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ÖNSÖZ 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü olarak 
11-13 Ekim 2018 tarihleri arasında Bodrum-MUĞLA'da düzenlediğimiz “2. Uluslararası 12. 
Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi”ni tamamlamış bulunmaktayız.  

Bir ülkenin sağlık sisteminin temel amacı bireylerin ve toplumun sağlık seviyelerini yükseltmek 
olmalıdır. Sağlık, makro seviyede çok geniş bir çerçevede değerlendirilecek bir alandır.  Öyle ki; 
yararlı bakterilerden, akbabaların ekosisteme katkılarına, gıda üretiminden, konut yapımına, 
altyapı hizmetlerinden Kyoto protokolüne çok geniş bir perspektifte ele alınır ve alınması 
gerekir.  1978 Alma-Ata Deklarasyonu bu düşünceyi ortaya koymuş ve sağlık alanının birçok 
sektörün işbirliğine ihtiyacı olduğunu vurgulamıştır. 

Toplumun yeterli ve dengeli beslenmesini sağlayamıyorsak, gıda güvenliğinde yetersiz 
kalıyorsak, hava kirliliğini azaltmada mesafe kat edemiyorsak, bireyin sigara ve alkol tüketimi 
gibi zararlı alışkanlarını ortadan kaldıramıyorsak, sağlıklı konutlarda bir yaşam sunamıyorsak 
fakat sadece hastane performansından bahsediyorsak sağlık alanına ve yönetimine dar bir 
pencereden bakıyoruz demektir. 

Sağlığın bu makro sınırlarından mikro boyutuna geçiş yaptığımızda ise sağlık hizmetleri ve 
sağlık kurumlarının karşımıza çıktığını görürüz. Sağlık hizmetleri ikamesi olmayan, talebinin 
fiyatına göre esneklik göstermediği ve yine talebin arz tarafından belirlendiği kendine has 
özellikleri olan bir hizmet türüdür. Bunların yanı sıra sağlık hizmeti talebinin büyük ölçüde 
kamu finansmanı ile sağlandığı ve garanti edildiği Türkiye gibi ülkelerde sağlık yatırımları 
girişimciler için cazibe unsuru taşımaktadır.  

Sağlık alanı ve sektörünün yönetimi de oldukça kapsamlıdır ve birçok becerinin bir arada 
olmasını gerektirir. Sağlık yönetimi; politika, iktisat, işletmecilik, kamu maliyesi, psikoloji, 
hukuk gibi birçok disiplinden bilgi ve beceriler içeren multidisipliner bir alandır. 1930’lı yıllarda 
önce ABD daha sonra kıta Avrupası ve tüm dünyada kabul gören bir disiplin ve profesyonel bir 
meslek haline gelmiştir.  

Günümüzde her alanda değişimin ve inovasyonun hızlı hissedildiği dünyada sağlık sektörü de 
bu değişimden en fazla etkilenen sektörler arasındadır.  

Her yıl düzenlenmekte olan Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresinin bu yıl ki ana teması “Sağlık 
Yönetiminde Gelecek Yönelimleri” olarak belirlenmiştir. Sağlık turizmi, robotik cerrahi benzeri 
yapay zeka uygulamalarının sağlık sektöründe giderek daha çok yer alışı, büyük ölçekli şehir 
hastanesi yapıları, hastane iş ve yönetim süreçlerinin yeniden organizasyonu bu yönelimlerden 
sadece birkaçıdır.  

Bu tema kapsamında, alanının önde gelen yerli ve yabancı davetli konuşmacılarının yanı sıra, 
paneller, toplantılar, sözlü ve poster bildirilerin yer aldığı kongreye akademisyenler, kamu ve 
özel sağlık kurumları temsilcileri, hastane ve sağlık kuruluşları yöneticileri, sektör temsilcileri 
katılmıştır. 

Kongre boyunca 3 panel ve 40 oturumda 212 bildiri ile destek veren tüm katılımcılarımıza, 
davetli konuşmacılarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyor, kongre bildiri kitabının sağlık 
yöneticilerine ve akademisyenlerine katkı sağlamasını diliyorum.  

Prof. Dr. Ömer GİDER 
Kongre Başkanı 
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TRENDS AND INNOVATION IN HEALTH CARE MANAGEMENT 

Professor Dr. Ahmed Younis1 

Clinical and Health Management helps consumers, providers and risk-bearers coordinate and manage 
health and wellness across care settings. Health care management should drive optimal health 
outcomes, efficient healthcare spend, ensure affordability and increase consumer and provider 
engagement. 

Why Health Care Management? 

Clinical and Health Management enables organizations to reposition their businesses through top line 
revenue and growth strategies. These strategies minimize risk, and enable: 

Quality improvement, Medical cost reduction, Administrative cost reduction, Revenue growth, Patient 
satisfaction  

Definition of Innovation 

Innovation in healthcare is defined as those changes that help healthcare practitioners focus on the 
patient by helping healthcare professionals work faster, smarter, better, more cost effectively- as well 
as being culturally feasible. 

Innovation Trends 

Today's data technologies should help professionals better understand what's going on in their 
industries.1Innovation is driven by strategic implementation and/or assimilation of IT and/or 
information systems, studies show for innovation to be successful this depends on effectiveness and 
efficiency of IT. Effective and easy use of technology should enable innovation in the healthcare 
industry. 

The role of IT in innovation 

The technology acceptance model suggests that positively increasing employees’ attitudes towards 
technology in an organisation leads to an increase in their usage intention.1Two important factors drive 
a customer’s intention to adopt a new technology- perceived ease of use and perceived usefulness.2

Successful Healthcare Management 

Drucker (2002) argues that an organisation will be successful if they base their innovative strategy on 
the competencies of the organisation and alignment of those strategies with the demographic profile of 
customers and new knowledge.1 Similarly, a healthcare organisation that aligns its strategy with the 
demographic profile of the patients and those organisations who keep a closer look on what their 
competitors are doing in the market would be able to survive in this competitive age. 

Future trends of innovation in healthcare management 

Future trends relate to: 

IT and databases 

Outcome based management 

Healthcare reforms at various levels (local, national and international levels) 

Future trends of innovation in healthcare management 

Understand any industry sector 

Get the latest industry insights through reports, tables, figures, and much more.1 

1 Kingston University, ENGLAND 
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Quickly understand where your markets are growing. 

Make smarter decisions 

Develop an informed opinion of your industry's future by easily analysing emerging trends. 

Illustrate your presentations with the most recent facts. 

Grow your business 

Build a successful growth strategy. 

Plan, invest, and increase your sales by focusing on your customers. 

The Golden Circle Approach 

“If you hire people just because they can do a job, they will work for your money. But if you hire 
people who believe what you believe they will work for you with blood sweat and tears”.  

WHY: Explain the purpose, cause and beliefs regarding healthcare management and innovation, how 
it will have an impact on the performance of practitioners and employees of the healthcare 
organisation and the position of the healthcare organisation among other national and international 
organisations, in line with the key performance indicators of the organisation.  

HOW: Explain the methods and procedure you will follow during the implementation of the method 
of innovation, as stated in the project methods. Explain how this project is different from other 
projects, and how it will involve healthcare staff who are responsible for the delivery of the services.  

WHAT: this is related to the results of the project, and how we will make staff and the public aware of 
the outcome of the project. 

Evaluation of your Innovation Trends 

Evaluation is a systematic determination of a subject's merit, worth and significance, using criteria 
governed by a set of standards. It can assist an organization, programme, project or any other 
intervention or initiative to assess any aim, realisable concept/proposal, or any alternative, to help in 
decision-making; or to ascertain the degree of achievement or value in regard to the aim 
and objectives and results of any such action that has been completed. 
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Evaluation Process 

The process of evaluation involves: 

 

Implementing the change: Lewin’s Model for Change 
 

 
Practical Steps for Using the Framework 

Unfreeze 

1. Determine what needs to change. 

2. Ensure there is strong support from upper management. 

3. Create the need for change. 

4. Manage and understand the doubts and concerns. 

Change 

1. Communicate often. 

2. Dispel rumours. 

3. Empower action. 

4. Involve people in the process. 

Refreeze 

1. Anchor the changes into the culture. 

2. Develop ways to sustain the change. 
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3. Provide support and training. 

4. Celebrate success! 

Take Home Message 

Your health care management system should be applicable to the unique needs of your people and 
your country- do not import!!!. 

Design your health care management system to suit health professionals, patients and the country 

Identify your strengths and market them. 

Adjust your innovation for the international market 

Continuously evaluate your practice and develop it 

The golden circle approach “The Why Approach” should be adopted in your system 

Believe in your institution and your team 

Believe in your country  
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DIGITAL TRANSFORMATION AND SERVICE DESIGN ARE 
SHAPING THE FUTURE OF SERVICE DELIVERY IN 

HOSPITAL ORGANIZATIONS* 
 

Mario Pfannstiel1 

 

 

Prof. Dr. rer. pol. Mario A. Pfannstiel is a researcher and lecturer in the field of hospital and healthcare 
management at the University of Applied Sciences Neu-Ulm. He holds a diploma from the University 
of Applied Sciences Nordhausen in the field of social management with the major subject finance 
management, an MSc degree from the Dresden International University in patient management and an 
MA degree from the Technical University of Kaiserslautern and the University of Witten/Herdecke in 
health care and social facilities management. He worked as executive assistant to the medical director 
in the Heart Centre Leipzig in Germany. At the University of Bayreuth, he worked as Research 
Associate at the Department of Strategic Management and Organization. He received his doctorate 
from the Faculty of Social Sciences and Economics and the Chair of Management, Professional 
Services and Sport Economics at the University of Potsdam. His research includes numerious articles, 
journals and books on management in the healthcare and hospital industry. He holds lectures in 
Germany and abroad at regular intervals. His current research interests focus on Service Management, 
Digitalisation of Services, Service Business Model Innovation, Service Design, Service Thinking and 
Innovative Services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Yazarın konuşma metninin yayınlanmasını istememesi üzerine metin kongre bildiri kitabına 
eklenememiştir. 

                                                      
1 Prof.Dr., Hochschule Neu-Ulm Fakultät Gesundheitsmanagement, Mario.Pfannstiel@hs-neu-ulm.de, 
GERMANY 
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HOSPITAL VULNERABILITIES IN THE 21-ST CENTURY* 

Dan Sava, MD, PhD1 

The purpose of this paper is to raise awareness about the vulnerabilities of hospitals in the coming 
future. 

The hospital is defined as the healthcare provider which renders services to inpatients, who require 
complex care and continuous monitoring, under permanent surveillance of qualified medical 
personnel. The classification of hospitals can be based on structure (type of ownership, age, location, 
position, size) or on functionality (purpose of activity, types of services, care duration, output). 

Vulnerabilities vary according to the profile of the hospital. Some vulnerabilities are common to all 
hospitals, some are specific to each hospital. Vulnerabilities can be internal (weaknesses) or related to 
external factors (threats). The internal vulnerabilities can be conceptual weaknesses, structural 
weaknesses and functional weaknesses. 

The conceptual weaknesses are high fixed costs and lack of competiveness in simple services market. 
To increase flexibility, fixed costs should be converted to variable costs and hospitals should deliver 
only complex services. 

The structural weaknesses can be building decay, inadequate workforce and outdated technology. 
These can be overcome by good building management, continuous assessment of the necessary skills 
to render patient care and by investment in technology only after health technology assessment and 
cost-effectiveness analysis supports it. 

The functional weaknesses can be nosocomial infections, human errors and low quality care. The 
response to these should be adopting specific policies regarding cleaning, disinfection, sterilization, 
management of antibiotics, and quarantine methods. Also the introduction of working procedures, 
documenting activities and a sentinel event detection system should be considered. Low quality can be 
tackled through training in quality of care, implementing clinical guidelines, participating in peer 
reviews and accreditation. 

External vulnerabilities can be general threats: epidemiological change, economic change, political 
change, climate change, natural disasters, migration, social changes, and pressure on food industry to 
increase profitability. 

The epidemiological change leads to increased life expectancy, more chronic and complex diseases. 
The response should be improving human resource capabilities and increased expenditures. 

The economic change affects trade, currency and employment possibly leading to weakening 
currency, increase costs of imported goods, budget decrease, poorer population, increased demand for 
care in public hospitals, and decreased demand for care in private hospitals. In order to tackle these 
there should be introduced elements of managed care, drug formularies as well as investment in 
national medical technology and pharmaceutical industry and fostering and an available and flexible 
workforce for increased activity. 

The political change may lead to changes in priorities, regulation changes and reduced budgets. 
Reducing this vulnerability requires a good performance and adopting public relations techniques. 

Climate change is uncontrollable. It may lead to warmer weather, disruptions in agricultural output, 
changes in dietary habits, water scarcity, changes in animals’ behavior and migratory passages, and 

                                                      
* The paper is based on current literature on hospital organization and management, open sources, personal 
experience and estimations of the author.  
1 Health Economics Consultant , ROMANIA. 

 

7



 
   

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

hence occurrence of new diseases. Preparation requires employing necessary resources (human and 
medication). 

Natural disasters increase the demand for care, overwhelming hospitals. They should have built-in 
back-up systems, hire additional human resources and acquire supplementary medical supplies for 
increased activity. Safety should be a priority. 

Migration leads to increased demand for care from populations with specific epidemiological profile. 
Contingency plans pertaining to human resources and necessary equipment have to be implemented 
with special attention social specifics and communication interface. 

Social changes are affecting patients’ behavior increasing the effect of risk factors and increasing 
demand for care. This requires improved human resources and patient education activities with a 
psychological component. 

The pressure on food industry to increase profitability may lead to cost reduction beyond food safety 
standards. Hospitals should be included in a reaction system to food borne diseases and poisoning. 

External vulnerabilities can also be specific threats: technological change, digitalization, emergence of 
new equipment and drugs, more guidelines, ultra – specialization, reduced interaction with patients, 
increased patient awareness, changes in market dynamics, pressure to increase efficiency. 

Technological change comprises increased use of advanced materials, nano-technology, artificial 
intelligence and robotics leading to less invasive procedures, reduction in hospital stay, increase in 
investment costs, increasing educational costs, and fluctuations in numbers of personnel. It requires a 
redesign hospitals, thorough investment decisions, and increased costs. 

Digitalization is an opportunity for improving efficiency, reducing medical errors and for developing 
research, but requires costly information infrastructure; specific training for personnel and puts data 
security problems. A cost effectiveness analysis should be made before digitalizing. 

The emergence of new equipment and new drugs is dangerous without proper health technology 
assessment and may lead to increased costs without increased benefits. Cost-benefit-analysis and cost- 
utility-analysis should be performed prior to purchasing these. 

More guidelines reduce the liability in case of malpractice, reduce the variation of practice, increase 
efficiency and improve quality of care, but hamper independent medical thinking. Hospitals should do 
continuous medical education encourage peer review and qualitative reports. 

Ultra – specialization make doctors competent on narrow domains and loose broader picture creating 
problems in dealing with complex patients. Public hospitals should avoid ultra-specialization. 

New sophisticated technologies reduce the interaction doctor / patient, frustrating the patient. It 
requires the patient to be better informed and shown empathy, as well as involving the patient in 
decision-making and the management of the disease. 

Increased patient awareness can lead to increased awareness about medical mistakes, possibly 
increasing the number of court cases. Hospitals should have liability insurance and medical personnel, 
malpractice insurance. 

Changes in market dynamics can make the hospital less competitive than outpatient providers. 
Hospitals should focus only on complex services.  

The pressure to increase efficiency may lead to externalization of services or consolidation. Cost-
benefit analysis should be performed while private hospitals should become economies of scale and 
public hospitals economies of scope.  

In conclusion, hospitals are vulnerable mostly to epidemiological changes, technological changes and 
increased demand for services. They require the support of the Ministry of Health which should 
provide epidemiological forecasts, health technology assessments, set up a quality of care reference 
institution, control the medical equipment and pharmaceutical market. In order to survive hospitals 
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face a dilemma: to become more efficient they have to reduce complexity, and to resist to changes 
they have to increase complexity. 

The implications of this paper rely on providing managers and policy-makers estimations regarding 
hospital vulnerabilities, in the same time suggesting possible actions to be taken to reduce these 
vulnerabilities or their effects.  
Key words: hospital vulnerabilities, weaknesses, threats. 
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FUTURE TRENDS IN HEALTHCARE 
Jana MARIN DD 1 

 

Innovation: The need 

Healthcare has experienced an explosion of innovations designed to improve life expectancy and 
quality of life over the past few decades. As healthcare organizations face unprecedented challenges to 
improve quality, reduce harm, improve access, increase efficiency, eliminate waste, and lower costs, 
innovation is becoming a major focus once again.  

Under our present system, just doing our best or working harder will not be enough. The healthcare 
industry needs to cultivate a creative and innovative mindset. 

In the future we will be talking about 3 major things in Healthcare: 

1. Digitalization and Automatization 
2. Larger, Consolidated Systems 
3. Value Based, Patient Centered Healthcare 

 

1. Digitalization and Automatization 

 

 
Artificial Intelligence Revolution 

Aiming to mimic human cognitive functions, it is bringing a paradigm shift to healthcare, powered by 
increasing availability of healthcare data and rapid progress of analytics techniques. 

Virtual Health and Telemedicine  Care “as a continuum” 

Virtual health stretches beyond the use of digital tools, or mobile devices that connect patients to 
physicians. It combines digital and telecommunication technologies to create a continuous connection 
between patients, physicians, and other caregivers.  

                                                      
1 Member of Board of Directors, Hospital Director, Acıbadem Sistana Hospital, MACEDONIA. 
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CCN Heart Watch telehealth system is now becoming a standard of telemedicine in Netherlands and 
has been recognized by insurance companies for reimbursement. 

 
 

4 ways technology is transforming healthcare for good 

• Streamlining administrative and clinical health care processes  

• Better-informed physicians & Better Treatments 

• Decreasing the pressure caused by medical labor shortage 

• Patients as continuous consumers  
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Challenges of digitalization in healthcare 

Digital health innovations will expectantly play a significant role in empowering both the patient and 
the healthcare provider with real-time data and connections with each other which raises concerns 
over: 

• Ensuring medical reliability of devices,  

• Interoperability, 

• Meeting new patient expectations;  

• Substituting face to face interaction, 

• Ensuring cyber-security. 

2. Larger, Consolidated Systems 

 
Motives Behind -Merger & Acquisition for Healthcare organizations 

 

• Pursuing Economies of Scale 

• Larger Market Share 

• Capital Investments 

• Standardized Quality of Care 

Sistina Case 
IHH & Acıbadem Healthcare Group 

Sistina as a member of Acıbadem Healthcare Group, is now a part of one of the largest 
healthcare network in the world: IHH Healthcare. 

– Group’s Gate to Balkan Region 

– Expansion in capacity and services 

– International Accreditation  

– Software integrations 

– Access to know-how and expertise 

– Economies of Scale & increased operational efficiency 

 
Sistina AHG IHH
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3. Value Based, Patient Centered Healthcare 

 

 
In health care, the days of business as usual are over. Around the world, every health care system is 
struggling with rising costs and uneven quality despite the hard work of well-intentioned, well-trained 
clinicians. Health care leaders and policy makers have tried countless incremental fixes—attacking 
fraud, reducing errors, enforcing practice guidelines, making patients better “consumers,” 
implementing electronic medical records—but none have had much impact. 

 

Value based healthcare, a fundamentally new strategy to overcome rising costs and uneven quality 
in current volume-based healthcare system. The strategic agenda for moving to a high-value healthcare 
delivery system has six components: 

 
 

*Redefining Health Care, Michael Porter and Elizabeth Teisberg 

At its core is maximizing value for patients: that is, achieving the best outcomes at the lowest cost. We 
must move away from a supply-driven health care system organized around what physicians do and 
toward a patient-centered system organized around what patients need. We must shift the focus from 
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the volume and profitability of services provided—physician visits, hospitalizations, procedures, and 
tests—to the patient outcomes achieved 

Capturing The Opportunities 

• Innovating to create value, 

• Understanding the evolution of industry’s profit pool,  

             underlying sources of it and its sustainability, 

• Reallocating capital and resources toward future business models, 

• Partnerships 

• Building an agile organization that has both robust, stable axis of core functions and a 
dynamic axis capable of rapid innovation and business model change. 

Eventually healthcare organizations in the future will be going further with innovative mindset trained 
to create value. Understanding of the evolution of the industry’s profit pool and how to reallocate 
capital and resource towards sustainable business model along with who to partner with, will be a 
future basis for creating and agile organization with stable axis of core functions and dynamic axis 
capable of rapid innovation and business model change. 
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SAĞLIK BİLİMLERİNDE KALİTE EĞİTİMİNİN ÖNEMİ 

Ahmet Uğur Kevenk1 

Özet 

Sağlık hizmeti sunumunda hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili eksiklikler tedavi teknik ve imkanlarındaki 
gelişmeler sonrası daha da dikkat çeker hale gelmiştir. Institute of Medicine’in 1999 tarihli raporuna göre  
Amerika Birleşik Devletleri’nde her yıl 44000 ila 98000 kişi hayatını önlenebilir tıbbi hatalar sonucu 
kaybetmektedir, takip eden yıllarda yapılan araştırmalar da sonuçlarda iyileşme göstermemektedir. Türkiye’de 
de anonim sistemler üzerinden ayda 20000’in üzerinde tıbbi hata bildirimi yapılmaktadır. 2017 itibariyle 
Türkiye’de sağlık alandaki lisans programlarının %18’inde, 82 tıp fakültesinden ise yalnızca birinde  kalite ile 
ilgili bir ders olduğu  görülmektedir. Oysa Kalite Yönetim Sistemi ilkelerinin tamamı sistemi iyileştirerek hata 
oranını en aza indirmeye ve hatalar oluşmadan önlem almaya yöneliktir. Kalite Yönetim Sistemi ilkeleri 
incelendiğinde Sağlık Hizmeti Sunumu için “Kalite” kavramı hakkında derin bilgilere sahip olmanın en az 
mesleki bilgiler kadar önemli olduğu kolaylıkla görülebilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Bilimleri, Sağlıkta Kalite Yönetimi, Hasta ve Çalışan Güvenliği, Kalite Eğitimi 

 

 

THE IMPORTANCE OF QUALITY EDUCATION IN HEALTH SCIENCES 

Abstract 

 

The deficiencies related to patient and employee safety in health service presentation have become more 
noticeable after developments in treatment techniques and facilities. According to the Institute of Medicine's 
report dated 1999, 44000 to 98000 people in the United States are losing their lives as a result of preventable 
medical errors, and researches in the following years do not present any improvement in these results. In 
Turkey, over 20000 medical errors are reported per month via anonymous systems. According to 2017 data, just 
18% of healthcare undergraduate programs and only one of the 82 medical faculties have quality courses in 
Turkey. However, quality management system aims to minimize the error rates by improving the system and to 
prevent the errors before they occur. Observation of quality management system principals shows us that having 
profound knowledge about the concept of "quality" is as important as professional education, for health service 
presentation. 

 

 

Key Words: Health Sciences, Quality Management in Health, Patient and Health Employee Safety, Quality 
Education 

1. Giriş 
Sağlık Hizmeti sunumunda hasta ve çalışan güvenliği tüm dünyada en fazla üzerinde durulan 
konulardan biri haline gelmiştir. Dünyada da ülkemizde de tıbbi hatalar her gün hasta hayatını tehdit 
eden sonuçlara sebep olabilmektedir (Institute of Medicine (US) Committee on Quality of Health Care 
in America, 2000). Kalite Yönetim Sistemi ilkeleri ise sağlık hizmeti sunumunda tıbbi hataların 
önlenmesi prensipleri ile kuvvetle örtüşmektedir (WHO, 2018). Hasta ve çalışan güvenliği kültürünün 
oluşturulmasında lisans eğitimi sırasında kalite ile ilgili derslerin de olması son derece önemlidir.  

2. Yöntem 

                                                      
1 Yardımcı Doçent Doktor, Université Grenoble Alpes, Faculté de Médecine, Domaine de la Merci 
Place du Commandant Nal, 38700 La Tronche, FRANCE, ukevenk@dr.com 
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Bu çalışmada dünyada ve ülkemizde ortaya çıkan tıbbi hataların düzeyi ile ilgili literatür taraması 
yapılmış ve bu konuda ülkemizde 2016 yılında devreye alınmış olan Güvenlik Raporlama Sistemi 
istatistikleri incelenmiş, kalite eğitiminin önlenebilir tıbbi hataları en aza indirme açısından önemi 
yorumlanmıştır. 

 

3. Bulgular 

Institute of Medicine’in raporuna göre Her yıl ABD’de 44.000-98.000 kişi tıbbi hatalar sonucu 
ölmektedir (Institute of Medicine (US) Committee on Quality of Health Care in America, 2000). Ne 
yazık ki bundan neredeyse 10 yıl sonra 2008’de yayınlanmış olan ve anonim olarak tıbbi hataların 
bildirilmesi usulüne dayanan Health Grades araştırmasına göre de sonuçlar daha iyi değildir (Health 
Grades, 2008).   

Hâlâ Dünya Sağlık Örgütü’ne göre yapılan araştırmaların sonuçları gelişmiş ülkelerde 10 hastadan 
birinin hastanede yatış sırasında en az bir istenmeyen olaya maruz kaldığını düşündürmektedir. Yine 
Dünya Sağlık Örgütü istatistiklerine göre her 100 hastaneye yatıştan gelişmiş ülkelerde 7’sinde, 
gelişmekte olan ülkelerde 10’unda hasta bir hastane enfeksiyona yakalanmaktadır. Bu da her yıl 
dünyada yüzlerce milyon hastanın hastane enfeksiyonuna  maruz kaldığı anlamına gelmektedir (WHO, 
2018). 

Mart 2016’da açılan, bildirimlerin büyük oranda anonim olarak yapıldığı «Sağlık Bakanlığı Güvenlik 
Raporlama Sistemi» verilerine göre, 2016 yılı son iki ayında Türkiye çapında ayda ortalama 20305 
tıbbi hata bildirimi yapılmıştır (TC SB Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı, 2017). 

Burada sistemin çok yeni açılmış olması nedeniyle başlangıçta hata bildirimlerin yapılmasında daha 
çekingen davranıldığı düşünülebilir, ancak tabii çok büyük ihtimalle bugün dahi karşılaşılan tıbbi 
hataların önemli bir kısmının bildirim dışı kaldığını düşünmek mantıklı olacaktır. 

Ayrıca bu bildirim sistemi içerisinde Cerrahi Hata Sayıları, İlaç Hata Sayıları, Laboratuvar Hata 
Sayıları, Hasta Güvenliği Hata Sayıları şeklinde değişik modüller vardır, bunlardan Hasta güvenliği 
modülü, geliştirme çalışmalarının tamamlanması ile 31 Ağustos 2016 tarihinde aktif hale getirilmiştir, 
bunun da yılın son çeyreğindeki bildirim sayılarının artmasında etkisi vardır. 

 
 

Bunun ötesinde bildirilen hatalar incelendiğinde de bildirilen hataların yanlış taraf cerrahisi gibi 
hastaya doğrudan zarar veren durumlar olmaktan çok «Ameliyat bölgesinin/tarafının işaretlenmemesi» 
gibi durumlar olması da yine sağlık personelinin sorumluluk altına girmelerine sebep olabilecek 
bildirimlerden kaçınmaları nedeniyle olması yönünde yorumlanabilir 
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Bildirimi Yapılan Hata Sayıları
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Önümüzdeki yıllarda bu sistemin bir miktar daha oturması ile sistemden çok daha fazla bilgi 
alınabileceğini umulmaktadır. Ama bugün için bu konuda Ülkemize ait gerçek tıbbi hatalar ile ilgili 
istatistiksel rakamların ise hala pek bilinememekte, ancak basına yansıyan, adli kurumlara intikal eden 
vakaların öğrenilebilmekte olduğunu yine de söylenebilir. 

Bu hasta güvenliği konularında en önemli konulardan biri de hiç şüphesiz «Güvenli Cerrahi» 
konusudur. Güvenli Cerrahi konusunda Dünya Sağlık Örgütü verileri ne yazık ki gerçekten de hiç iç 
rahatlatıcı değildir: DSÖ tüm dünyada bir yılda gerçekleşen cerrahi müdahale sayısını 234 milyon 
olarak hesaplamaktadır. Bu da bilinen mortalite ve morbidite oranlarıyla yılda 1 milyon ölüm ve 7 
milyon cerrahi komplikasyon anlamına gelmektedir. 

Ülkemizde ise Sağlık Bakanlığı verilerine göre tüm  hastanelerde 2016 yılında toplam 4 772 229 
cerrahi girişim gerçekleştirilmiştir (Köse, ve diğerleri, 2017). Mortalite ve morbidite oranlarının 
ülkemizde dünya ortalaması düzeyinde olabileceğini varsayarsak her yıl 50 bin kişinin cerrahi 
komplikasyon nedeniyle hayatını kaybettiği ve 400 bine yakın kişinin cerrahi hata sonucu 
komplikasyona maruz kaldığı anlamına gelmektedir. 

Öte yandan Avrupa Komisyonun yaptığı ve Ocak 2006’da yayınlanan bir rapora göre anket uygulanan 
Türklerden %88’i Türkiye’de tıbbi hataların ciddi ya da çok ciddi bir problem olduğunu 
düşünmektedir. Bu aynı oran Finlandiya için %48 KKTC için %67dir (European Commission, 2006). 
Bu anketten çıkarılabilecek sonuç da insanlarımızda oluşmuş korku, hassasiyet ve güvensizlik olabilir. 

Bütün bunlar, Sağlık Hizmetlerinde Kalite çalışmalarının ne kadar önemli olduğunu bize net bir 
şekilde göstermektedir… 

Sağlık alanında kaliteli hizmet sunumu ile hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanmasına yönelik bir 
kültür oluşturulması amacıyla hazırlanan kalite standartlarının başarılabilmesi için sağlık 
profesyonellerine, lisans eğitimleri sırasında bu alana yönelik bilgi, beceri ve tutum kazandırılması son 
derece önemlidir. 

Cumhuriyet Üniversitesi/Sivas, ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) akademisyenlerinin 
2017 yılında yapmış olduğu  sağlık alanında lisans eğitimi veren programların müfredatlarında kalite 
derslerinin yer alıp almadığını belirlemek ve ders içeriklerini inceleyerek konu ile ilgili bir profil 
ortaya koymak üzere yapmış oldukları ve bünyesinde tıp fakülteleri ile hemşirelik, ebelik ve sağlık 
yönetimi lisans eğitimi veren 162 üniversitenin, 317 lisans programının web sayfalarını taranarak ders 
programları ve içerikleri incelendiği çalışma, ülkemizdeki 82 Tıp Fakültesinden sadece 1 tanesinde 
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(Uludağ Üniversitesi), toplamda 317 programdan sadece 56’sında (%17,7) Kalite ile ilgili bir ders 
olduğunu göstermektedir (Ulusoy, Gökmen Kavak, Tosun, & Aydın, 2017).  

Tıp programları hariç tutulduğunda da toplam 235 sağlık Bilimleri programından 55’inde yani 
%23,4’ünde Kalite ile ilgili bir ders müfredatta yer almaktadır. 

Yine aynı çalışmada incelenen web sayfalarında içeriğine ulaşılabilen toplam 36 dersin içeriği 
değerlendirildiğinde ise bu derslerin 31’inin (%86,1) kalite ile ilgili olduğu, kalan 5 dersin (%13,9) 
içeriğinin ise kalite ile ilgisiz olduğu saptanmıştır. Bu derslerin içeriğinde; yönetim ve organizasyon, 
girişimcilik, işletme yönetimi, sağlık ekonomisi, sağlık yönetimi gibi kavramlar yer almaktadır. 

 

4. Sonuç 

Kalitenin genel ilkelerinden ilk akla gelenleri şu şekilde sıralanabilir: 

1. İlk defa yaparken ve her defasında doğru yap; hatayı düzeltmenin maliyeti çok daha yüksek 
olabilir. Sağlık hizmeti sunumunda «Hata düzeltmenin maliyeti» kavramından bahsetmek bile 
son derece rahatsız edicidir. 

2. Performans standardı «sıfır hata»dır. Hatalar kaçınılmaz olarak kabul edilmemelidir (Phil 
Crosby). Sağlık hizmeti sunumunda da ana amacımız aslında hatalar oluşmadan oluşmalarına 
engel olacak sistemler kurmak, bunları yönetmek ve SIFIR HATA ile hastalara sağlık hizmeti 
sunmayı amaç edinmektir.  

3. Kalite sistemi kontrol değil, daha önceden önlem almaktır (Phil Crosby). Bu ilke de Sağlık 
Hizmeti Sunumunda en önemli ilkelerimizdendir. 

4. Planla – Uygula – Kontrol et – Önlem al (Deming). Önceden bir planlaması olmayan sonradan 
bir kontrol süreci olmayan amaçsız kontrolsüz bir sağlık hizmeti sunumunu bugün artık 
düşünülemez kabul edilmektedir. 

5. Müşterilerini ve çalışanlarını dinle ve onlardan öğren: Aslında Dünya Sağlık Örgütünün Hasta 
güvenliği Programlarında başlattığı son çalışma da, aynı kalitenin bu ilkesi gibi «Patient for 
Patients Safety» yani hastaların da tüm işlemlere dahil edilerek hataların en aza indirilmesinin 
sağlanması çalışmasıdır 

6. Sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi (kaizen) rutin alışkanlıklar haline getir: Sağlık hizmeti 
sunumunda da top yekûn sistem değiştirmek yerine işleyişteki ufak kusurların sürekli 
iyileştirilmesinin orta – uzun vadede çok daha büyük faydalar sağladığını artık çok iyi 
bilinmektedir. 

7. Takım çalışmasını yerleştirir, aynı zamanda çalışanlar ve yönetimle çalışanlar arasında 
karşılıklı güveni tesis et: Pek çok hastanede hastane yönetimi ile hastane sağlık çalışanları 
arasında oluşan kopukluğun sağlık çalışanlarındaki aidiyet duygusunu yok ettiğini, isteksizlik 
ve bezginliğe sebep olduğunu bununda tıbbi hatalara yol açan en önemli faktörlerden biri 
olduğunu sıklıkla gözlemlenmektedir. 

8. Kalite “iyi” yada “gösterişli” değil, ihtiyaçlara uygunluktur (Phil Crosby). Bu ilke de doğru, 
uygun ve eşit sağlık hizmeti sunumu için sürekli kullanılan bir ilkedir. 

Bütün bunlar düşünüldüğünde Sağlık Hizmeti Sunumu için “Kalite” kavramı hakkında derin bilgilere 
sahip olmanın en az mesleki bilgiler kadar önemli olduğu kolaylıkla görülebilir. Oysa yapılan 
araştırmalar ülkemizde bu konunun henüz iyileştirmeye oldukça açık olduğunu gözler önüne 
sermektedir. 
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SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİNDE GELECEK TRENDLERİ 
VE TÜRKİYE 

Meri Istiroti1 

 

1- Sağlıkta Bizi Bekleyen Açılımlar 

Yeni Sağlık Teknolojileri 

 Dijitalleştirilmiş Tıp 

 Yeni Tedavi Yöntemleri 

 Genetik 

 Nöro 

 Connected Health 

 Nanoteknoloji 

 Artırılmış Gerçeklik 

 Üretilen Organlar 

 Uber Sağlık 

 Biyonik Göz 

2- Yeni Açılımlar, Taraflar İçin Ne İfade Ediyor?   

A) Hekimlerin Gözünde 

 Güncel kalmak, kendini sürekli yenilemek 
              - AI - Hekim işsiz kalır mı? Hizmet ucuzlar mı?  
              - Genetik tanının daha baskın kullanımı  
              - Robotik ve ileri cerrahi yöntemlerinin yaygınlaşması  

 İhtisaslaşarak, yayınları ve klinik çalışmasını belli bir alana odaklayarak ön plana çıkabilmek  
 Yönetimin içinde olduğu sektörel konjonktürü anlamak ve uyumlanmak 
 Hasta ve yönetimin beklentiler için şeffaf iletişimde olmak  
 Kliniği belli projelerle ileri taşımak  
 Yatırımların kullanım süresini uzatmak 

 

Ulusal ve uluslararası olmak için sadece tedavi alanında değil, sektörel tüm yönetmelik ve gelişmeleri 
takip etme sorumluluğu  

 

Kısıtlı ya da temin edilemeyen ilaç ve malzemelere muadil araştırmalarını yaparak sürekli hastaya 
çözüm bulabilmeli 

B) Sağlık Personeli Gözünde 

 Güncel kalmalı  

 Dijital akış sistemine ayak uydurmalı, AKILLI tıp (smart medicine) uygulamaları için daha çok 
veri girişi yapabilmek gerekiyor  

                                                      
1 Grup Koordinatörü, Liv Hospital 
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 Hasta takibi daha komplike olduğundan takım çalışmasına her zamankinden çok ihtiyaç var  

 Yabancı hasta, yeni bir misafir grubu, farklı  kültürlere hizmet verebilmek için yabancı dil ve 
kültürel beklentileri bilmeli  

 Hedeflenen misafir memnuniyetinin ve hasta beklentilerinin her zamankinden fazla olması  

 

C) Hasta Gözünde 

 Sadece hastanede iken değil, hastane dışında da takip edilebilmeli (giyilebilir teknolojilerle)  

 Tıbbi tedavi seçeneklerini daha iyi bilmeli  

 Fiyat ve tıbbi sonuç ve iyi hizmet bileşkesine göre kurum, merkez, hekim seçmesi gerekiyor  

 Artan rakamlara ve ödenen farklara göre seçimlerini yapabilmeli  

 ÖSS poliçelerine devam edebilecek mi? Kurumsal ya da bireysel sigortasını devam ettirebilecek 
mi? 

 TSS seçiminde istediğini bulabildi mi?  

 Kişisel verinin korunması kanunu hastalara ve işletmelere neler getirir? Sağlık Bakanlığı ve 
Kişisel Verileri Koruma Kurumu tutarsız kuralları içinde kendisine ulaşılmasını nasıl 
karşılayacak?  

 

D) İşletmeci Gözünde 

 Yatırımlar büyük , geri dönüşüm daha zor. Çok iyi bir fizibilite ve bütçe takibi yapılmalı 

 Maliyet düşürmek için ekstra çalışma yapabilmek ve konvasiyonel bakışı değiştirmek  

 Statüko bozan bir yönetim yaklaşımı olmalı 

 1990 – 2000: Hastane akışı, süreçleri oturtmaya çalıştı  

 1995 – 2010: Toplam kalite yönetimi, akreditasyon  

 1995    ÖSS’ler çeşitlendi. Sonuç; 4 milyon sağlık sigortalı  

 2000    Hizmet pazarlaması önem kazandı  

 2008    SGK anlaşması ile özel sektör hacimleri farklılaştı  

 2015 sonrası 600’den fazla özel hastane, toplam 1450’den fazla hastane, rekabet içinde mor 
inek, sonra mavi okyanusları bulma zorluğu  

 Misafir memnuniyeti baskısı ve uluslararası düzeyde memnuniyet akreditasyonu (Fred 
Reichheld, Net Tavsiye Skoru, Plaintree Akreditasyonu) 

 Uçtan uca hizmet ve süreç iyileştirme ihtiyacı hastane yazılımının önemi arttı: Karar destek 
mekanizmalarına ve doğru data ile analiz ederek karar almaya her zamankinden çok ihtiyaç var  

 Üretim, faturalama ve tahsilat takibine mikro yaklaşım   

 Güncel teknolojiyi alabilme konusunda yurt dışı firmalarına bağımlılık ve firmalardan alınan 
destekler artık yeterli mi?  

 Yeni teknolojileri hatasız ve daha az zamanda hizmet edebilmek için üretebilmeli 

E) İlaç ve Teknoloji Firmaları Gözünde 

 Yurt dışı ekipman ve teknolojinin kullanıldığı bir oyun alanı  ülkemiz, daha çok ar-ge için 
firmalar burayı kullanmalı. Böylece teknolojiye dayalı tanı ve tedavi hizmetleri ucuzlamalı  

21



 
   

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

 IT tabanlı cihazlar ve sistemler tedavi giderini düşürür , tıbbi hizmetlerin kalitesini arttırır 

 Biyosensörler ve giyilebilir teknolojik ürünler ile hastalar günlük hayatlarında zaman ve yer 
limiti olmadan takip edilir  

 Akıllı mobil cihazlar ve telefonlar sayesinde hasta kendi verilerini takip ederek hastane ile köprü 
kuruyor 

 

F) Ödeyici ve Sağlık Sigortası Şirketlerinin Gözünde 

- Fırsat 
- Müşteri Odaklı Sigortacılık 
- Big Data Devrimi 
- Sıçrama Fırsatı 

3- Artan Tıbbi Enflasyon Kimin Cebinden Çıkacak? 

 Kişi başı yıllık doktora başvurma oranı; 

 - Kamuda  

 - ÖSS’lide  

 Artan yaş faktörü nedeni ile toplanan sigorta prim dağılımı ve sağlık giderleri uyumlu mu?   

Merkez bankası öngörüleri; 

TCMB 2018 Sonu Enflasyon Beklentisi: %19,61 

TCMB 2019 Sonu Enflasyon Beklentisi: % 15,9, 

 

4- Çözüm Var mı? 

 Kronik hastalık takibinde değişen yöntemler ülkemize gelmeli   

 Dijital platformdan daha çok hizmet alabilmek (online görüşmeler, ikinci görüş hizmetleri)  

 Yapay zeka kullanımları kapımızda  

 Genetik testlerin kullanılması ile sonuçları önleme amacıyla doktor kaynağını etkin kullanmak 

 Tıbbi sonuçların yayınlanması, 

 Ağır ve uzun soluklu tedavilerde başarı  oranı takibi ve ödeyici firmaların refere sisteminin 
gelişmesi  

 Sonuçların kamu ya da ÖSS üyeleri ile paylaşımı ile üyenin bazı ihtisaslarda yönlendirilmesi  

 Hasta memnuniyet skorlarının ödeme modeline entegre olması   

 Artan kalite ve iyileşen tıbbi sonuçların maliyetinin kontrol edilmesi  

 Hekimlerin güncel kalması için bir lisanslama sisteminin ABD gibi kurallandırılması. Çoğalan 
tıp fakültelerinin yeni mezun hekimlerinin bu şekilde güncel ve başarılı olduklarını ispat 
sorumluluğu  

“Türkiye’nin Sağlıkta Dünya Markası Olma Yolculuğunda, Inovatif Yaklaşıma Kucak Açalım...” 
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SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İNOVASYON, YENİ TEKNOLOJİLER VE 
ŞEHİR HASTANELERİ 

 
Yelda Ulu Colin1 

 

GE olarak, tanısal görüntüleme, klinik bakım çözümleri, IT & dijital çözümler ve yaşam bilimleri 
alanlarında birçok yenilikçi teknolijiyi ürün portföyümüzde barındırıyoruz. Bu geniş portföy küresel 
anlamda 18 milyar doların üzerinde yıllık ciroya sahip olmakla birlikte küresel çapta insan sağlığını 
iyileştirmeyi ve hastalıkların erken teşhisini mümkün kılmayı hedefliyor. Türkiye’ye baktığımızda ise 
yaklaşık 30 yıldır 300’ün üzerinde çalışanımız ile faaliyet gösteriyor, 3,000’nin üzerinde kurumda 
59,000 medikal cihaz ile hizmet veriyoruz. GE Sağlık Türkiye olarak en önemli çabalarımızdan biri ise, 
çığır açan yeni teknolojilerimizi dünya ile aynı anda ülkemize getirmek ve halkımızın en son teknolojiye 
erişimini mümkün kılabilmek.   

Kanser teşhisinde kullanılan, ultrason tetkiklerini otomatikleştirerek doktorlara doğru teşhisi rahatça 
koyma imkanı sağlayan otomatik meme ultrasonografi sistemlerimiz, mamografi tetkiki sırasında 
hastanın uygulanan kompresyonu kendisinin ayarlaması suretiyle kontrol ve hissedilen baskıyı 
minimize edebildiği dijital mamografi sistemlerimiz ,moleküler görüntülemede daha önceden mümkün 
olmayan görüntü hassasiyet oranlarını mümkün kılan yenilikçi teknolojilerimiz ve  kanser tetkiklerinin 
detaylı verilerle yapılmasını mümkün kılan çok kesitli tomografi sistemlerimiz gibi birçok çığır açan 
teknoloji ve çözümlerimizle fark yaratıyoruz.  

Dünya sağlık harcamalarına bakıldığında hizmete erişim, yaşlanan nüfus ve artan hasta beklentileriyle 
beraber 2015 yılında 7 trilyon dolar olarak gerçekleşen küresel sağlık harcamalarının 2020 yılında 8.7 
trilyon dolar seviyesinde olması öngörülüyor. Bu artışın altında yatan endüstriyel trendler ise teknolojik 
ve operasyonel maliyetlerin artması, Büyük Verinin hayatımızın her noktasına nüfuz etmesi ve 
küreselleşen dünyayla birlikte mobilitenin artması olarak gösterilebilir. Saydığımız trendlerin güç 
kazanmasıyla birlikte gerek devlet ve hizmet sağlayıcılardan gerek teknoloji üreticilerinden gerekse 
hastalardan sistematik tepkiler geliyor. Hükümetler yapılan tetkik ve tedavi sayısından ziyade hizmetin 
sağlamış olduğu değeri baz alan sistemleri geliştirmek üzere çalışıyor. Hastalar teşhis ve tedavi 
seçiminde daha fazla bilinçlenerek hatta gerektiği zaman ölçülü riskler alarak gider ve değer anlamında 
daha önemli rol oynuyorlar. Hizmeti sağlayan kurumlar ve ilgili diğer şirketler incelendiğinde daha 
önceden sağlık sisteminin parçası olmayan kuruluşların da çarka dahil olduğu özellikle dijital 
dönüşümün geleceği şekillendirdiği alanlarda boy gösterdiği gözleniyor. Örnek vermek gerekirse 
telekom şirketleri, akıllı telefon üreticileri hatta otelcilik servisi veren diğer şirketler de sıralanabilir.  

Bahsettiğimiz sistematik tepkilerle birlikte yeni hizmet modellerinin geliştiriliyor olması da günümüzün 
ve geleceğin sağlık hizmetleri anlayışına yön veriyor. Bu modellerin başında, hastalık oluştuktan sonra 
değil oluşmadan önce tespit edilip korunulmasını mümkün kılan, konusunda uzman kliniklerin 
yaygınlaşması sayılabilir. Bu uzmanlıklar hizmetin alanına göre onkoloji, kardiyoloji, ameliyathane ve 
radyoloji gibi birimler özelinde toplanabilir.  

Bir sonraki aşamada ise yaşlanan nüfus, konforlu sağlık hizmetleri ihtiyacı ve artan maliyetler 
düşünüldüğünde mobil sağlığın yaygınlaşarak evde bakımı daha mümkün kılacağı söylenebilir. Bu 
şekilde hastaların hem evinin rahatlığında bakılması hem de hastane masraflarının düşürülmesi 
sağlanmış olacaktır. Aynı zamanda verilerin mobil ortamda takibiyle birlikte hastaların kişisel 
bilgilerinin kapsamlı bir şekilde toplanması ve bu verilerin analiziyle birlikte koruyucu ve kişiye özel 
hizmetlerin devreye girmesi daha da kolaylaşacaktır. 

 

                                                      
1 Genel Müdür, GE Healthcare. 
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Tüm bu değişimlerin sağlık hizmeti anlayışında büyük bir gelişimi gerektirmesinden dolayı sadece 
kamu ya da sadece özel sektörün iştirakleri ile mümkün olmadığını söylemek pek de zor olmayacaktır. 
Bu nedenledir ki ülkemizin KÖİ (PPP) projeleriyle başardığı ve global sağlık yaklaşımı anlayışına 
öncülük ettiği kamu ve özel sektörün işbirliği konseptinin yaygınlaşacağı bekleniyor. 

Konu itibariyle Türkiye’yi mercek altına yatırdığımızda, 2016 ve 2023 yılları arasında  29 KÖİ (PPP) 
projesinde toplam 41,000 yatak kapasitesinin 15 milyar dolar yatırımla renove edilmesi hedefleniyor. 
İhalesi tamamlanan 19 kampüsteki toplam 29,000 yatağın 12,000’inin 2018 sonuna kadar faaliyete 
geçmesi planlanıyor. Mevcutta, Mersin, Isparta, Yozgat, Adana ve Kayseri şehir hastaneleri hizmet 
vermekteyken Bilkent, Eskişehir, Manisa ve Elazığ hastanelerinin 2018 sonuna kadar açılması 
hedeflenmektedir. 2018 yılı sonuna kadar faaliyete geçecek şehir hastanelerinin yatak sayılarına göre 
ekipman sağlayıcı kırılımlarına bakıldığında kısmen ya da tamamen GE Sağlık ekipmanı sahibi 
olanların oranı % 88’ i buluyor. 

Son olarak sizlere sunumda bahsettiğim belli başlı konulardan örnekler vermek isterim. 

KUBio™: 

GE Sağlık’ın İstanbul’da kurduğu Yaşam Bilimleri Laboratuvarı KUBio™, modüler biyolojik ilaç 
fabrika çözümü sayesinde tam ölçekli üretime kadar, global biyoproses endüstrisine A’dan Z’ye hizmet 
sunabiliyor. 

Laboratuvar, GE’nin yenilikçi biyoproses ve araştırma teknolojileri ile donatılarak, Türkiye’de yerel 
biyoüretim yetkinlikleri ve uzmanlığı sağlamaya destek olmak üzere Türk GE biyoproses 
uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından destekleniyor. 

Avrupa’daki altıncı en büyük ilaç endüstrisine sahip olan Türkiye, küresel biyofarmasötik pazarında da 
önemli bir oyuncu olmaya aday1. Türkiye’nin sağlık endüstrisi ile ilgili vizyonu, Ar-Ge çalışmalarını 
desteklemeye ve endüstri-akademi işbirliği faaliyetleri yoluyla yetenekli iş gücü konusundaki eksikliği 
gidermeye yönelik olarak TÜBİTAK tarafından belirlenen güçlü bir strateji içeriyor. GE’nin bu yeni 
proje çağrısı ise, yeni teknoloji ve eğitim merkezine erişim imkânı sağlamasıyla ve akademik işbirliği 
faaliyetlerine destek sunmasıyla bu vizyonu destekliyor. 

 

 VENUE™: 

Ultrason alanında GE yılda çok sayıda ürün lansmanı yaparak yenilikleri süratle kullanıcılarına 
ulaştırmayı hedeflemektedir. Geçen yıl piyasaya çıkan ve Türkiye’de de lansmanı yapılan VENUE™ 
cihazımız yoğun bakım alanında ilk kez yapay zeka uygulamalarını doktorların kullanımına 
sunmaktadır. Özellikle sağlık sistemine yüksek maliyeti ile yük oluşturan şok teşhisinde Venue otomatik 
raporlamaları ile doktorların sıkışık zamanlarında ulaşmaları gereken önemli klinik bilgileri süratle 
vermektedir. VENUE™ ayrıca önümüzdeki yıllarda geliştirilmekte olan yeni uygulamalar için de bir 
temel oluşturmakta, aynı teknolojinin değişik hastalık teşhislerinde kullanılması için çalışmalar 
yürütülmektedir. 

 

AIR COIL: 

Teknolojik gelişmelere her gün bir yenisini ekleyen GE Sağlık, MR alanında hasta konforunu gözeterek 
yeni bir MR koil teknolojisi geliştirdi. Bu teknolojiyi kurgularken sadece cihazın mevcut sistemini 
geliştirmeyi değil geleceğe yön gösteren nano teknolojisinin de en yeni uygulamalarını hasta konforunu 
artıracak ve kullanımı kolaylaştıracak şekilde MR teknolojisi ile birleştirdi.   

AIR Teknolojisi, insan vücuduna tamamen uyumlu olacak şekilde tasarlanmış bir koil çözümüdür. Bu 
teknoloji, geleneksel dedike koiller özelinde uzun süredir geçerli olan kısıtlamaları ortadan kaldırmak 
için geliştirildi. Bu dizaynın getirisi olarak her bir koil hafif ve esnek yapıdadır; bu sayede, üstün görüntü 
kalitesi için hastanın vücudunu bir battaniye gibi sarabilmektedir. 
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Senographe Pristina™:  

 

GE 3-D tomosentez teknolojisi, FDA onaylı 3-D tomosentez teknolojileri içinde en düşük hasta dozuna 
sahiptir ve 2D tam Alan dijital mamografi sistemiyle aynı dozda üst düzey tanısal doğruluk sağlar. GE 
Sağlık olarak radyologlar, teknisyenler ve hastalarla işbirliği yaparak tüm tarafların ihtiyaçlarını 
karşılamaya yönelik bir mamografi platformu oluşturduk. Bu teknoloji hasta endişesini azaltmak, 
teknisyenin işini kolaylaştırmak ve radyologların daha yüksek bir güvenle tanı koymasına yardımcı 
olmak için tasarlandı.. Kompresyon kontrolünü dilerse hasta kendisi yapabileceğinden, İnceleme 
esnasında hasta konforu artar, teknisyenler de pozisyonlama sürecine odaklanarak daha uygun bir 
pozisyonlama gerçekleştirebilirler ve böylece hem hastalar hem de teknisyenler daha hızlı ve sorunsuz 
bir deneyim yaşar. Hastaların, teknisyenlerin ve radyologların farklı ihtiyaçlarına ayrı ayrı odaklanarak 
eşit derecede önem veren bu yeni nesil mamografi sistemi daha rahatlatıcı bir deneyim, verimli bir iş 
akışı ve etkili bir bakım sağlayarak herkes için avantajlı hale gelmektedir.  

“En Yenilikçi Şirketler” listesinde GE Sağlık, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yerini alarak biyoteknoloji 
alanında yaptığı çalışmalarla yılın en inovatif 10 şirketinden biri oldu. Bu inovasyon örneklerinden bir 
tanesi de dünyadaki ilk hasta kontrollü uzaktan sıkıştırma kumandası Pristina Dueta’dır. Mamografi 
tetkiki sırasında sıkıştırma kontrolünün kadında olması, kadınların mamografiden daha az çekinmelerini 
sağlıyor. Sistemin yumuşak ve kıvrımlı yüzeyi hastalara konforlu ve destekleyici bir ortam sunarken, 
hastaların psikolojik olarak rahatlamalarına olanak veriyor ve görüntülemedeki başarı oranını da 
artırıyor.  

 

ZEN ODASI: 

GE Sağlık Türkiye ekibi, doz yönetimi teknolojileri, kullanıcı eğitimi, sertifikasyon desteği ve hasta 
konforu odaklı oda tasarımını birleştirerek Zen Odası çözümünü geliştirdi. Zen Odası, ilk kullanıma 
sunulmasının ardından bir yıl içinde 10’dan fazla merkezde kuruldu ve kullanıcıların dozu düşürmesine 
ve daha konforlu bir çekim deneyimi sunmasına yardımcı olarak daha iyi tanı kalitesi ve hasta konforu 
sağladı. Azaltılmış doz kullanımının faydaları yalnızca sağlıkla sınırlı değildir, aynı zamanda 
maliyetlerin optimize edilmesine yardımcı olarak finansal açıdan da fayda sağlar. 

 

Command Center:  

Geçen sonbaharda, Toronto’daki Humber River Hastanesi (HRH) GE Sağlık ortaklarıyla birlikte 
Kanada'nın ilk analize dayalı hastane komuta merkezini açtı. Görev kontrolü konseptine uygun şekilde 
çalışan bu merkez, hastanenin birçok bölümü ve servisi için genel merkez niteliğindedir. On yıllardır, 
Kanada'da sağlık hizmetlerinde sıkıntılara yol açan kapasite, güvenlik, hizmet kalitesi ve bekleme 
süreleri gibi sorunların çözülmesine yardımcı olmaktadır. 418 metrekarelik yeni Komuta Merkezi, 
makine öğrenimini ve GE Sağlık ortakları tarafından gerçek zamanlı ve tahmini istatistikler üretmek 
için geliştirilen karmaşık algoritmaları kullanıyor. HRH yönetimi, HRH’nin yakın zamanda kullanıma 
geçen hastane genelindeki dijital dönüşümüyle birlikte merkezin hastane verimliliğini yüzde 40 
oranında artırmasını bekliyor. Merkez, hastalar için daha kısa bekleme süreleri ve daha iyi bakım vaat 
ediyor. Klinisyenler açısından bu durum hastalara odaklanmak için daha fazla zamana sahip olmak 
anlamına geliyor. Komuta Merkezinin en dikkat çekici özelliği, GE Sağlık’ın Analiz Duvarı olarak 
adlandırdığı özelliktir. Analiz Duvarı, hastane genelinde birden fazla kaynaktan gelen gerçek zamanlı 
verileri işler ve Komuta Merkezindeki personel için bilgileri ve bunlara karşılık gelen uyarıları 
görselleştirir. Analiz Duvarındaki bilgiler yatan ve taburcu olan hastaların akışını düzenlemede, 
görüntüleme taramasını bekleyen yatan hastaların bakımındaki gibi gecikmeleri ortadan kaldırmada ve 
bakım faaliyetlerine öncelik vererek tıkanıklıkları aşmada hastane ekiplerine yardımcı olur. Bu şekilde, 
HRH mevcut kapasitenin tam olarak kullanıldığından ve hastalarla uygun şekilde ilgilenildiğinden emin 
olmak için çalışmaktadır. GE Sağlık ortakları, 2019’da daha fazla komuta merkezi açmayı planlıyor. 
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Birim, 2020 yılına kadar komuta merkezlerinin çok önemli bir özellik haline geleceğini ve hastanelerin 
onlar olmadan ayakta kalamayacağını söylüyor. 
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MOBBİNGİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

KAMU SAĞLIK SEKTÖRÜNDEN BİR ÖRNEK 
 

Gülsün Didin1 
Yusuf Baktır2 
Haydar Sur3 

 
 

Özet 

Bu çalışmada, örgütü oluşturan insan faktörüyle ilgili olarak günümüzde örgütlerin başarısını ve devamlılığım 
oluşturan “Örgütsel Bağlılığın” onun başarısını gölgeleyen ve verimliliğini düşüren ayrıca örgüt içerisinde bir 
virüs gibi dolaşan “Mobbing’in” ilişkisi ele alınmıştır. 

Çalışmanın araştırma kısmında ise Denizli’de yerleşik bulunan bir kamu hastanesinde çalışan hemşirelere anket 
uygulanmıştır. 

Sonuç olarak hemşirelerin “Kendini Göstermeye ve İletişimi Engellemeye Yönelik” mobbinge daha fazla 
uğradıkları, örgütsel bağlılık içinde de devam bağlılığının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bunun ile beraber 
erkek hemşirelerin, kadın hemşirelere göre kendini gösterme ve iletişim, yaşam kalitesi ve mesleki durumuna 
saldırı Mobbing faktörlerine maruz kaldıkları görülmektedir. Erkek hemşireler kadın hemşirelere göre örgüte 
duygusal bağlılıkları daha yüksektir. Aynı şekilde yönetici ve poliklinik sorumlusu olan hemşireler diğerlerine 
göre örgüte bağlılığı vardır. Bunun ile beraber çalıma süresi çok olanların mobbinge uğraması yeni başlayanlara 
göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mobbing, Örgütsel Bağlılık, Hemşirelerde Mobbing 

 

THE IMPACT OF MOBBING ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT 
AN EXAMPLE FROM THE PUBLIC HEALTH SECTOR 

Abstract 

In this study, the relations between “Organizational Commitment” constituting the achievements and continuity 
of the organizations today and “Mobbing” getting around within the organization like a virus, casting doubt on 
such success and decreasing the efficiency thereof were discussed. 

In the research part of the study, a questionnaire was applied to the nurses working in a public hospital in Denizli. 

It was reported that the nurses were exposed to mobbing concerning the “Prevention of Communication and 
Revealing Oneself’ and follow-through commitment within the organization was higher. However, it is obvious 
that male nurses seem to have been exposed to mobbing regarding their professional status, life quality based on 
communication and self-expression skills. The sensitivity of the male nurses was higher than that of female nurses. 
Similarly, administrative and polyclinic nurses tend to be more committed to the organization. Still, it was reported 
that those with longer professional life were exposed much more mobbing than new recruits. 

Key Words: Mobbing, Organizational Commitment, Mobbing In Nurses 

  

                                                      
1 Hemşire , g.atay@gmail.com 
2 Araştırma Görevlisi, Üsküdar Üniversitesi, yusuf.baktir@uskudar.edu.tr 
3 Dekan, Üsküdar Üniversitesi, haydar.sur@uskudar.edu.tr 
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 1. Giriş 

İnsanoğlu yaratılmasından sonra var olan birlikte yaşam sürecinin devamı için ihtiyaçların karşılanması, 
yaşam döngüsünün sürdürülmesi, toplumsal huzur ve güven için birlikte yaşam devam etmektedir. 
İnsanoğlunun örgütlü yaşamı öğrenmesi, disiplini, iş bölümünü ve Örgüt içindeki hiyerarşiyi algılaması 
uzun yıllar sürmüştür. Günümüzde de hala öğrenme ve kendini geliştirme devam etmektedir. 
İnsanoğlunun var olmasına paralel olarak ilk önce beden gücünü kullanmış olup teknolojik gelişime 
paralel olarak beden gücü yerine makine gücü almıştır. Teknolojiye paralel olarak kaynakları ekonomik 
kullanım sorunu doğmuş ve bu sorunu en düzenli ve programlı şekilde halletme yoluna gitmiştir. 

Teknolojinin gelişimine paralel olarak sermaye genişlemesi olmuştur. Sermaye gelişmesine paralel 
olarak toplumlar üreten ve tüketen toplumlar şeklinde sınıflanmaya başlamıştır. Üreten toplumlar 
sermaye sahipleri belirmiş ama sermayesi olmayan sahip olduğu beden gücünü sermaye sahiplerine 
gündelik ücret adı altında kiralayan toplumlar ve sınıflar belirmiştir. Hiç kimse sermaye sahibi kadar 
şanslı olmayıp orta grubun insanları sahip oldukları eğitim durumuna göre orta sınıfı oluşturmuşlardır. 
İşyerlerinde ve üretim alanlarında üretim hattı boyunca sermaye sahibinden en alttaki işçiye kadar 
hiyerarşik düzen oluşmuş olup bu düzen kısaca adını ‘’Örgüt” olarak almıştır. 

İşte bu örgüt içerisindeki üretim hiyerarşisi içinde kimi zaman çeşitli sorunlarla karşılaşmış kimi 
zamanda sekteye uğramıştır. Her sorunun temelinde insanoğlunun kibri yatmaktadır. Bu kibir olgusu 
örgütü şekillendirmekte sorumlu kişileri kimi zaman acımasız kimi zaman insancıl kılmaktadır. 
Teknolojinin gelişimine paralel olarak kültürel alışkanlıklar değişmiş yerini o günün şartlarına olgun 
davranışlar almıştır. Üretim alanında sorumlu kişiler sermaye sahiplerine karşı sorumlu oldukları için 
üretim esnasında karşılaşılan sorunları çözme becerisini gösteremediği zamanlarda örgüt içerisinde kimi 
kişileri ya da grupları sahip oldukları ‘’Kibir” duygusuyla örgüt dışarısına itelemiştir. 

Günümüz koşullarında üretim organizasyonlarının farklı boyutlara ulaşmasından dolayı kontrolü 
zorlaşmış olup, örgütlerin sahip olduğu sorunların birçoğu insan faktörünün maruz kaldığı baskı, 
yıldırma, şiddet topluma yılgınlık, çaresizlik kimi zaman ümitsizlik pompalamıştır. 

Çalışmamda ele alman kavramlardan Latince ‘’Kararsız kalabalık” deyiminden ve en sonunda 
Leymann’ın işyerlerinde yetişkinler arasında benzeri grup şiddetini keşfettiğinde kullandığı kavram 
bugün ‘’Mobbing” olarak karşımıza çıkmış ve günümüzün en büyük problemlerinden biri olmuştur. 
Çalışmamda Mobbing ve Örgütsel Bağlılık üzerinde durulmuş dağıtılan anket sonuçlarına göre 
yorumlanmış, çıkan sonuçlara göre paradigmal sorunlar incelenmiş ve düşünsel olarak ifade edilmiştir. 

2. Yöntem 

Bu çalışmada, mobbingin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini ölçmek amaçlanmıştır. Araştırmanın 
evreni Denizli merkezde bulunan bir kamu hastanesinde çalışan hemşirelerdir. Hastanede bulunan 250 
hemşireden 111’i rastgele seçilerek araştırma yapılmıştır. 

Araştırmada kullanılan veri toplama aracı ile araştırmaya katılan hemşirelerin demografik Özellikleri 
hakkında tanıtıcı bilgileri toplamaya yönelik sorular, mobbing algılarını ve çalıştıkları organizasyona 
bağlılıklarını ölçmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. Anket sorularından demografik soruların 
dışındaki sorular 5’li likert ölçeğine göre hazırlanmış sorulardır. 

Leymann’ın (1990) tipolojisine göre 45 mobbing davranışı bulunmaktadır ve bu davranışın özelliği 5 
grupta toplanmıştır. Anketin mobbingi ölçmeye yönelik kısmındaki; 

1-11 arası sorular; Kendini Göstermeye ve İletişimi Engellemeye Yönelik, 

12-16 arası sorular; Sosyal İlişkilere Saldırılarla İlgili, 

17-31 arası sorular; İtibara Saldırılarla İlgili, 

32-40 arası sorular; Kişinin Yaşam Kalitesi ve Mesleki Durumuna Saldırılarla İlgili, 

41-45 arası sorular; Kişinin Sağlığına Doğrudan Saldırılarla İlgilidir (Pelit vd., 2014; Atalay, 2010). 
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 Örgütsel bağlılık ise Meyer ve Ailen (1991) tarafından geliştirilen üç boyutlu örgütsel bağlılık olarak 
ele alınmış ve her grupta ki mobbing davranışının örgütsel bağlılığın boyutları olan duygusal bağlılık, 
devam bağlılığı ve normatif bağlılığı ne düzeyde ve hangi yönde etkilediği çalışılmıştır (Eş, 2013). 

Anketin Örgütsel Bağlılığı Ölçmeye yönelik kısmındaki; 

1-8 arası sorular; Duygusal Bağlılığı ölçmeye, 

9-16 arası sorular; Devam Bağlılığını ölçmeye, 

17-26 arası sorularsa; Normatif Bağlılığı ölçmeye yönelik sorulardır (Atalay, 2010). 

Denizli merkezde bulunan bir kamu hastanesi hemşirelerinde mobbing'in örgütsel bağlılık üzerindeki 
etkisini ölçmek için anket yolu ile toplanan verilerin frekans, yüzde, ortalama ve standart sapma 
değerleri hesaplanmıştır. Hemşirelerin mobbing'in örgütsel bağlılık üzerindeki etkilerini belirlemek 
amacıyla bağımsız örneklemler t-testi ve tek-yönlü varyans analizi (One-Way ANOVA) tekniklerinden 
yararlanılmıştır. İstatistiksel işlemler SPSS 17 paket program aracılığıyla hesaplanarak tüm analizlerde 
anlamlılık düzeyi p=0,05 olarak alınmıştır. 

3.Bulgular 

3.1. Demografik Özelliklerin Frekans Analizi 

Araştırmaya katılan Denizli ili merkezdeki bir kamu hastanesinde çalışan hemşirelerin demografik 
özellikleri analiz edilerek, frekans, yüzdelik değerleri Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 1. Çalışmaya katılanların demografik bilgileri 

Demografik Özellikler Sayı Yüzde 
(%) 

Cinsiyet 
Kadın 98 88 

Erkek 13 12 

Yaş 
35 yaş ve 35 yaş altı 64 58 

35 yaş üzeri 47 42 

Medeni Durum 
Bekâr 33 30 

Evli 78 70 

Eğitim Durumu 

Lise 23 21 

Ön lisans 11 10 

Lisans-Y. Lisans 77 69 

Hastanede görev süreniz 

0-5 yıl 45 41 

6-10 yıl 25 23 

11-15 yıl 21 19 

16-16 üzeri yıl 20 18 

Göreviniz Yönetici-Klinik sorumlusu hemşire 14 13 
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 Klinik-Poliklinik hemşiresi 97 87 

 

3.2. Hemşirelerin Cinsiyetleri ile Mobbing Değerleme Faktörleri Arasındaki İlişki 

Hemşirelerin Mobbing değerleme değişkenleri olan Kendini Göstermeye ve İletişimi Engellemeye 
Yönelik (KGİE), Sosyal İlişkilere Saldırılarla İlgili (SİS), İtibara Saldırılarla İlgili (İS), Kişinin Yaşam 
Kalitesi ve Mesleki Durumuna Saldırılarla İlgili (KYKMDS) ve Kişinin Sağlığına Doğrudan Saldırılarla 
ilgili (KSDS) düzeyleri ile cinsiyetleri arasındaki ilişkiyi belirlemek için bağımsız örneklemle t testi 
uygulanmıştır. Sonuçlar Tablo 2’de görülmektedir. 

 

Tablo 2. Hemşirelerin cinsiyetleri ile mobbing değerleme faktör düzeylerinin karşılaştırılması 

Mobbing Faktörler Cinsiyet N X sd df t P 

Kendini Göstermeye ve 
İletişimi Engelleme 
(KGİE) 

Kadın 98 15,83 5,26 
109 -2,87 0,005* 

Erkek 13 20,69 8,66 

Sosyal İlişkilere 
Saldırılar (SİS) 

Kadın 98 6,10 2,38 
109 -1,82 0,07 

Erkek 13 7,54 4,39 

İtibara Saldırılar (İS) 
Kadın 98 18,00 5,51 

109 -1,67 0,10 
Erkek 13 20,92 8,68 

Kişinin Yaşam Kalitesi 
ve Mesleki Durumuna 
Saldırılar (KYKMDS) 

Kadın 98 10,49 4,35 
109 -2,07 0,04* 

Erkek 13 13,46 7,93 

Kişinin Sağlığına 

Doğrudan 

Saldırılar (KSDS) 

Kadın 98 5,81 2,13 
109 -1,33 0,18 

Erkek 13 6,77 4,23 

Tablo 2 incelendiğinde sağlık çalışanlarının cinsiyetleri ile Kendini Göstermeye ve İletişimi 
Engellemeye Yönelik mobbing faktörü (KGİE(109)=-2,87, P<0,05) ve Kişinin Yaşam Kalitesi ve 
Mesleki Durumuna Saldırılar (KYKMDS(109)=-2,07, P<0,05) yapıları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir farka rastlanmıştır. Erkek hemşirelerin kendini göstermeye ve iletişimi engelleme mobbing 
faktöründen etkilenme dereceleri 20,69 ortalama değeri ile kadın hemşirelere göre anlamlı düzeyde 
farklı ve daha yüksektir. Aynı şekilde erkeklerin kişinin yaşam kalitesi ve mesleki durumuna saldırılar 
mobbing faktöründen etkilenme derecesi 13,46 ortalama ile anlamlı düzeyde kadınlardan yüksektir. 
Diğer mobbing faktörleri ile hemşirelerin cinsiyetleri arasında herhangi anlamalı bir fark yoktur. 

 

3.3. Hemşirelerin Medeni Durumları ile Mobbing Değerleme Faktörleri Arasındaki İlişki 

Mobbing değerlendirme faktörleri ile hemşirelerin medeni durumları arasında ilişki olup olmadığını 
belirlemek üzere katılımcılar medeni durumlarına göre “evli” ve “bekâr”, olmak üzere iki grupta 
sınıflandırılmışlardır. Hemşirelerin mobbing değerlendirme değişkenleri olan Kendini Göstermeye ve 
İletişimi Engellemeye Yönelik (KGİE), Sosyal İlişkilere Saldırılarla İlgili (SİS), İtibara Saldırılarla İlgili 
(İS), Kişinin Yaşam Kalitesi ve Mesleki Durumuna Saldırılarla İlgili (KYKMDS) ve Kişinin Sağlığına 
Doğrudan Saldırılarla İlgili (KSDS) düzeyleri ile medeni durumları arasında ilişkiyi belirlemek için 
bağımsız örneklemle t testi uygulanmıştır. Sonuçlar Tablo 3’de görülmektedir. 
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 Tablo 3. Hemşirelerin medeni durumları ile mobbing değerleme faktör düzeylerinin 
karşılaştırılması 

Mobbing Faktörler 
Medeni 

Durum 
N X sd df t P 

Kendini Göstermeye ve 
İletişimi Engelleme 
(KGİE) 

Bekâr 33 15,30 5,67 
109 -1,27 0,207 

Evli 78 16,86 6,00 

Sosyal İlişkilere 
Saldırılar (SİS) 

Bekâr 33 5,97 2,34 
109 -0,76 0,449 

Evli 78 6,40 2,85 

İtibara Saldırılar (İS) 
Bekâr 33 17,24 4,62 

109 -1,26 0,210 
Evli 78 18,81 6,45 

Kişinin Yaşam Kalitesi 
ve Mesleki Durumuna 
Saldırılar (KYKMDS) 

Bekâr 33 9,88 2,10 
109 -1,33 0,185 

Evli 78 11,24 5,71 

Kişinin Sağlığına 

Doğrudan 

Saldırılar (KSDS) 

Bekâr 33 5,48 1,15 
109 -1,21 0,228 

Evli 78 6,10 2,83 

Tablo 3 incelendiğinde hemşirelerin evli ya da bekâr olmaları ile mobbing değerlendirme faktörleri 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. 

 

3.4. Hemşirelerin Yaşları İle Mobbing Değerleme Faktörleri Arasındaki İlişki 

Mobbing değerlendirme faktörleri ile hemşirelerin yaşları arasında ilişki olup olmadığını belirlemek 
üzere katılımcıların yaşları “35 yaş ve 35 yaş altı” ve “35 yaş üstü”, olmak üzere iki grupta 
sınıflandırılmışlardır. Hemşirelerin mobbing değerlendirme değişkenleri olan Kendini Göstermeye ve 
İletişimi Engelleme (KGİE), Sosyal İlişkilere Saldırı (SİS), İtibara Saldırı (İS), Kişinin Yaşam Kalitesi 
ve Mesleki Durumuna Saldırı (KYKMDS) ve Kişinin Sağlığına Doğrudan Saldırı (KSDS) düzeyleri ile 
yaşları arasında ilişkiyi belirlemek için bağımsız örneklemle t testi uygulanmıştır. Sonuçlar Tablo 4’de 
görülmektedir. 

 

Tablo 4. Hemşirelerin yaşları ile mobbing değerleme faktör düzeylerinin karşılaştırılması 

Mobbing Faktörler Yaş N X sd df t P 

Kendini Göstermeye ve 
İletişimi Engelleme 
(KGİE) 

35 yaş ve 35 yaş altı 64 14,56 3,75 
109 -4,07 0,000* 

35 yaş üstü 47 18,89 7,31 

Sosyal İlişkilere 35 yaş ve 35 yaş altı 64 5,47 1,22 
109 -3,86 0,000* 

Saldırılar (SİS) 35 yaş üstü 47 7,36 3,66 

İtibara Saldırılar (İS) 
35 yaş ve 35 yaş altı 64 16,42 3,03 

109 -4,24 0,000* 
35 yaş üstü 47 20,96 7,82 

35 yaş ve 35 yaş altı 64 9,52 1,47 109 -3,44 0,001* 
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Kişinin Yaşam Kalitesi ve 
Mesleki Durumuna 
Saldırılar (KYKMDS) 

35 yaş üstü 47 12,64 7,06 

Kişinin Sağlığına 

Doğrudan 

Saldırılar (KSDS) 

35 yaş ve 35 yaş altı 64 5,42 1,04 
109 -2,54 0,012* 

35 yaş üstü 47 6,60 3,49 

Tablo 4 incelendiğinde sağlık çalışanlarının yaşları ile mobbing faktörleri olan Kendini Göstermeye ve 
İletişimi Engelleme (KGİE(109)=-4,07, P<0,05), Sosyal İlişkilere Saldırılar (SİS(109)=-3,86, P<0,05), 
İtibara Saldırılar (İS(l09)=-4,24, P<0,05), Kişinin Yaşam Kalitesi ve Mesleki Durumuna Saldırılar 
(KYKMDS(l09)=-3,44, P<0,05) ve Kişinin Sağlığına Doğrudan Saldırılarla (KSDS(l09)=-2,54, 
P<0,05) aralarında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur. Hemşirelerin yaşları 35 üstü olanlar 35 yaş ve 
35 yaş altı olanlara göre tüm mobbing faktörlerinde daha fazla ortalamaya sahip oldukları görülmüştür. 

3.5. Hemşirelerin Hastanede Çalışma Süreleri İle Mobbing Değerleme Faktörleri Arasındaki İlişki 

Mobbing değerlendirme faktörleri ile hemşirelerin hastanede çalışma süreleri arasında ilişki olup 
olmadığını belirlemek üzere katılımcıların çalışma süreleri gruplarına göre “0-5 yıl”, “6-10 yıl”, “11-15 
yıl” ve “16 yıl ve 16 yıl üzeri” olarak sınıflandırılmıştır. Hemşirelerin mobbing değerlendirme 
değişkenleri olan Kendini Göstermeye ve İletişimi Engelleme(KGİE), Sosyal İlişkilere Saldırı(SİS), 
İtibara Saldırı(İS), Kişinin Yaşam Kalitesi ve Mesleki Durumuna Saldırı(KYKMDS) ve Kişinin 
Sağlığına Doğrudan Saldırı (KSDS) düzeyleri ile çalışma yılları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla 
tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Sonuçlar Tablo 8’da gösterilmiştir. 

Tablo 5. Hemşirelerin hastanede çalışma süreleri ile mobbing faktör düzeylerinin 
karşılaştırılması 

Mobbing Faktörler Çalışma Süreleri N X sd df t P 

Kendini Göstermeye ve 
İletişimi Engelleme (KGİE) 

0-5 yıl 45 14,64 3,66 

107 4.35 .006* 
6-10 yıl 25 15,48 6,29 

11-15 yıl 21 19,29 6,97 

16 yıl ve üzeri 20 18,45 6,99 

Sosyal İlişkilere Saldırılar 
(SİS) 

0-5 yıl 45 5,44 1,12 

107 3.84 .012* 
6-10 yıl 25 6,04 2,88 

11-15 yıl 21 7,14 3,35 

16 yıl ve üzeri 20 7,50 3,62 

İtibara Saldırılar (İS) 

0-5 yıl 45 16,38 2,35 

107 6.45 .000* 
6-10 yıl 25 17,00 5,36 

11-15 yıl 21 22,05 8,46 

16 yıl ve üzeri 20 20,55 7,16 

0-5 yıl 45 9,51 1,34 107 2.60 .056 
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Kişinin Yaşam Kalitesi ve 
Mesleki Durumuna Saldırılar 
(KYKMDS) 

6-10 yıl 25 10,64 5,44 

11-15 yıl 21 12,29 7,81 

16 yıl ve üzeri 20 12,55 5,13 

Kişinin Sağlığına 

Doğrudan 

Saldırılar (KSDS) 

0-5 yıl 45 5,31 0,87 

107 2.59 .057 
6-10 yıl 25 5,84 3,04 

11-15 yıl 21 7,05 3,64 

16 yıl ve üzeri 20 6,20 2,31 

Tablo 5 incelendiğinde hemşirelerin bu hastanede çalışma süreleri ile mobbing faktörlerinden Kendini 
Göstermeye ve İletişimi Engelleme KGİE(F107=4.35; p<0.05), Sosyal İlişkilere Saldırılar 
SİS(F107=3.84; p<0.05) ve İtibara Saldırılar İS(F107=6.45; p<0.05) düzeyinde istatistiksel olarak 
anlamlı faklar bulunmuştur. Bu farkların hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla post hoc 
(Tukey) testleri yapılmış ve sonuçlar Tablo 6'da gösterilmiştir. 

Tablo 6. Kendini göstermeye ve iletişimi engelleme, sosyal ilişkilere saldırılar ve itibara saldırılar 
ile hemşirelerin hastanede çalışma sürelerinin karşılaştırılması 

Hemşirelerin Hastanede Çalışma Süreleri 

Faktörler 0-5 yıl 6-10 yıl 11-15 yıl 16 yıl ve üzeri Tukey p 

Kendini Gösterme 
ve İletişimi 
Engelleme 

14,64 15,48 19,29 18,45 
0-5 yıl görev yapanlar <  

11 - 15 yıl görev yapanlar 
.01 

Sosyal İlişkilere 

Saldırılar 
5,44 6,04 7,14 7,50 

0-5 yıl görev yapanlar <  

16 yıl ve üzeri görev yapanlar 
.01 

İtibara Saldırılar 16,38 17,00 22,05 20,55 

0-5 yıl görev yapanlar <  

11-15 yıl görev yapanlar, 16 
yıl ve üzeri görev yapanlar 

6-10 yıl görev yapanlar <  

11-15 yıl görev yapanlar 

.00 

Post hoc (Tukey) analizi sonuçları hastanede 0-5 yıl görev yapan hemşireler, 11-15 yıl görev yapanlara 
göre daha az kendini göstermeleri ve iletişimleri engellenmektedir. Benzer şekilde 16 yıl ve üzeri görev 
yapan hemşirelerin sosyal ilişkilerine 0-5 yıl görev yapanlara göre daha fazla saldırılmaktadır. Benzer 
şekilde mobbingin “sosyal ilişkilere saldırı” faktöründe 0-5 yıldır bu hastanede görev yapan hemşireler 
16 yıl ve üzeri görev yapanlara göre daha az sosyal ilişkiler konusunda saldırıya uğradıkları istatistiksel 
olarak anlamlı oranda bulunmuştur. 

“İtibara saldırılar” 0-5 yıl görev yapan hemşirelere göre 11-16 görev yapan ve 16 yıl ve üzeri görev 
yapanlar daha fazla maruz kalmaktadırlar. Bunu ile beraber 6-10 yıl görev yapanlar aynı şekilde 11-15 
yıl görev yapanlara göre daha az itibar saldırısına uğramaktadırlar. 

3.6. Hemşirelerin Eğitim Durumları İle Mobbing Değerleme Faktörleri Arasındaki İlişki 
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 Hemşirelerin almış oldukları eğitimler “Lise”, “ön lisans” ve “Lisans-yüksek lisans” olarak 
gruplandırılmıştır. Hemşirelerin mobbing değerlendirme değişkenleri olan Kendini Göstermeye ve 
İletişimi Engelleme (KGİE), Sosyal İlişkilere Saldırı (SİS), İtibara Saldırı (İS), Kişinin Yaşam Kalitesi 
ve Mesleki Durumuna Saldırı (KYKMDS) ve Kişinin Sağlığına Doğrudan Saldırı (KSDS) düzeyleri ile 
eğitim grupları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 
kullanılmıştır. Sonuçlar Tablo 7’de gösterilmiştir. 

Tablo 7. Hemşirelerin eğitim durumları ile mobbing faktör düzeylerinin karşılaştırılması 

Mobbing Faktörler Eğitim 
Durumları 

n X sd df F p 

Kendini Göstermeye 
ve İletişimi Engelleme 
(KGİE) 

Lise 23 16,09 6,49 

107 0.43 .654 Ön lisans 11 15,00 2,41 

Lisans- Y.lisans 77 16,69 6,12 

Sosyal İlişkilere 
Saldırılar (SİS) 

Lise 23 6,13 2,93 

107 0.17 .842 Ön lisans 11 5,91 1,81 

Lisans- Y.lisans 77 6,36 2,77 

İtibara Saldırılar (İS) 

Lise 23 17,91 5,73 

107 0.44 .645 Ön lisans 11 17,00 3,26 

Lisans- Y.lisans 77 18,66 6,37 

Kişinin Yaşam Kalitesi 
ve Mesleki Durumuna 
Saldırılar (KYKMDS) 

Lise 23 11,04 5,70 

107 0.18 .835 Ön lisans 11 10,00 1,26 

Lisans- Y.lisans 77 10,90 5,07 

Kişinin Sağlığına 

Doğrudan 

Saldırılar (KSDS) 

Lise 23 5,83 3,14 

107 0.20 .818 Ön lisans 11 6,36 1,86 

Lisans- Y.lisans 77 5,88 2,33 

Tablo 7’deki varyans analiz sonuçları incelendiğinde mobbing değerlendirme faktörleri ile hemşirelerin 
eğitim durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farka rastlanmamıştır. Hemşirelerin lise, ön 
lisans ve lisans-Y.lisans eğitimi almaları ile mobbing faktörleri ile ilgili görüşleri arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark yoktur. 

 

3.6.6. Hemşirelerin Görevleri İle Mobbing Değerleme Faktörleri Arasındaki İlişki 

Hemşireleri görevlerine göre “Yönetici Hemşire-Klinik Sorumlu Hemşire” ve “Klinik Hemşiresi-
Poliklinik Hemşiresi” olarak sınıflandırılmıştır. Mobbing değerleme değişkenleri olan Kendini 
Göstermeye ve İletişimi Engellemeye Yönelik (KGİE), Sosyal İlişkilere Saldırılarla İlgili (SİS), İtibara 
Saldırılarla İlgili (İS), Kişinin Yaşam Kalitesi ve Mesleki Durumuna Saldırılarla İlgili (KYKMDS) ve 
Kişinin Sağlığına Doğrudan Saldırılarla İlgili (KSDS) düzeyleri ile bulunmuş oldukları görevleri ile 
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 arasındaki ilişkiyi belirlemek için bağımsız örneklemle t testi uygulanmıştır. Sonuçlar Tablo 8’de 
görülmektedir. 

Tablo 8. Hemşirelerin görevleri ile mobbing değerleme faktör düzeylerinin karşılaştırılması 

Mobbing Faktörler Görevi N X sd df t p 

Kendini Göstermeye ve 
İletişimi Engelleme 
(KGİE) 

Yönetici Hemşire-Klinik 
Sorumlu Hemşire 14 15,36 4,07 

109 -0,70 0,485 
Klinik Hemşiresi- 
Poliklinik Hemşiresi 97 16,55 6,14 

Sosyal İlişkilere Saldırılar 
(SİS) 

Yönetici Hemşire -Klinik 
Sorumlu Hemşire 14 5,86 2,18 

109 -0,61 0,544 
Klinik Hemşiresi- 
Poliklinik Hemşiresi 97 6,33 2,78 

İtibara Saldırılar (İS) 

Yönetici Hemşire -Klinik 
Sorumlu Hemşire 14 16,71 2,87 

109 -1,09 0,279 
Klinik Hemşiresi- 
Poliklinik Hemşiresi 97 18,58 6,29 

Kişinin Yaşam Kalitesi ve 
Mesleki Durumuna 
Saldırılar (KYKMDS) 

Yönetici Hemşire -Klinik 
Sorumlu Hemşire 14 9,71 1,33 

109 -,908 0,366 
Klinik Hemşiresi- 
Poliklinik Hemşiresi 97 11,00 5,25 

Kişinin Sağlığına 

Doğrudan Saldırılar 
(KSDS) 

Yönetici Hemşire -Klinik 
Sorumlu Hemşire 14 5,57 1,16 

109 -0,56 0,574 
Klinik Hemşiresi- 
Poliklinik Hemşiresi 97 5,97 2,60 

Hemşirelerin görevleri ile mobbing faktörlerinin Tablo 11’deki t testi analiz sonuçları incelendiğinde 
mobbing faktörleri ile hemşirelerin görevleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farka 
rastlanmamıştır. Hemşirelerin Yönetici Hemşire -Klinik Sorumlu Hemşire veya Klinik Hemşiresi-
Poliklinik Hemşiresi olması ile mobbing faktörleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. 

 

3.6.7. Hemşirelerin Cinsiyetleri İle Örgütsel Bağlılık Değerleme Faktörleri Arasındaki İlişki 

Hemşirelerin örgütsel bağlılık değerleme değişkenleri olan Duygusal Bağlılığı (DuyB), Devam 
Bağlılığını (DevB) ve Normatif Bağlılığı (NB) düzeyleri ile cinsiyetleri arasındaki ilişkiyi belirlemek 
için bağımsız örneklemle t testi uygulanmıştır. Sonuçlar Tablo 9’da görülmektedir. 

Tablo 9. Hemşirelerin cinsiyetleri ile örgütsel bağlılık faktör düzeylerinin karşılaştırılması 

Örgütsel Bağlılık Faktör 
Düzeyleri Cinsiyet n X sd df t p 

Duygusal Bağlılık (DuyB) 
Kadın 98 18,45 5,56 

109 -2,54 0,012 
Erkek 13 22,69 6,34 

Devam Bağlılığı (DevB) 
Kadın 98 20,84 5,01 

109 -1,12 0,266 
Erkek 13 22,46 4,14 
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Normatif Bağlılık (NB) 

Kadın 98 21,76 6,62 
109 -1,71 0,091 

Erkek 13 25,15 7,68 

Tablo 9 incelendiğinde sağlık çalışanlarının cinsiyetleri ile örgütsel faktörlerden Duygusal Bağlılık 
(DuyB(109)--2,54, P<0,05) faktörü arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farka rastlanmıştır. Erkek 
hemşirelerin örgütsel bağlılık faktörlerinden duygusal bağlılık faktörünün seviyesi 22,69 ortalama 
değeri ile kadın hemşirelerin 18,45 ortalama değerine göre anlamlı düzeyde farklı ve daha yüksektir. 
Devam ve normatif bağlılık ile hemşirelerin cinsiyetleri arasında herhangi anlamalı bir fark yoktur. 

 

3.6.8. Hemşirelerin Medeni Durumları İle Örgütsel Bağlılık Değerleme Faktörleri Arasındaki İlişki 

Örgütsel bağlılık değerlendirme faktörleri ile hemşirelerin medeni durumları arasında ilişki olup 
olmadığını belirlemek üzere katılımcılar medeni durumlarına göre “evli” ve “bekâr”, olmak üzere iki 
grupta sınıflandırılmışlardır. Hemşirelerin örgütsel bağlılık değerlendirme değişkenleri olan Duygusal 
Bağlılığı (DuyB), Devam Bağlılığını (DevB) ve Normatif Bağlılığı (NB)düzeyleri ile medeni durumları 
arasında ilişkiyi belirlemek için bağımsız örneklemle t testi uygulanmıştır. Sonuçlar Tablo 10'da 
görülmektedir. 

Tablo 10. Hemşirelerin medeni durumları ile örgütsel bağlılık faktör düzeylerinin 
karşılaştırılması 

Örgütsel Bağlılık Faktör 
Düzeyleri 

Medeni 
Durum n X sd df t p 

Duygusal Bağlılık (DuyB) 
Bekâr 33 17,85 5,96 

109 -1,30 0,196 
Evli 78 19,41 5,70 

Devam Bağlılığı (DevB) 
Bekâr 33 21,61 5,38 

109 0,80 0,424 
Evli 78 20,78 4,74 

Normatif Bağlılık (NB) 
Bekâr 33 21,70 6,74 

109 -0,46 0,648 
Evli 78 22,35 6,86 

Tablo 10 incelendiğinde hemşirelerin medeni durumları ile örgütsel bağlılık faktörleri arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir farka rastlanmıştır. Hemşirelerin evli veya bekâr olmaları örgütsel 
bağlılığı etkilememektedir. 

 

3.6.9. Hemşirelerin Yaşları İle Örgütsel Bağlılık Değerleme Faktörleri Arasındaki İlişki 

Mobbing değerlendirme faktörleri ile hemşirelerin yaşları arasında ilişki olup olmadığım belirlemek 
üzere katılımcıların yaşları ”35 yaş ve 35 yaş altı” ve “35 yaş üstü”, olmak üzere iki grupta 
sınıflandırılmışlardır. Hemşirelerin örgütsel bağlılık değerlendirme değişkenleri olan Duygusal 
Bağlılığı (DuyB), Devam Bağlılığı (DevB) ve Normatif Bağlılığı (NB) düzeyleri ile yaşları arasında 
ilişkiyi belirlemek için bağımsız örneklemle t testi uygulanmıştır. Sonuçlar Tablo 11’de görülmektedir. 

Tablo 14. Hemşirelerin yaşları ile örgütsel bağlılık faktör düzeylerinin karşılaştırılması 

Örgütsel Bağlılık Faktör 
Düzeyleri Yaş n X sd df t p 

Duygusal Bağlılık (DuyB) 
35 yaş ve altı 64 19,13 5,93 

109 0,38 0,706 
35 yaş üstü 47 18,70 5,65 
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Devam Bağlılığı (DevB) 

35 yaş ve altı 64 21,06 4,51 
109 0,09 0,930 

35 yaş üstü 47 20,98 5,51 

Normatif Bağlılık (NB) 
35 yaş ve altı 64 21,97 5,62 

109 -0,33 0,741 
35 yaş üstü 47 22,40 8,20 

Tablo 11 incelendiğinde hemşirelerin yaşları ile örgütsel bağlılık faktörleri arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir farka rastlanmıştır. Hemşirelerin 35 yaş ve 35 yaş altı olmaları veya 35 yaş üstü olmalarının 
örgütsel bağlılık faktörleri ile bağlantısının olmadığı tespit edilmiştir. 

 

3.6.10. Hemşirelerin Görevleri İle Örgütsel Bağlılık Değerleme Faktörleri Arasındaki İlişki 

Hemşireleri görevlerine göre “Yönetici Hemşire-Klinik Sorumlu Hemşire” ve “Klinik Hemşiresi-
Poliklinik Hemşiresi” olarak sınıflandırılmıştır. Hemşirelerin örgütsel bağlılık değerlendirme 
değişkenleri olan Duygusal Bağlılığı (DuyB), Devam Bağlılığını (DevB) ve Normatif Bağlılığı (NB) 
düzeyleri ile yaşları arasında ilişkiyi belirlemek için bağımsız örneklemle t testi uygulanmıştır. Sonuçlar 
Tablo 12’de görülmektedir. 

Tablo 12. Hemşirelerin görevleri ile örgütsel bağlılık faktör düzeylerinin karşılaştırılması 

Örgütsel Bağlılık 
Faktör Düzeyleri Görevi n X sd df t p 

Duygusal Bağlılık 
(DuyB) 

Yönetici Hemşire - Klinik 
Sorumlu Hemşire 14 20,07 6,56 

109 0,78 0,439 
Klinik Hemşiresi- 
Poliklinik Hemşiresi 97 18,78 5,69 

Devam Bağlılığı (DevB) 

Yönetici Hemşire - Klinik 
Sorumlu Hemşire 14 23,14 4,93 

109 1,73 0,086 
Klinik Hemşiresi- 
Poliklinik Hemşiresi 97 20,72 4,88 

Normatif Bağlılık(NB) 

Yönetici Hemşire - Klinik 
Sorumlu Hemşire 14 26,36 8,31 

109 2,53 0,013* 
Klinik Hemşiresi- 
Poliklinik Hemşiresi 97 21,55 6,38 

Yapılan t testi sonucu Tablo 12 analizi incelendiğinde hemşirelerin örgütsel bağlılık faktörlerinden, 
normatif bağlılık faktörünü (NB(109)=2,53, P<0,05) ile hemşirelerin yapmış oldukları görevler arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir farka rastlanmıştır. Ortalamalara incelendiğinde yönetici ve klinik 
sorumlusu hemşirelerin 26,36 ortalama ile klinik-poliklinik hemşirelerinin 21,55 ortalamalarına göre 
daha fazla normatif bağlılıklarının olduğu tespit edilmiştir. Duygusal ve devam bağlılıklarının 
hemşirelerin görevleri ile bağlantısının olmadığı da görülmüştür. 

 

3.6.11. Hemşirelerin Hastanede Çalışma Süreleri İle Örgütsel Bağlılık Değerleme Faktörleri 
Arasındaki İlişki 

Örgütsel bağlılık değerlendirme faktörleri ile hemşirelerin hastanede çalışma süreleri arasında ilişki olup 
olmadığını belirlemek üzere katılımcıların çalışma süreleri gruplarına göre "0-5 yıl”, “6-10 yıl”, “11-15 
yıl” ve “16 yıl ve 16 yıl üzeri” olarak sınıflandırılmıştır. Hemşirelerin örgütsel bağlılık değerlendirme 
değişkenleri olan Duygusal Bağlılığı (DuyB), Devam Bağlılığını (DevB) ve Normatif Bağlılığı (NB) 
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 düzeyleri ile çalışma yılları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 
kullanılmıştır. Sonuçlar Tablo 13’de gösterilmiştir. 

Tablo 13. Hemşirelerin hastanede çalışma süreleri ile örgütsel bağlılık faktör düzeylerinin 
karşılaştırılması 

Örgütsel Bağlılık Faktör 
Düzeyleri Çalışma Süreleri n X sd df F p 

Duygusal Bağlılık (DuyB) 

0-5 yıl 45 18,18 5,37 

107 1.39 .250 
6-10 yıl 25 20,84 6,86 

11-15 yıl 21 19,29 4,37 

16 yıl ve üzeri 20 17,95 6,37 

Devam Bağlılığı (DevB) 

0-5 yıl 45 21,51 4,80 

107 0.52 .669 
6-10 yıl 25 20,00 4,35 

11-15 yıl 21 20,95 5,55 

16 yıl ve üzeri 20 21,30 5,38 

Normatif Bağlılık (NB) 

0-5 yıl 45 21,16 5,41 

107 2.80 .053 
6-10 yıl 25 25,08 6,56 

11-15 yıl 21 20,00 5,52 

16 yıl ve üzeri 20 23,00 9,69 

Yukarıdaki Tablo 13 incelendiğinde hemşirelerin hastanede çalışma süreleri ile örgütsel bağlılık 
faktörleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farka rastlanmamıştır. Hemşirelerin hastanede çalışma 
süreleri ile Duygusal Bağlılığı (DuyB), Devam Bağlılığını (DevB) ve Normatif Bağlılığı (NB) düzeyleri 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. 

 

3.6.12. Hemşirelerin Eğitim Durumları İle Örgütsel Bağlılık Değerleme Faktörleri Arasındaki İlişki 

Hemşirelerin almış oldukları eğitimler “Lise”, “ön lisans” ve “Lisans-yüksek lisans” olarak 
gruplandırılmıştır. Hemşirelerin örgütsel bağlılık değerlendirme değişkenleri olan Duygusal Bağlılığı 
(DuyB), Devam Bağlılığını (DevB) ve Normatif Bağlılığı (NB) düzeyleri ile çalışma yılları arasındaki 
ilişkiyi incelemek amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Sonuçlar Tablo 14’de 
gösterilmiştir. 

Tablo 14. Hemşirelerin eğitim durumları ile örgütsel bağlılık faktör düzeylerinin karşılaştırılması 

Örgütsel Bağlılık Faktör 
Düzeyleri Eğitim Durumları n X sd df F p 

Duygusal Bağlılık (DuyB) 

Lise 23 20,17 5,83 

107 1.05 .352 Ön lisans 11 20,09 7,35 

Lisans - Y.lisans 77 18,42 5,54 

39



 

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

 

Devam Bağlılığı (DevB) 

Lise 23 19,96 3,70 

107 2.47 .090 Ön lisans 11 18,73 2,94 

Lisans - Y.lisans 77 21,68 5,34 

Normatif Bağlılık (NB) 

Lise 23 22,30 6,06 

107 0.30 .742 Ön lisans 11 20,64 5,70 

Lisans - Y.lisans 77 22,32 7,19 

Yukarıdaki Tablo 14’de varyans analiz sonuçları incelendiğinde örgütsel bağlılık değerlendirme 
faktörleri ile hemşirelerin eğitim durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farka 
rastlanmamıştır. Hemşirelerin lise, ön lisans ve lisans-Y.lisans eğitimi almaları ile örgütsel bağlılık 
faktörleri ile ilgili görüşleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. 

 

4.Sonuç 

Bu çalışmada, örgütü oluşturan insan faktörüyle ilgili olarak günümüzde örgütlerin başarısını ve 
devamlılığını oluşturan “Örgütsel Bağlılığın” onun başarısını gölgeleyen ve verimliliğini düşüren 
“Mobbing’in” ilişkisi ele incelenmiştir. 

Çalışma Denizli de bulunan bir devlet hastanesinde çalışan hemşirelere yapılmıştır. Hemşirelerin 
işyerlerinde uğramış oldukları mobbing ve örgütsel bağlılıkları incelenmiştir. Toplanan verilere 
uygulanan istatistiksel işlemler sonucunda elde edilen bulguları, aşağıda ki gibi özetlemek mümkündür. 

Mobbing ile ilgili faktörlere baktığımızda en yüksek ortalamalarına göre sırası ile “Kendini Göstermeye 
ve İletişimi Engellemeye Yönelik” mobbing, “Sosyal İlişkilere Saldırılarla İlgili” mobbing, “İtibara 
Saldırılarla İlgili”, “Kişinin Yaşam Kalitesi ve Mesleki Durumuna Saldırılarla İlgili” ve en düşüğü olan 
“Kişinin Sağlığına Doğrudan Saldırılarla İlgili” olduğu tespit edilmiştir. Faktör ortalamalarından en 
yükseği 1,49 ile “Kendini Göstermeye ve İletişimi Engellemeye Yönelik” mobbing olduğu, en 
düşüğününse 1,18 ile “Kişinin Sağlığına Doğrudan Saldırılarla İlgili” mobbing olduğu görülmüştür. 

Örgütsel bağlılığı oraya koyan faktörler incelendiğinde duygusal bağlılığı ölçme faktörünün 
ortalamasının 2,37 olduğu, devam bağlılığının 2,63 olduğu ve normatif bağlılık faktörü ise 2,22 olarak 
bulunmuştur. Örgütsel bağlılık faktörleri içinde en yüksek ortalamaya sahip faktör devanı bağlılığı 
olduğu, en düşüğünün ise normatif bağlılık olduğu görülmektedir. 

Erkek hemşirelerin kendini göstermeye ve iletişimi engelleme mobbing faktöründen etkilenme 
dereceleri ortalama değeri ile kadın hemşirelere göre anlamlı düzeyde farklı ve daha yüksektir. Aynı 
şekilde erkeklerin kişinin yaşam kalitesi ve mesleki durumuna saldırılar mobbing faktöründen etkilenme 
derecesi ortalaması anlamlı düzeyde kadınlardan yüksektir. Erkek hemşirelerin, kadın hemşirelere göre 
kendini gösterme ve iletişim, yaşam kalitesi ve mesleki durumuna saldırı mobbing (psikolojik saldırı) 
faktörlerine maruz kaldıkları görülmektedir. 

Erkek hemşirelerin örgütsel bağlılık faktörlerinden duygusal bağlılık faktörünün seviyesi ile kadın 
hemşirelerin değerine göre anlamlı düzeyde farklı ve daha yüksektir. Devam ve normatif bağlılık ile 
hemşirelerin cinsiyetleri arasında herhangi anlamalı bir fark yoktur. Erkek hemşireler kadın hemşirelere 
göre örgüte duygusal bağlılıkları daha yüksektir. 

Hemşirelerin evli ya da bekar olmaları ile mobbing değerlendirme faktörleri ve örgütsel bağlılığı 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. 

Hemşireler işe ilk başladıklarında idealist yapıları ve işlerini yapma heyecanı ile uğramış oldukları 
mobbinglerin farkında değillerdir. Yaş ilerledikçe orta yaş dediğimiz 35 yaşını geçtiklerinde beraberinde 
tecrübelerindeki artış sayesinde de iş yerinde kendilerine uygulanan mobbingin farkına varmaktadırlar. 
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 Hemşirelerin 35 yaş ve 35 yaş altı olmaları veya 35 yaş üstü olmalarının örgütsel bağlılık faktörleri ile 
bağlantısının olmadığı tespit edilmiştir. 

Sonuçları hastanede 0-5 yıl görev hemşireler, 11-15 yıl görev yapanlara göre daha az kendini 
göstermeleri ve iletişimleri engellenmektedir. Benzer şekilde 16 yıl ve üzeri görev yapan hemşirelerin 
sosyal ilişkilerine 0-5 yıl görev yapanlara göre daha fazla saldırılmaktadır. Benzer şekilde mobbingin 
“sosyal ilişkilere saldırı” faktöründe 0-5 yıldır bu hastanede görev yapan hemşireler 16 yıl ve üzeri görev 
yapanlara göre daha az sosyal ilişkiler konusunda saldırıya uğradıkları istatistiksel olarak anlamlı oranda 
bulunmuştur. “İtibara saldırılar” 0-5 yıl görev yapan hemşirelere göre 11-16 görev yapan ve 16 yıl ve 
üzeri görev yapanlar daha fazla maruz kalmaktadırlar. Bunu ile beraber 6-10 yıl görev yapanlar aynı 
şekilde 11-15 yıl görev yapanlara göre daha az itibar saldırısına uğramaktadırlar. 

Hemşirelerin bu hastanede çalışma süreleri ile Örgütsel bağlılık faktörlerinden Normatif Bağlılık 
düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. 

Hemşirelerin eğitim durumları ve görevleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farka 
rastlanmamıştır. 

Hemşirelerin örgütsel bağlılık faktörlerinden, normatif bağlılık faktörünü ile hemşirelerin yapmış 
oldukları görevler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farka rastlanmıştır. Yönetici ve poliklinik 
sorumlusu olan hemşireler diğerlerine göre örgüte bağlılığı vardır. 

Araştırma sonucuna göre şu önerilerde bulunulmuştur. 

1. Mobbing (psikolojik saldırı) önlenmesi için yönetim kademesinin ve çalışanların, hizmet içi 
eğitim seminerleri ile mobbing (psikolojik saldırı) hakkında bilgilendirilmeleri faydalı olacaktır. 

2. Erkek hemşireler hakkında ön yargıların giderilmesi ve erkek hemşire sayısının arttırılması 
yönünde çalışmaların yapılmasının erkek hemşirelere uygulanan mobbingin azaltacağı 
düşünülmektedir. 

3. Uzun dönem görev yapmış hemşireler kurum tarafından daha hoş görülü davranılmak, sosyal 
ve ekonomik durumları iyileştirilmelidir. 

4. Örgütsel bağlılığı arttırmak için hemşireler ve yöneticiler arasında özel günler oluşturulmalı ve 
kutlamalara katılımı sağlayarak örgütsel bağlılığı arttırabiliriz. 
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SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YILDIRMA (MOBBİNG) YAŞAMA 
DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Zeliha Özkaraca1 
Tuncay Köse2 

Özet 

Yıldırma (Mobbing) hem bireyler hem de örgütler üzerinde olumsuz sonuçlara yol açan bir durumdur. Yıldırma 
iş yerlerinde gerilimin ve soğuk bir havanın oluşmasına neden olan tüm psikolojik ve çevresel faktörlerin birleşimi 
sonucunda ortaya çıkan, iş yeri huzurunu ve düzenini bozan bir durumdur. Yıldırma ile ilgili yapılan araştırmalar 
çoğunlukla eğitim, turizm, bankacılık gibi farklı alanlarla sınırlı kalmıştır. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen bu araştırmada amaç, sağlık çalışanlarının yıldırma yaşama 
düzeylerinin değerlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda çalışan 391’i kadın, 33’ü erkek toplam 424 sağlık 
personeline Olumsuz Davranışlar Ölçeği uygulanmıştır. Sonuç olarak sağlık çalışanlarının yıldırma yaşama 
düzeylerini değerlendirmeleri arasında eğitim durumlarına ve sağlık sektöründe çalışma sürelerine göre 
istatistiksel olarak anlamlı farklar olduğu ortaya konulmuştur. 

 
Anahtar Kelimeler: Mobbing, yıldırma, sağlık çalışanları 

EVALUATION OF MOBBING LEVELS OF HEALTH EMPLOYEES 

Abstract 

Mobbing is a situation that leads to negative consequences for both individuals and organizations. Also mobbing 
it is a situation that occurs as a result of union of all the psychological and environmental factors that cause 
tension and cold air in the work place, which disturb the peace of mind and order. Research on mobbing has 
mostly been limited to different fields such as education, tourism and banking. Health workers' mobbing levels are 
investigated in research carried out at Muğla Sıtkı Koçman University Training and Research Hospital. For this 
purpose, Negative Behavior Scale was applied to 424 health personnel, 391 females and 33 males. As a result, it 
was revealed that there were statistically significant differences between the health workers in terms of their 
educational status and working time in health sector. 

 

Key Words: Mobbing, health workers, bullying 

1. Giriş 

Özellikle sağlık çalışanlarının içinde bulundukları sosyolojik ve psikolojik durum iş kalitesini dolayısı 
ile sağlık hizmetini önemli ölçüde etkilediği açıktır. İş arkadaşı ile ilgili problemleri olan bir hekimin, 
idarecisinden sürekli olarak eleştiri alan bir hemşirenin ya da hasta yakınlarından fiziksel şiddet gören 
bir hasta bakıcının olduğu bakım kurumlarında verimli bir çalışmanın olması düşünülemez. 

Eğitim, sağlık ve belediyeler gibi kamusal alanlarda çalışanlar çok daha fazla bu şiddete maruz kalma 
olasılığı taşımaktadır (Karakuş, 2011). Karşısındaki çalışanın tüm maaşının kendi vergileri ile 
ödendiğini düşünen ve bu nedenle her koşulda kendine hizmet etmekle yükümlü olduğunu, kendine 
katlanılması gerektiğine inanan bir anlayışa karşı çalışmanın ne denli zor olduğu ve insan psikolojisini 
bozucu etki yarattığı bilinen bir gerçektir. 

Bunun yanında ast-üst ilişkisi ve kişisel ihtiraslar çalışan psikolojisindeki bu bozulmayı körükleyen 
diğer etkenlerden biridir. Çalışanın amiri veya üstü tarafından sürekli olarak eleştirilmesi ve ortaya 
koyduğu iş ile kişiliğin bağdaştırılması, kişilik zedeleyici olduğu açıkça ortadadır. 

                                                      
1 Uzman, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
2 Dr. Öğr. Üy., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, tuncaykose@mu.edu.tr 
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Gelişen ve sanayileşen dünyada her geçen gün yeni bir kavram dâhil olmaktadır. Bunlardan birisi de 
tarihten günümüze kadar iş hayatında var olan ama adı tam olarak konulamayan, çoğu kez görmezden 
gelinen ve farklı şekillerde ifade edilen mobbing terimidir. 

Yapılan akademik çalışmalara bakıldığında mobbingin, genel olarak iki duruma karşılık geldiği 
söylenebilir. Bunlardan birincisi yıldırma, vaz geçirme diğeri psikolojik şiddet ya da kısaca 
psikoşiddet’tir. Bu belirsizlikleri gidermek adına Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlükte 
mobbing terimine karşılık olarak “Bezdiri” terimini göstermiştir. Bu terimin açıklaması da yine Türk 
Dil Kurumunca “İş yerlerinde, okullarda vb. topluluklar içinde belirli bir kişiyi hedef alıp, çalışmalarını 
sistemli bir biçimde engelleyip huzursuz olmasına yol açarak yıldırma, dışlama, gözden düşürme” 
olarak verilmektedir. 

Mobbingin oluşturduğu kargaşa ve verimsizlik etkisi son yıllarda iş hayatının en yeni ve en önemli 
risklerinden biri olmaya başlamıştır. İş hayatında yaşadığı mobbing neticesinde işini, aile bütünlüğünü 
en önemlisi de sağlığını kaybeden bireylerin iş yerlerinde açtığı yarayı kapatmak adına son yıllarda 
konuya olan duyarlılık artmıştır. Endüstriyel olarak gelişmesini tamamlamış üst düzey ülkeler 
çalışanlarının sağlığı ve mutluluğu için bu tür problemleri önceden öngörerek veya keşfedip yerinde ve 
zamanında büyümeden çözme yoluna gitmektedirler. Böylece çalışanların motivasyonunu en üst düzeye 
çıkararak hizmet veya ürün kalitesini arttırmayı amaçlamaktadır. 

Türkiye’de gerek kamusal alanda gerekse özel sektörde kalitenin arttırılması ve yaşam standartlarının 
üst düzeye çıkartılması amacı ile bir takım faaliyetler yürütülmeye başlamıştır. Bireylerin kanuni 
haklarını aramaları için kuruluşların bünyesinde mobbing ofisleri ve iletişim hatları açılarak ya da görsel 
ve yazılı basındaki haberlerin yaygınlaşması mobbingin önlenmesi için atılan iyileştirici adımlardır. 
Fakat gelişmiş ülkelere bakıldığında Türkiye’de halen daha atılması gereken adımların olduğu aşikârdır. 
Hem iş dünyası hem de akademik çevrelerin bu konuya olan ilgisinin ve çalışmalarının artması, olaylara 
geniş bir perspektif ile yaklaşarak mobbingin sonucunda ne yapılacağından ziyade, mobbingi oluşturan 
faktörlerin yok edilmesi çok daha önemli ve kalıcı bir çözüm olacaktır. Bu amaçla eğitim hayatından 
başlayarak bireylerin mobbing ile ilgili bilinçlendirilmesi ve toplumda oluşturulacak farkındalık, 
problemin çözümü açısından önemli bir başlama noktası olabilir. 

1.1. Yıldırma Mobbing 

İş yerinde zorbalığı, işyeri tacizi, iş yerinde psikolojik terör, işyeri saldırganlığı, işyeri nezaketsizliği, 
işyerinde duygusal istismar olarak da bilinen mobbing, olumsuz, işlevsiz ve ters işyeri davranışları 
olarak ifade edilmektedir. Mobbingin çeşidi ne olursa olsun her yerde olan belirgin iki özelliği vardır. 
İlki, işyerinde zorbalık etik olmayan davranış olarak tanımlanmaktadır. Evrensel toplumsal kabul 
edilebilirlik kurallarına aykırı olarak, faydacılığın, ahlaki hakların, dağıtımcı adaletin, bakımın ve 
erdemin temel normatif ilkelerini ihlal etmektedir. İkincisi, işyerinde zorbalık kendi bağlamında 
karmaşıktır. İşyeri olumsuzlukları kolay kolay önlenemez çünkü çalışan kendisi ve ailesi için temel 
ihtiyaçlarını sağlamak adına çalışmakla zorunludur ve bu nedenle de iş yerine gitmek zorundadır 
(D'Cruz, 2015). 

Geleneksel olarak, işyeri zorbalığı, taciz edici, rahatsız edici, sosyal olarak birisini dışlayan veya birinin 
çalışma görevlerini olumsuz etkileyen kişiler arası bir davranış biçimi olarak tanımlanabilir. Mobbingin 
varlığından bahsedebilmek için belirli bir etkinliğe, etkileşime veya işlemeye tabi tutulması için tekrar 
tekrar düzenli olarak (örneğin haftalık) ve belirli bir süre boyunca (örneğin yaklaşık 6 ay) gerçekleşmesi 
gerekir (Shelton, 2011). 

1.1.1. Tanımı ve Kapsamı 

Davenport ve arkadaşları (2008), mobbing sendromunu “haksız suçlamalar, küçük düşürmeler, genel 
tacizler, duygusal eziyetler ve/veya terör uygulamak yoluyla bir kişiyi işyerinden dışlamayı amaçlayan 
kötü niyetli bir eylem” olarak tanımlamışlardır (Davenport, vd., 2008). 

Bir etholog olan Konrad Lorenz, mobbing ifadesini ilk olarak 1960 yılında hayvanların bazı 
hareketlerini anlatmada kullanmıştır. Lorenz’in burada anlatmak istediği olay “küçük hayvanların büyük 
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bir hayvan tehdidine karşı göstermiş olduğu davranışları” tanımlamaktadır. Daha sonra, 1972’de İsveçli 
bir doktor olan Peter-Paul Heinemann mobbing terimini “bir grup çocuğun tek bir çocuğa karşı olan 
zarar verici davranışları” tanımlamak adına kullanmıştır. Mobing’in bugünkü hali ile taşıdığı anlamda 
kullanan kişi ise 1980’li yılların başında İsveç’de yaşayan bir Alman kökenli endüstri psikoloğu olan 
Heinz Leyman’dır. Leyman mobbingi duygusal taciz olarak tanımlamış, bu davranışı ve sonuçlarını tüm 
hatları ile çalışmalarında belirtmiştir (İzmir & Fazlıoğlu, 2011). 

Mobbing gücün ve yetkinin kötüye kullanımıdır. Mobbing olgusu sadece gaddar ve zorba bir işveren 
gibi tek sebebe bağlanamayacak kadar karmaşık ve iç içe girişmiş süreçtir. Mobbing uygulayan 
işverenin veya amirin, çalışanı mağdur ve sıkıntıda olmasından, duygularının zayıflığından keyif 
almaktadır. Şekil 1 incelendiğinde mobbing sürecinde kimlerin etkili olduğu, mağdur ve zorbanın 
dışında, mobbinge seyirci kalanların yeri açıkça görülmektedir (Yaman E. , 2009).  

Gerçek mobbingciler farklı bireylere karşı farklı kişilik özellikleri gösterebilecek karakterdedirler. Fakat 
çevrelerindeki insanlara göstermiş oldukları tutumları ile tanımlanabilmektedirler. Bu konu ile ilgili 
çalışan araştırmacıların 14 olası mobbingci türü olduğu vurgulanmaktadır. Bunların içinde en tehlikeli 
grup olarak Fransız psikoterapist Marie-France Hirigoyen’in tanımlamış olduğu narsist mobingcilerdir. 
Bu tipteki mobbingciler, hayal dünyalarında kendilerinin diğer çalışanlardan üstün olduğuna inanırlar. 
Bu duygu ile başkalarına bu düşünceyi psikolojik şiddet uygulayarak kabul ettirmeye çalışırlar 
(Davenport, vd., 2008). 

Bunun dışında, kişisel sinirli ve kavgacı yapısı gereği diğer çalışma arkadaşlarına bağırarak, küfür veya 
hakaret ederek onların duygu ve düşüncelerini aşağılayan tipteki mobbingcilere ise hiddetli ya da 
bağırgan mobingci denir (Tekin, 2013). 

Diğer bir tehlikeli mobingci türü ise ikiyüzlü yılan mobbingcilerdir. Bu tür mobbingciler zaman zaman 
etrafındaki iş arkadaşlarına iyilik yapsalar da aslında bu arkadaşlarının başarı ve üstünlüklerini 
kıskanarak sürekli kötülük yapmak için fırsat kollarlar (Tınaz, 2006).  

En sık rastlanan mobbingci türlerinden bir diğeri ise megolaman yani kendini büyütme davranışı içinde 
olan, başkalarına karşı kıskançlık besleyerek nefret ve saldırganlık gösteren mobbingcilerdir (Tekin, 
2013). 

Hayal kırıklığına uğramış mobbingciler ise aile hayatında ya da çalışma ortamı dışındaki hayatında 
sürekli olarak olumsuzluklar ve mutsuzluklar yaşamış bireylerdir. Bunun sonucunda iş yerlerinde başka 
çalışanlara karşı devamlı bir haset ve çekememezlik besleyerek psikolojik şiddet uygularlar (Davenport, 
vd., 2008). 

Literatürde, işyerindeki bu istismarı tanımlamak adına birçok terim kullanılmaktadır. Araştırmacılar 
arasında en açıklayıcı ve yararlı olan hangi terim olduğu hakkında maalesef çok az bir fikir birliğine 
varılmıştır. Literatürde yapılan tartışmalar büyük oranda “zorbalığa uğrama (bullying)” ve “mobbing” 
terimlerinin kullanımı etrafında ve farklı veya esasen eşanlamlı olup olmadıkları konusunda 
yoğunlaşmaktadır. Ancak, iş yerindeki istismarı adlandıran genel terimlerde betimleyici ve araştırıcı 
sözlüğüne girmiştir. İş yerindeki istismarı tanımlamak için kullanılana genel terimlere iş yerindeki taciz 
(Brodsky, 1976), iş yerinde saldırganlık (Neuman & Baron, 1998), işyerinde duygusal istismar 
(Keashly, 1998), iş yerindeki kabalık (Andersson & Pearson, 1999), tacizci denetim (Tepper, 2000) gibi 
terimler örnek verilebilir. Fakat genel olarak bakıldığında çocuklar söz konusu olduğu durumlarda, pek 
çok araştırmacı çocuklar ve öğrenciler tarafından tacizi, “zorbalık” başlığı altında düşünmekte 
hemfikirdir. Ancak, çocuklar ve öğrenciler söz konusu olmadığında, “zorbalık terimini tanımlamak için 
en iyi seçimin “mobbing” terimi olduğu düşünülmektedir. 

1.1.2. Mobbing Türleri 

Farklı kaynaklardan elde edilen veriler ışığında mobbingin birçok çeşidinin olduğu vurgulanmaktadır. 
Örneğin Tutar (2015), örgütlerde yaşanan mobbing türlerini, sözel mobbing, fiziksel mobbing, tehdit, 
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hareket, gasp, izolasyon, aleyhte propaganda, itibarsızlaştırma, karalama olarak sınıflandırmaktadır 
(Tutar, 2015).  

Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı 2014 yılanda yayımlamış olduğu İşyerlerinde Psikolojik Taciz 
(Mobbing) Bilgilendirme Rehberi’nde mobbing türlerini; 

• Dikey mobbing 
 Yukarıdan aşağıya doğru mobbing 
 Aşağıdan yukarıya doğru mobbing 

• Yatay mobbing 

olarak vermiştir. Bu mobbing türlerini somut olarak örneklenecek olursa örneğin; bir sağlık kuruluşunda 
bir sağlık bakım hizmetleri müdürünün hemşirelere uyguladığı mobbingi yukarıdan aşağıya doğru 
mobbing olarak tanımlanabilir. Aynı sağlık kuruluşunda çeşitli nedenlerden dolayı bir hemşirenin veya 
sağlık personelinin sağlık bakım hizmetleri müdürüne uyguladığı mobbing ise aşağıdan yukarıya doğru 
mobbing olarak tanımlanabilir. Bir sağlık kuruluşunda aynı düzeydeki sağlık personellerinin birbirlerine 
uyguladığı mobbinge yatay mobbing denilebilir (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2014). 

Mobbing’in bu genel sınıflandırmasının yanında özellikle mobbing konusu ile ilgili geçmişten 
günümüze kadar bu alanda bir uzman olan Dr.Heinz Leymann bu alanda yaptığı çalışmaları 
incelendiğinde, Dr.Heinz Leymann 45 ayrı mobbing davranışından bahsetmektedir. Yapmış olduğu 
deneysel çalışmalara dayanarak bu mobbing davranışlarını 5 ayrı grupta toplamıştır. Birçok çalışmada 
mobbingi ayırt etmek için ve türlerini kavrayabilmek için Dr. Heinz Leymann bu sınıflandırması bir ışık 
olmuştur (Davenport, vd., 2008). 

Bunlar; 

• Kendini Göstermeyi ve İletişim Oluşumunu Etkilemek 
• Sosyal İlişkilere Saldırılar 
• İtibarınıza Saldırılar 
• Kişinin Yaşam Kalitesi ve Mesleki Durumuna Saldırılar 
• Kişinin Sağlığına Doğrudan Saldırılar 

Karşılaşılan her mobbing vakasında bu maddelerinin her birinin olması şart değildir. Leymann yapmış 
olduğu çalışmalarda birçok mobbing türünü bu 5 madde içinde toplamıştır. 

1.1.3. Mobbingin Nedenleri 

Kökleri insan uygarlığının uzak geçmişinde geriye dönük olmasına rağmen mobbing, yakın zamanda 
tanımlanmış gerçek ve gerekli olan şeylerden yoksun bırakılan bir olaydır. Ama mobbing neden oluyor? 
Bunu tetikleyen nedenler nelerdir? Mobbinge neden olan durumlar şu şekilde sıralanabilir.  

• Çalışanı grup normlarına uymaya zorlamak 
• Düşmanlıktan zevk almak 
• Mağdurun maddi ve manevi acı çekmesinden zevk duymak 
• Mobbingcinin kendi sıkıntısını gidermek 
• Liyakatsizliği ve kayırmayı teşvik etmek meşru göstermek  
• Bencilce davranarak, kendi çıkarlarını ön planda tutmak 

1.1.4. Mobbingin Sonuçları 

İş yerinde mobbingin etkisi ve maliyeti hem bireysel hem de işyeri düzeyinde dikkate alınmalıdır. 
Çalışmalar, mobbing ile ilişkili bir takım kişisel ve örgütsel sonuçların bulunduğunu ortaya koymaktadır 
(Akgeyik, vd., 2013).  

Mağdurlar için mobbing, stres, fiziksel ve zihinsel hastalıklar, endişe, inisiyatif ve motivasyon eksikliği, 
devamsızlık açısından ciddi sonuçlar doğurabilir. Mobbinge maruz kalan mağdurların sadece fiziki ve 
ruhsal sağlıkları değil aynı zamanda iş yerindeki performansları da bundan negatif yönde etkilenebilir. 
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Doğrudan mobbinge maruz kalan mağdurların iş verimlilikleri ve çalışma motivasyonları azalarak, iş 
doyumlarının düştüğü vurgulanmaktadır (Akgeyik, vd., 2013).  

Bu aynı zamanda sadece mağdurların değil mobbinge tanık olan çalışanlarında üzerinde bir stres 
yaratarak çalışma atmosferini tümden olumsuza dönüştürebilir. Bu davranışlara şahit olanlar bir gün 
kendilerinin de mağdur olabileceğini düşünerek etik olmayan davranışlara girebilir, iş yerinde iş 
yapmaktan çok mesai tamamlamaya ve iş doyumsuzluğu yaşamaya başlayabilirler (Carroll & Lauzier, 
2014). 

2. Yöntem 

Bu çalışma, Muğla ilinde sağlık alanında hizmet sunan kişilerin mobbing yaşama düzeylerine ait 
değerlendirmelerini tespit etmek, ayrıca mobbing yaşama düzeylerine ilişkin değerlendirmelerinin sahip 
oldukları çeşitli demografik ve sosyo-ekonomik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya 
koymak amacıyla yapılmıştır. 

Sağlık çalışanlarının mobbing yaşama durumları sosyo-demografik özeliklerine göre değişmekte midir? 
sorusu araştırmanın ana problem cümlesini oluşturmaktadır. 
 
Araştırmanın ana problem cümlesini cevaplandırmak amacı ile aşağıdaki hipotez ve alt hipotezler 
geliştirilmiştir. Bu hipotezler araştırmaya katılacak kişilerin demografik özelliklerinden yola çıkılarak 
kurulmuştur. 

1. Sağlık çalışanlarının mobbing yaşama düzeyleri; 

a. Yaşa  

b. Cinsiyete 

c. Medeni duruma 

d. Eğitim durumuna  

e. Mesleğe 

f. Kurumda çalışma süresine 

g. Sağlık sektöründe çalışma süresine göre değişiklik göstermektedir. 

Araştırmanın evrenini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde görev yapan 
63 sağlık memuru, 132 ebe ve 271 hemşirelerden oluşmaktadır. Bu evren içerisinde 42 sağlık 
memuruna, 127 ebeye ve 255 hemşireye ulaşılmıştır. Araştırma kapsamına dâhil edilen hastanedeki 
sağlık personelinden örneklem seçilmeyerek kapsama alınan hastanedeki çalışma süresi “en az 6 ay” 
olan tüm sağlık çalışanlarına ulaşılması amaçlanmıştır. 

Tanımlayıcı nitelikte olan araştırma, Muğla ilinde hizmet sunan ve çalışmanın yapılmasına izin verilen 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde; kesitsel olarak yapılmıştır. 

Araştırma sadece izin alınabilen bir hastanede yapılmış olduğundan sonuçlarının Muğla ilinde hizmet 
sunan hastanelerin tümüne genellenmesine dikkatli yaklaşmak gerekmektedir. Araştırma kapsamına 
alınan sağlık çalışanları sağlık memuru, ebe ve hemşire meslek gruplarından oluşmaktadır. Hekim grubu 
ulaşılma zorluğundan dolayı kapsam dışı bırakılmıştır. Araştırma başında planlanan kadro durumları ve 
gelir düzeyleri karşılaştırmaları ve hipotez testleri ilgili gruplar istatistiksel olarak sağlıklı 
(karşılaştırılabilir) oluşmadığı için değerlendirme dışı bırakılmıştır. Benzer olarak araştırmaya katılan 
sağlık çalışanlarının eğitim durumlarının belirlenmesinde yüksek lisans mezuniyetine sahip olanların 
sayısının azlığından dolayı istatistiksel analizleri kolaylaştırmak için lisansüstü eğitim derecesi ile lisans 
derecesi birleştirilmiştir. Bu nedenle eğitim durumu açısından lisansüstü eğitime sahip katılımcılarla 
diğer gruplarda bulunan katılımcılar arasındaki farklılıklar karşılaştırılamamıştır. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Kullanılan anket üç bölümden 
oluşmuştur. Birinci bölümde araştırmacı tarafından oluşturulan katılımcıların yaş, cinsiyet, eğitim 
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düzeyi, çalışma yılı gibi sosyo-demografik özelliklerini belirlemeye yönelik toplam 9 soru 
bulunmaktadır. 

Mobbing yaşama durumu üzerine hazırlanan ikinci bölümde kullanılan ölçek Raknes ve Einarsen (1997) 
tarafından geliştirilen Olumsuz Davranışlar Anketi (Negative Acts Questionnare)’dir (Einarsen & 
Raknes, 1997). Bu anket, literatürde daha çok kısa adı olan NAQ olarak adlandırılmaktadır. Bu ankette 
temel yıldırma davranışları yer almakta ve anket toplamda 21 olumsuz davranıştan oluşmaktadır. 
Araştırmacıların bu anket için hesaplamış oldukları güvenirlik katsayısı 0,87 olarak bulunmuştur. 
Ankette yer alan maddeler kişilerin hangi sıklıkla mobbinge maruz kaldıklarını ölçmeye yönelik 
tasarlanmıştır. Bu ankette yer alan her maddenin karşısına son 6 ay içerisinde hangi sıklıkla bu davranışa 
maruz kaldıklarına yönelik olarak, hiçbir zaman, ara sıra, her ay, her hafta ve hergün şeklinde 
derecelendirilmiştir ve son 6 ay içerisinde bu davranışlara haftalık maruz kalanlar mobbing mağduru 
olarak tanımlanmıştır. 

Türkiye’de mobbing konulu alan yazın incelendiğinde NAQ’ın Türkçeye uyarlandığı görülmektedir. 
NAQ’ın Türkçeye uyarlaması ise Cemaloğlu (2007) tarafından yapılmıştır. İlköğretim okullarında görev 
yapan ve seçkisiz olarak belirlenen 145 öğretmen üzerinde yapılan uyarlama çalışmasının sonuçlarına 
göre, ölçekteki toplam 21 maddenin tek faktörlü bir yapı gösterdiği, açıkladığı varyans oranının %71 
olduğu, Cronbach alfa katsayısının 0,94 olduğu ve anket maddelerinin faktör yük değerlerinin 0,59 ile 
0,84 arasında yer aldığı bulunmuştur. 

Araştırmadan elde edilen verilerin değerlendirilmesinde, SPSS 23.0 paket programı kullanılmıştır. 
Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının sosyo-demografik özelliklerini incelemek için tanımlayıcı 
istatistikler (ortalama, frekans, standart sapma vb.) kullanılmıştır. 

Hastane çalışanlarının mobbing yaşama ile ilgili algılamalarının sosyo-demografik özelliklerle olan 
ilişkisinin incelenmesinde ise çeşitli istatistiki yöntemler kullanılmıştır. Meslekler, eğitim düzeyi, 
kurumdaki çalışma süresi, sağlık kurumunda çalışma süresi, yaş ve gelir değişkenlerinin mobbing ile 
ilişkisinin incelenmesinde Tek Yönlü Varyans Analizi (One-Way ANOVA) kullanılmıştır. Varyans 
analizinden elde edilen sonuçlara göre gruplar arasında bir fark bulunduysa farklılığın hangi gruplardan 
kaynaklandığını görebilmek için öncelikle homojenlik testi uygulanmış ve varyansların homojen olması 
durumunda yaygın post hoc testi olarak kullanılan Scheffe kullanılırken varyansların homojen olmaması 
durumunda Games-Howell testi kullanılmıştır. 

Cinsiyet ve medeni durumun mobbing ile ilişkisinin incelenmesinde ise bağımsız iki örnek arasındaki 
farkın önemlilik testi kullanılmıştır. İki farklı örneklem grubunun ortalamalarını karşılaştıran bu test, 
gruplar arasında gözlenen farkın anlamlı olup olmadığını ya da bu farkın şans eseri oluşup oluşmadığını 
incelemektedir (Büyüköztürk, 2006). 

3. Bulgular 

Muğla ilinde hizmet sunan sağlık çalışanlarının, mobbing yaşama düzeylerine ilişkin 
değerlendirmelerini tespit etmek ayrıca mobbing yaşama düzeylerine ilişkin değerlendirmelerinin sahip 
oldukları çeşitli demografik ve sosyo-ekonomik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya 
koymak amacıyla 424 (Araştırma Evreninin %90’ı) kişinin katılımı sonucu yapılmış olan çalışmadan 
elde edilen bulgular bu bölümde tablolar halinde sunulmaktadır. 

Tablo 5’e göre; katılımcıların %11,1’i 20-29 yaş arasında, %31,8’i 30-39 yaş arasında, %45,8’i 40-49 
yaş arasında ve %11,3 ise 50 yaş üzerindedir. %92,2’sini kadın katılımcıların oluşturduğu araştırmada 
%83,7’sinin evli, %16,3’ünün ise evli olmadığı ortaya çıkmaktadır. Eğitim durumu açısından 
incelendiğinde %14,2 sağlık meslek lisesi, %44,1 ön lisans, %41,7 lisans ve lisansüstü eğitim derecesine 
sahip olunduğu göze çarpmaktadır. 
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     Tablo 1. Araştırma Kapsamındaki Sağlık Çalışanlarının Kişisel Özellikleri 

Değişkenler n % 
Yaş   
20-29 Yaş 47 11,1 
30-39 Yaş 135 31,8 
40-49 Yaş 194 45,8 
50 yaş ve üstü 48 11,3 
Cinsiyet   
Kadın 391 92,2 
Erkek 33 7,8 
Medeni Durum   
Evli 355 83,7 
Bekar 69 16,3 
Eğitim Durumu   
Lise 60 14,15 
Ön lisans 187 44,10 
Lisans 157 37,02 
Lisansüstü 20 4,71 
Toplam 424 100 

 

Tablo 2. Araştırma Kapsamındaki Sağlık Çalışanlarının Mesleki Özellikleri 
Değişkenler n % 
Meslek   
Hemşire 255 60,1 
Ebe 127 30,0 
Sağlık Memuru 42 9,9 
Kurumunda Çalışma Süresi   
5 yıl ve daha az 152 35,8 
6-15 yıl 136 32,1 
16 yıl ve daha fazla 136 32,1 
Sağlık Sektöründe Çalışma Süresi   
10 yıl ve daha az 122 28,8 
11-17 yıl 94 22,2 
18-23 yıl 111 26,2 
24 yıl ve daha fazla 97 22,9 
Gelir   
1001-2000 7 1,7 
2001-3000 407 96,0 
3001 ve üzeri 10 2,4 
Kadro Durumu   
Kadrolu  410 96,7 
Sözleşmeli 14 3,3 
Toplam 424 100 

 

Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının mesleki özelliklerini gösteren Tablo 4’de katılımcıların 
mesleklerinin oranları %60,1 hemşire, %30,0 ebe ve %9,9 sağlık memuru olarak görülmektedir. Şu anda 
görev yaptıkları kurumda çalışma sürelerine ilişkin oranlar ise 5 yıl ve daha az çalışanlar %35,8, 6-15 
yıl arası %32,1 ve 16 yıl ve üzeri ise 32,1 olarak görülmektedir. Mesleklerdeki toplam çalışma süresi 
%29,8’î 10 yıl ve daha az, %22,2’si 11-17 yıl, %26,2’si 18-23 yıl, %22,9’u 24 yıl ve daha fazla şeklinde 
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dağılım göstermektedir. Katılımcıların %96’sının 2000 ile 3000 TL gelir grubunda oldukları 
görülmektedir. Çalışanların %96,7’si kurumlarında kadrolu olarak görev yapmaktadır. 

Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının yaş, cinsiyet, meslek, medeni durum ve kurumlarında 
çalıştıkları yoplam sürelere göre mobbing yaşama düzeyleri ile ilgili değerlendirmeleri arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0,05). Buna göre hipotez 1.a, 1b, 1c, 1e, 1f, 
reddedilmiştir. 

Tablo 3. Araştırma Kapsamındaki Sağlık Çalışanlarının Eğitim Durumlarına Göre Mobbing 
Yaşama Düzeylerine İlişkin Değerlendirmeleri 

 Lise Ön lisans Lisans ve 
Lisansüstü F p 

  s.s.  s.s.  s.s.   

Mobbing 
Yaşama 
Düzeyleri 

1,66 0,520 1,69 0,552 1,92 0,661 8,170 0,000 

Post hoc Eğitim Durumu Ort. Fark p 

Mobbing 
Yaşama 
Düzeyleri 

Lise 
Ön lisans -0,035 0,895 

Lisans ve Lisansüstü -0,262 0,006 

Ön lisans 
Lise 0,035 0,895 

Lisans ve Lisansüstü -0,227 0,001 

Lisans ve 
Lisans Üstü 

Lise 0,262 0,006 

Ön lisans 0,227 0,001 

 

Tablo 3’e bakıldığında mobbing yaşama düzeylerinin eğitim durumu ile olan ilişkisi görülmektedir. 
Sağlık çalışanlarının eğitim durumları ile mobbinge maruz kalma düzeyleri arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık saptanmıştır (F=8,170 p=0,000). Buna göre hipotez 1.d kabul edilmiştir. 

Tablo 3’e ayrıca araştırma katılımcılarının eğitim durumları ile mobbing yaşama durumlarının post hoc 
analizi sonuçları da görülmektedir. Bu tabloya göre; Lisans ve lisansüstü eğitimine sahip olan sağlık 
çalışanları lise eğitimine (p=0,006, Ort. Fark=0,262) sahip sağlık çalışanları ve ön lisans eğitimine sahip 
(p=0,001, Ort. Fark=0,227) sağlık çalışanlarına göre mobbing yaşama düzeylerinin daha fazla olduğu 
görülmektedir. 
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Tablo 4. Araştırma Kapsamındaki Sağlık Çalışanlarının Sağlık Sektöründe Çalışma Sürelerine 
Göre Mobbing Yaşama Düzeylerine İlişkin Değerlendirmeleri 

 1-10 Yıl 11-17 Yıl 18-23 Yıl 24 ve daha 
fazla 

F p 

 s.s.  s.s.  s.s.  s.s. 

Mobbing 
Yaşama 
Düzeyleri 

1,75 0,572 1,75 0,605 1,93 0,67
6 1,69 0,539 3,284 0,021 

Post hoc Çalışma Süresi Ort. Fark p 

Mobbing Yaşama 
Düzeyleri 

1-10 
Yıl 

11-17 Yıl 0,0002 1,000 

18-23 Yıl -0,181 0,126 

24 ve daha fazla 0,061 0,844 

11-17 
Yıl 

1-10 Yıl -0,0002 1,000 

18-23 Yıl -0,181 0,180 

24 ve daha fazla 0,061 0,879 

18-23 
Yıl 

1-10 Yıl 0,181 0,126 

11-17 Yıl 0,181 0,180 

24 ve daha fazla 0,243 0,22 

24 ve 
daha 
fazla 

1-10 Yıl -0,061 0,844 

11-17 Yıl -0,617 0,879 

18-23 Yıl -0,243 0,22 

 

Tablo 4’e bakıldığında mobbing yaşama düzeylerinin sağlık sektöründe toplam çalışma süreleri ile olan 
ilişkisi görülmektedir. Sağlık çalışanlarının sağlık sektöründe toplam çalışma süreleri ile mobbinge 
yaşama düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmıştır (F=3,284 p=0,021). 

Buna göre hipotez 1.g kabul edilmiştir. 

Tablo 4’de ayrıca araştırma katılımcılarının sağlık sektöründe toplam çalışma süreleri ile mobbing 
yaşama durumlarının post hoc analizi sonuçları da görülmektedir. Bu tabloya göre; 18-23 yıl sağlık 
sektöründe çalışan katılımcıların,24 ve daha fazla yıl sağlık sektöründe çalışan katılımcılara göre 
(p=0,022, Ort fark=0,243) mobbing yaşama düzeylerinin daha fazla olduğu görülmektedir. Diğer 
gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. 

4. Sonuç 

Çalışma hastanede bulunan hemşire, sağlık memuru ve ebe olmak üzere 424 sağlık personeli ile 
gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmada hastane çalışanlarının mobbing davranışının altında yer alan “işin aşırı denetlenmesi.”, 
“Üstesinden gelinemeyecek kadar iş yüküne maruz bırakılması.” ve “Ustalık/Yeterlilik seviyesinin 
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altındaki işlerin yapılmasının istenmesi” gibi davranışların düşük düzeyde, diğerlerinin ise çok düşük 
düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunun nedeni MSKÜEAH ’nin birbirini tanıyan, oturmuş bir 
kadroya sahip olması olabilir. Bireylerin birbirini yakından tanıyor olması kurum kültürünü güçlü 
kıldığını düşündürmektedir. 

Sağlık sektöründe yapılan çalışmalara bakıldığında 30 yaş altı personelin daha fazla mobbinge uğradığı 
görülmektedir (Pai & Lee, 2011) (Yaman & Ayaz, 2010). Gerçekleştirilen çalışmada ise sağlık 
çalışanlarının mobbing yaşama düzeyleri ile yaşları arasında bir ilişkinin bulunmadığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Bunun nedeni MSKÜEAH’ deki sağlık personelinin yaş ortalamasının yüksek olmasından 
dolayı yaş ile mobbing arasında bir ilişkinin olmadığı düşünülmektedir. 

Yapılan araştırmaya göre mobbing yaşama düzeyine ilişkin değerlendirmeye bakıldığında cinsiyetin 
anlamlı bir farklılaşma yaratmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Mobbinge uğramanın cinsiyet fark etmeksizin 
herkese uygulanabilme imkânının bulunduğu görülmüştür. Gerçekleştirilen literatür çalışmasından 
edinilen bilgilere göre yapılan diğer çalışmalar bu bulguyu destekler niteliktedir. Bahçe (2007) 
gerçekleştirmiş olduğu yüksek lisans tezinde kamu, özel ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren 
örgütlerde mobbingin daha çok 25-34 yaş arası çalışanların uğradığını, mobbing uygulamalarının 
medeni durum, cinsiyet, eğitim seviyesi fark etmeksizin herkesin başına gelebildiğini vurgulamıştır 
(Bahçe, 2007).  

Kulakçı ve Arkadaşlarının(2015) ebe ve hemşireler üzerinde yapmış oldukları çalışmada katılımcıların 
medeni durumu, eğitim düzeyi, cinsiyeti gibi özellikleri açısından mobbing yaşama durumlarında 
anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür (Kulakçı, vd., 2015).  

Yapılan araştırmaya göre Lisans ve lisansüstü eğitimine sahip olan sağlık çalışanları lise eğitimine sahip 
sağlık çalışanlarına ve ön lisans eğitimine sahip sağlık çalışanlarına göre mobbing yaşama düzeylerinin 
daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Sağlık personelinde eğitim seviyesinin yükselmesiyle 
beraber mobbingin daha iyi anlaşılabilmesi, kişinin mobbingle karşılaştığında durumun ne olduğunu 
daha çabuk tanımlamasına yardımcı olacağı düşünülmektedir. Böylece mobbing kavramına olan 
duyarlılıkta da artış meydana gelebilir. Elde edilen bulgularda eğitim seviyesi yükseldikçe mobbingle 
karşılaşma oranının artmasının nedeni eğitim seviyesi yüksek personelin mobbing algısının gelişmiş 
olmasından dolayı olabilir. Örneğin eğitim seviyesi yüksek olan bir kişi için sözünün kesilmesi mobbing 
olarak algılanırken, eğitim seviyesi düşük bir kişi için mobbing olarak düşünülmeyebilir. Pai HC, Lee 
S (2011) yapmış oldukları çalışmada lisans mezunu hemşirelerin mobbinge daha fazla maruz 
kaldıklarını belirtmişlerdir (Pai & Lee, 2011). 

Yapılan araştırmaya göre sağlık çalışanlarının meslek gruplarına göre mobbing yaşama düzeyleri 
arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Yapılan araştırmalara bakıldığında farklı sonuçlara 
rastlamak mümkündür. Örneğin, Yurdakul ve arkadaşlarının (2011) yapmış oldukları çalışmada ebe ve 
hemşirelerin iş yerinde karşılaştıkları mobbing yaşama düzeyleri arasında anlamlı bir fark olduğu 
görülmüştür. Ebelerin %27,4 ‘ünün hemşirelerin, %20,7 ‘sinin mobbinge maruz kaldığı gözlemlenmiştir 
(Yurdakul, vd., 2011).  

Yapılan başka bir çalışmada ise hemşirelerin %97 gibi yüksek oranda sözel mobbinge maruz kaldığı 
belirtilmektedir (Cox, 1987).  

Karakuş (2011), yapmış olduğu çalışmasında hemşire ve ebelerin sırası ile %28 ve % 27,8’nin mobbing 
mağduru olduğunu bu nedenle meslek grupları arasında bir anlamlı farklılık olmadığını belirtmektedir 
(Karakuş, 2011). 

Çalışmada bu şekilde bir sonucun çıkmasının nedeni, mobbinge maruz kalan ve mobbing yapan kişilerin 
aynı statüde ve aynı ortamlarda olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca uygulanan ölçeğin mobbinge 
maruz kalma durumunu son 6 ay içindeki davranışları ölçmesinden kaynaklanmış olabilir. 

Yapılan çalışmaya katılan sağlık çalışanlarının kurumlarında geçirdikleri çalışma sürelerine göre 
mobbing yaşama düzeyleri ile ilgili anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Fakat çalışmanın yapıldığı 
kurumda 18-23 yıl sağlık sektöründe çalışan katılımcıların, 24 ve daha fazla yıl sağlık sektöründe çalışan 
katılımcılara göre mobbing yaşama düzeylerinin daha fazla olduğu saptanmıştır. Baş’ın (2012) 
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gerçekleştirmiş olduğu yüksek lisans tezinde meslekte çalışma yılına göre, istihdam şekillerine ve 
mesleki statüye göre mobbing puanında önemli bir fark olmadığını belirtmektedir (Baş, 2012).  

Yapılan çalışmalar incelendiğinde sağlık çalışanlarında meslekte çalışma yılı arttıkça mobbinge uğrama 
düzeyi azalmaktadır. Goris ve arkadaşları (2016) 5-9 yıl çalışanların diğer kıdemli çalışanlara göre daha 
büyük bir mobbing yaşadığını. (Goris, vd. 2016), Yaman ve Ayaz (2010) 25 yaşın altındaki hemşirelerin 
diğerlerinden daha sık mobbinge maruz kaldıklarını belirtmektedirler (Yaman & Ayaz, 2010).  

Çalışma yılı – mobbing ilişkisinin Muğla ili örneğinde diğer örneklerden farklı çıkmasının nedeni 
Muğla’nın taşra bir il olmasından kaynaklı kültürel özellikleri vardır. Özellikle kamuda çalışan 
personelin sayısının az olmasından dolayı birbirini tanımaktadırlar. Bunun bir sonucu olarak da zarar 
verici davranışların daha az görüldüğü düşünülmektedir. 
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HASTANE ÇALIŞANLARININ MOTİVASYON VE MOBBİNG ALGISI: 

BİR AFİLİYE HASTANE ÖRNEĞİ 
Burhanettin Uysal1 
Emel Kulakoğlu 2 
Erdoğan Şentürk3 

Ali Can Önal4 
 

Özet 

Bu çalışma, hastane çalışanları üzerinde motivasyon ile mobing arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla kamu 
sektöründe bir afiliye hastanede yapılan kesitsel bir alan araştırmasıdır. Araştırmada, Çalışan Motivasyonu Ölçeği 
ile mobingi ölçmek için Olumsuz Davranışlar Ölçeği kullanıldı. Motivasyon ile mobing arasında farklılık olup 
olmadığı incelendi. Araştırma Bolu ilinde İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 222 çalışan ile anket 
çalışması yapıldı. Yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre motivasyon araçlarının önemliliği ve motive ediciliği 
(B=0.334, B=0.267; p<0.05) mobingi anlamlı düzeyde etkilemektedir. Mobing, motivasyon araçlarının önemliliği 
ve motive ediciliğini (B=0.146, B=0.311; p<0.05) anlamlı düzeyde etkilemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Çalışanları, Motivasyon, Mobing, Afiliye Hastane 

 

MOTIVATION AND MOBBING PERCEPTION OF HOSPITAL EMPLOYEES: AN AFFILIATED 
HOSPITAL EXAMPLE 

Abstract 

This is a cross-sectional field survey conducted in an affiliated hospital in a public sector to reveal the relationship 
between motivation and mobbing on hospital employees. In the study, employee motivation scale and the negative 
Act Questionnare was used to measure mobbing. The difference between motivation and mobbing was examined. 
The survey was conducted with 222 employees in Izzet Baysal Training and Research Hospital in Bolu. According 
to the regression analysis results, the significance and motivacy of motivation tools (B = 0.334, B = 0.267, p <0.05) 
significantly affect mobbing. Mobbing significantly affects the importance and motivacy of motivational tools (B 
= 0.146, B = 0.311, p <0.05). 

Key Words: Health Employees, Motivation, Mobbing, Affiliated Hospital 

 

1. Giriş 

İşletmelerin en önemli kaynağı olan insanın yönetim perspektifi açısından motive edilmesi son derece 
önemli bir konudur. Hem hasta hem de yönetici baskısı, çalışanı motive edici faktörlerin göz ardı 
edilmesine ve çalışanın yıldırılmasına ve yıpratılmasına neden olmaktadır. Araştırmamızın konusu, son 
zamanlarda (yaklaşık 10 yıldır) yönetici baskısı ile gündeme gelen çok önemli bir kavram olan mobing 
ile motivasyon arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amaçlanmıştır. 

2. Yöntem 

Araştırma, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tesadüfî örnekleme bağlı kalarak 222 
hastane çalışanı üzerinde uygulandı. Toplam 251 anket dağıtılmıştır. 29 anket, ifadelerdeki eksik 
doldurmadan dolayı değerlendirmeye alınmadı. Araştırma için anketler 01.04.2018–31.05.2018 tarihleri 
arasında uygulandı. Ankete katılım gönüllülük esasına göre olduğundan çalışanlara karşı herhangi bir 
zorlama yapılmadı. Araştırma onam formunda gönüllülük esası, katılımcılara bildirildi. Bu araştırmamız 
Bolu İli İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları ile sınırlıdır. Araştırmamızda üç ayrı 

                                                      
1 Dr., İzzet Baysal Eğ. ve Ar. Hastanesi, burhaneddin.uysal@gmail.com 
2 Başhemşire, İzzet Baysal Eğ. ve Ar. Hastanesi, emelkulakoglu@hotmail.com 
3 Kalite Direktörü, İzzet Baysal Eğ. ve Ar. Hastanesi, erdogansenturk14@hotmail.com 
4 Uzm.Dr. İzzet Baysal Eğ. ve Ar. Hastanesi, acanonal@yahoo.com 
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 ölçek kullanıldı. Birinci ve ikinci ölçek, motivasyon ölçeği olup Barles (2016)’in tezinden elde 
edilmiştir. Her iki ölçekte de 16 ifade bulunmaktadır. 16 adet motivasyon aracına ilişkin önem 
seviyelerini belirleyecek likert tipi bir ölçek kullanıldı. Ölçeklerin Cronbach's Alpha değerleri 0.947 ve 
0.915 bulundu. Üçüncü ölçek ise Olumsuz Davranışlar Ölçeği  (NAQ)’dir. Olumsuz Davranışlar Ölçeği, 
Einarsen (1996) tarafından geliştirilmiş; Cemaloğlu (2007) tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. 
Cemaloğlu tarafından yapılan faktör analizi sonucunda ölçeğin toplam varyansı 0.71 ve maddelerin 
Cronbach’s alpha katsayısı 0.94 ve faktör yüklerin ise 0.59 ile 0.87 arasında olduğu bulunmuştur. 
Gözüm (2017) tarafından yapılan araştırmada ölçeğin güvenilirlik analizi sonucunda iç tutarlılık değeri 
0.93 olarak bulunmuştur. Hem motivasyon hem de mobing ölçeğinde 5’li Likert tipi ölçek kullanıldı. 
Araştırmadan elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 13.0 programı ile 
analiz edildi. Yaptığımız araştırmada ise ölçeğin güvenilirlik analizi sonucunda iç tutarlılık değeri 0.914 
olarak çok yüksek bulundu. Ölçeklerdeki ifadelerin toplam puanları üzerinden analiz yapıldı. Çalışmada 
kullanılacak test tekniklerini belirlemek için yapılan analize göre dağılım, normal dağılım 
göstermediğinden analizlerde parametrik olmayan test teknikleri kullanıldı. İki grup arasındaki farkın 
analizi için Mann Whitney–U testi, ikiden fazla gruplar arasındaki farkın analizi için Kruskal Wallis-H 
testi, Ölçekler arasındaki ilişkinin tespiti için Spearman Korelasyon testi yapıldı. Bu araştırma için İzzet 
Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınan izin doğrultusunda çalışma yapıldı. 

3. Bulgular 

Araştırmaya katılan çalışanların yaklaşık %32’si hemşire/ebe çalışan grubundan oluşmaktadır. 
Araştırmada katılımcıların gündüz çalışma şekli olanların oranı %41,4 ile yüksek düzeydedir. 
Katılımcıların %78,8’i 40 saat üstü çalışmaktadır. Katılımcıların %85,6’sı 10 yılın altında hastanede 
görev yapmaktadır. Araştırmaya katılan çalışanların %67,1’inin kadrosu Sağlık Bakanlığına bağlıdır. 
Araştırmada yaş grupları arasında olumsuz davranışlar ölçeği puanları bakımından istatistiksel anlamlı 
fark bulunmaktadır (p˂0.05). Erkek ve kadınlar arasında motivasyon araçlarının önemliliği ölçeği ve 
motivasyon araçlarının motive ediciliği ölçeği puanları bakımından istatistiksel anlamlı bir fark 
bulunmaktadır (p˂0.05). Eğitim durumu grupları arasında olumsuz davranışlar ölçeği bakımından 
istatistiksel anlamlı fark bulunmaktadır (p<0.05). Daha önce yöneticilik yapma durumuna göre 
çalışanlar arasında olumsuz davranışlar ölçeği, motivasyon araçlarının önemliliği ölçeği ve motivasyon 
araçlarının motive ediciliği ölçeği bakımından istatistiksel anlamlı fark bulunmamaktadır (p>0.05). 
Hastanedeki çalışma süresine göre çalışanlar arasında olumsuz davranışlar ölçeği, motivasyon 
araçlarının önemliliği ölçeği ve motivasyon araçlarının motive ediciliği ölçeği bakımından istatistiksel 
anlamlı fark bulunmamaktadır (p>0.05). Sağlık Bakanlığı'ndaki çalışma süresine göre motivasyon 
araçlarının motive ediciliği puanları bakımından istatistiksel anlamlı bir fark bulunmaktadır (p<0.05). 
Kadronun bağlı olduğu kuruma göre olumsuz davranışlar puanları bakımından istatistiksel anlamlı bir 
fark bulunmaktadır (p<0.05).  

4. Sonuç 

Çalışanların yaptıkları işlerde takdir edilmelerinin motive olmaları açısından çok önemli bir araç olduğu 
düşünülmektedir. Bunu sırası ile döner sermayeden ek ücret almak ve hastanenin fiziksel koşullarının 
iyileştirilmesi takip etmektedir. Yöneticilerin yetkilerini devretmesi motivasyon araçları açısından 
önemsiz bir araç olarak ortaya çıkmıştır. Motivasyon araçlarından yapılan ödemeler, ödüller, ücretler, 
ek ödemeler, vb. takdir edilme gibi maddi araçların çalışanların yapılan işten dolayı takdir edilmelerinin 
gerisinde kaldığı görülmüştür. Sağlık hizmeti sunan çalışanlar, yaptıkları hizmetin karşılığını yalnızca 
maddi olarak beklememektedirler. Yöneticilerin maddi olmayan motivasyon faktörlerini de göz önünde 
bulundurmaları beklenmektedir. Yöneticilerin yetkilerini devretmesi, çalışanları çok motive 
etmemektedir. 
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HASTANE ÇALIŞANLARININ SAPKIN DAVRANIŞ ALGILARIYLA 
ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI1 

 
Ayşe İspirli2 

Ramazan Erdem3 

 
Özet 

Hastaneler hizmet yoğunluğunun ve çalışanların iş yükünün fazla olduğu kurumlardan birisidir. Buna bağlı 
olarak hastane çalışanları kimi zaman yönetsel problemlerden kimi zaman da işyerindeki stresli ve gergin 
çalışma ortamı şartlarından olumsuz olarak etkilenmekte ve bu durum çalışanların birbirlerine veya çalıştıkları 
kuruma yönelik istenmeyen tavır ve davranışlar sergilemesine neden olabilmektedir. Kuruma ve çalışanlara 
zarar veren bu tavırlar sapkın davranışlar olarak ifade edilmiştir. Bu çalışmada sapkın davranışlar olarak ifade 
edilen tutumların çalışanların örgütsel bağlılığı üzerindeki etkileri araştırılmaktadır. Araştırmanın evrenini 
Isparta Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Sağlık Bakanlığına bağlı; Isparta Devlet 
Hastanesi, Isparta Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Dr. Sadık Yağcı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 
çalışanları oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında 381 hastane çalışanına ulaşılmıştır. Araştırmanın 
sonuçlarına göre, örgüte yönelik meydana gelen sapkın davranışların örgütsel bağlılığı azalttığı tespit 
edilmiştir. Sapkın davranış algısı çalışanların görev, yaş, cinsiyet ve öğrenim durumuna göre farklılık 
gösterirken, örgütsel bağlılık algısı kurum, görev, yaş, mevcut hastanede çalışma süresi, öğrenim durumu ve 
gelirlerine göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sapkın davranışlar, örgütsel bağlılık, hastane çalışanları 

              A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN HOSPITAL EMPLOYEES’ 
PERCEPTIONS OF DEVIANT BEHAVIOURS AND ORGANISATIONAL COMMITMENT 

               

            Abstract 

Hospitals are one of the foundations which have high density of service and heavy work load. Correspondingly, 
the employees of hospitals can be affected from managerial problems and stressful, nervous office atmosphere in 
a negative way and this situation may cause employees’ unwanted manners between themselves and towards the 
management they work. These manners which harm both employees and managements are defined as deviant 
behaviors. In this study, it is researched that the effects of the manners defined as deviant behaviors on 
employees’ organizational commitment. The population of this study consists of the employees of Isparta 
Süleyman Demirel Research and Application Hospital, State Hospital of Isparta, Isparta Maternity and Children 
Diseases Hospital and Dr. Sadık Yağcı Oral and Dental Health Center. 381 employees were reached in this 
study’s extent. According to research results, it is ascertained that the deviant behaviors towards organization, 
decreases organizational commitment. While the perception of deviant behaviors were changing according to 
employees’ duty, age, gender and educational background, the perception of organizational commitment is 
changing according to organization, duty, age, gender, the working period in hospital, educational background 
and income. 

Key Words: Deviant behaviors, Organizational commitment, Hospital employees 

1  

                                                           
1 Hastane Çalışanlarının Sapkın Davranış Algılarıyla Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Araştırılması 

adlı yüksek lisans tezinden uyarlanmıştır. 
        2 Öğretim Görevlisi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Ayşe İspirli, ayse.ispirli@nevsehir.edu.tr
  
        3 Prof. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Ramazan Erdem, raerdem@yahoo.com   

58

mailto:ayse.ispirli@nevsehir.edu.tr
mailto:ayse.ispirli@nevsehir.edu.tr
mailto:raerdem@yahoo.com


 
 

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 
2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

GİRİŞ 

 

Günümüzde; ilerleyen teknoloji, hızlanan hayat ve ağırlaşan iş şartları günlük hayatımızda ve 
çalışma hayatımızda bizi belirli davranış ve tutumlara itebilir. Bu davranışlar yoğun stres ve iş yükü 
kaynaklı veya bireyden kaynaklı sebeplerle kişileri sapkın davranışlar adı verilen bireyin; kendine, 
çevresindeki bireylere veya bulunduğu ortama doğrudan veya dolaylı verdiği zarar ve yıkıcı sonuçlar 
doğuran tavır ve tutumlar olabilir. Bu çalışmada bu davranış ve tutumların işyeri yani örgüt ortamında 
meydana gelen kısmı incelenecektir.    

Örgüt içerisinde bireyler arasındaki ilişki esnasında anlaşmazlıklar, olumsuzluklar ve 
istenmeyen durumlar meydana gelebilir. İşte bu noktada sapkın davranışlar; örgüt ortamında meydana 
gelen örgüt normlarını yok sayan ve bu normlara aykırı olarak meydana gelen negatif davranışlardır. 
İlk olarak örgüt ortamındaki davranışlar, yani örgütsel davranışa değinilecek olursa örgütsel 
bağlamdaki davranış;  iş görenin kurum içerisinde çalıştığı esnada nasıl davrandıklarını ve bu 
davranışların nedenlerini araştırır (Koçel, 2007:381). İş görenler örgütte farklı duygu, düşünce ve 
algılara sahiptir. Örneğin; mutlu, yorgun kızgın veya işe karşı isteksiz olabilirler Fakat örgütsel 
davranışın kişiyi; örgüte, yaptığı işe veya çevresindekilere karşı bir güdüleme işlevi vardır (Davis 
1993:7). 

Örgüt içerisinde meydana gelen her davranışın bir sebebi ve bir  hedefi vardır (Kolasa, 1979; 
Akt.: Güney, 2008:16). Yukarıda tanımı yapılan örgüt ortamı çerçevesinde meydana gelen olumsuz 
tutum ve davranışları sapkın davranışlar ve tutumlar olarak adlandırmaktadır. 

Örgüt ortamında meydana gelen negatif davranışlar olarak tanımlanan sapkın işyeri 
davranışlarının temelinde, örgütte meydana gelen örgüt veya birey kaynaklı anlaşmazlıklar ve 
çatışmalar yatar. Bireylerin etkileşim içinde bulunduğu her ortamda anlaşmazlık ve zıtlaşma ve 
nihayetinde çatışma kaçınılması imkânsız bir durumdur. Bireyler, gruplar ve örgütler hedeflerini 
gerçekleştirmek için çalışırken diğer bireyler, gruplar ve örgütlerle sürekli bir etkileşim halindedirler.  
Bu etkileşim sürecinde taraflar arasında ilişkilerde ve faaliyetlerde tutarsızlık veya anlaşmazlıklar 
meydana gelmesi iki taraf arasında çatışmaya yol açar (Rahim, 1992: Akt.: Karip, 2000:1). Birçok 
şekilde ifade edilebilen bir kavram olan çatışma, sadece maddi çıkar uyuşmazlıklar kaynaklı değil, 
aynı zamanda iş görenin örgüt ortamında herhangi bir çatışma ortamından duygusal olarak negatif 
etkilenmesinin sonucunda da ortaya çıkabilmektedir. Çatışma, en az iki birey arasında gerçekleşen 
kısıtlı zaman, mekan ve kaynak kullanımı üzerine odaklanan anlaşmazlık hallerinde kendini 
göstermektedir. Hem hisleriyle, hem de mantıksal olarak hareket edebilen bireyler ihtiyaçlarını veya 
isteklerini gidermek amacıyla, kısıtlı imkânları paylaşma yada kullanma konusunda fikir birliğine 
varamadığı için çatışmalar yaşanmaktadır (Barutçugil, 2004:484). Çarpışma, savaş, şiddetli 
geçimsizlik, anlaşmazlık, zıtlık hep çatışma kavramını çağrıştırır. Çatışma, birçok karışık sosyal 
etkileşimin kaçınılmaz bir sonucudur (Mirzaoğlu, 2005:51-56). 

Sapkın davranışların olmasının temelinde yatan bu tür davranışlar taraflar açısından 
incelendiğinde; bireyin kendi içsel sorunları kaynaklı, bireylerarası, bireyler ve gruplar arası, grupların 
kendi içinde ve gruplar arası çatışmalar olarak meydana gelmektedir (Koçel, 1995:412). İçsel kaynaklı 
çatışmalar; iş görenin iç dünyasındaki çatışmasının temelinde yatan, gerçekleştirmek istenen ve 
gerçekleşmiş olan davranışlar arasındaki farklılıklardır. Bu tür davranış farklılıkları iş gören ve örgüt 
uyuşmazlığından, bireyin gerçekte olan kişiliği ile kendi sergilediği kişilik arasındaki farklılıklardan 
kaynaklı olarak meydana gelen  çatışmalardır (Erdoğan, 1990:8; Akt.: Güler, 2009:43). Bir diğer 
çatışma türü bireylerarası çatışmalardır. Bu çatışma türünde; kişilik çatışmaları, düşmanlık, işbirliğinin 
yok olması gibi durumlar meydana gelmektedir. Örgütte üstlendikleri rollerin yani görevlerin 
özelliklerine uygun olmayan veya uyum sağlayamayan bireyler arası uyumsuzluk ve sorunlar veya 
tersi olarak görevlerin birbirine çok benzemesi sonucu fertlerin görevden kaçarak kendi görevini de 
karşı tarafa yüklemesidir (Tosun, 1990:191-208). 
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Bireyler ve gruplar arası çatışmalarda iş gören ve grup arasında çıkar uyuşmazlığı veya 
buradan kaynaklı bir anlaşmazlık meydana gelebilir. Grupların bireylere belirli kuralları kabul ettirip 
uygulamaları için dayatma yapmaları veya bireyin grup kural veya isteklerini kabul etmemesi de 
çatışma zemini oluşturacaktır. Bu durumda bireylerin grupların karşılıklı olarak beklenti ve 
çıkarlarının farklı olmasından kaynaklı sorunlar etkili olmaktadır (Koçel, 2003:668). Grup içi 
çatışmalar ise; grup içi kişilik ve duygusal farklılıklardan dolayı meydana gelen çatışma türüdür. 
Gruplar örgütsel hedeflere ulaşmada en önde gelen mekanizmalardır. Grup içi çatışmalar olumlu veya 
olumsuz unsurlar nedeniyle meydana gelebilmektedir.  Grup içi çatışmalar salt olarak yıkıcı değillerdir 
bazen verimi artırmak amaçlı çatışmaya da ihtiyaç vardır fakat bu çatışma iyi bir çatışma yönetimi 
bazında meydana gelmezse sonuçları yıkıcı olabilir (Erdoğan, 1996:172). Son olarak gruplar arası 
çatışmalarda grupların arasında işbirliğinin bulunmaması ve birbirlerini beceriksiz veya niteliksiz 
görmelerinden dolayı da rekabet doğacağından bu durumda grupları ve kapsadıkları bireyleri yanlış ve 
olumsuz davranışlara itecek bir faktör olacaktır. Bu tür çatışmaları ayrıntılı şekilde incelenecek 
olunursa (Tosun, 1990:191-208); birey- birey arasındaki çatışmalar; kişilik çatışmaları, düşmanlık, 
işbirliğinin yok olması gibi durumlarda meydana gelmektedir. Örgütte üstlendikleri rollerin yani 
görevlerin özelliklerine uygun olmayan veya uyum sağlayamayan bireylerin arasındaki uyumsuzluk ve 
sorunlar yada tersi olarak görevlerin birbirine çok benzemesi sonucu fertlerin görevden kaçarak kendi 
görevini de karşı tarafa yüklemesi gibi durumlar çatışma vakaları olarak gösterilebilir. 

Çalışma, 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, sapkın davranışlar, sapkın davranışların 
çeşitleri ve yaklaşımları detaylı olarak ele alınmıştır. İkinci bölüm ise, örgütsel bağlılık kavramının 
özellikleri, yaklaşımları, çeşitleri ve sonuçları ile alakalı literatür bilgisine ayrılmıştır. Çalışmanın son 
bölümünde ise, Isparta İl Merkezinde bulunan hastanelerde çalışmakta olan ve anket içerisinde 
belirtilen meslek gruplarının algılarına yönelik çalışmadan elde edilen verilerin analiz sonuçları 
bulunmaktadır.  

 

Sapkın Davranış Kavramı  

 

Sapkın davranışlar ile alakalı yapılan birçok çalışma ve bu çalışmalar çerçevesinde birden çok 
tanımlama mevcuttur. Bu alanda geniş kapsamlı olarak yapılan ilk çalışmanın Hollinger (Hollinger ve 
Clark, 1986, 1982a, 1982b, 1983a, 1983b) tarafından yapıldığı söylenebilir (Sezici, 2014:236). 
Hollinger ve Clark (1982:333) sapkın davranışları iki grupta incelemiş ve örgüte yönelik olan sapma 
davranışlarını mülkiyete yönelik sapmalar, iş ve çalışma ilişkilerine yönelik gruba ise üretime yönelik 
sapmalar adını vermişlerdir. Örgütlerde sapkın davranış anlam olarak incelenecek olursa herhangi bir 
grup yapı ve örgüt sisteminde varolan suç maksatlı eylemler, normlara aykırı davranış, iş yeri 
saldırganlığı, kurallara uymama manasında kullanılmaktadır (Baron ve Neuman, 1996:162). Kısaca bir 
sistem içerisinde belirli ölçü ve esaslara uygun olmayan davranışlardır. Sapkın davranışların boyutları 
aşağıda ki gibidir; 

 

• Bireylerarası Sapmalar: Örgüt ortamı içerisinde, bireylerarasında meydana gelen sapkın 
davranışlar; işyerinde birinin iş arkadaşıyla alay etmesi, işyerinde birine kırıcı bir şeyler söylemek, 
işyerinde etnik, dini veya ırksal söylemlerde bulunmak, işyerinde birisine küfretmek, işyerinde birisine 
muziplik anlamında oyun oynamak, işyerinde birisine terbiye sınırları dışında bir davranışta 
bulunmak, işyerinde birisini utandıracak bir davranışta bulunmak olarak belirtilebilir. 

 
• Örgüte Yönelik Sapmalar: Örgüt içerisinde bulunan iş görenler tarafından örgüte veya 

örgüte ait her türlü demirbaşa yönelik meydana gelen sapkın davranışlar; işyerinden izin almaksızın 
örgüte ait bir eşya veya mülk almak, çalışma saatlerini çalışmak yerine hayal kurarak harcamak, izin 
almaksızın işe geç gelmek, işyeri kurallarınca kabul edilebilir olandan daha fazla mola vermek, işyeri 
için harcanandan daha fazla miktarda fiş kesmek, çalışma ortamının temiz olmaması, üstlerin 
talimatlarının göz ardı edilmesi, kasıtlı olarak yavaş çalışmak veya iş yavaşlatmak, özel şirket 
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bilgilerini yetkisiz kişiler ile paylaşmak, işyerinde yasadışı ilaç veya alkol tüketmek, iş için çok az 
çaba sarfetmek, fazla mesai almak için çalışmaları işyeri dışına taşımak olarak sıralanabilir.  

•  
Sapkın Davranışların Sonuçları ve Yönetimi 

İnsanlar kendi yaşam alanlarında ve paylaştıkları iş yeri, aile veya yakın çevrelerinde daimi 
olarak hak ve adalet arayışı içerisindelerdir. Örneğin; bir aile içinde kardeşler nasıl eşit muamele 
görmek isterlerse ve bu eşit muamele görmeleri ebeveynler tarafından sağlanmaya çalışılıyorsa, 
buradaki adalet olgusu örgüt veya iş yeri sistemi içinde de geçerlidir. 

İş görenler bulundukları ortamda daima adalet arayışındadırlar ve hem iş arkadaşlarından hem 
de üstlerinden eşit muamele, iyi çalışma ortamı, iş güvenliği,iyi ücret ve net sorumluluklar 
bekleyeceklerdir. Bu ortamın sağlandığı şartlarda iş görenin iş motivasyonu ve verimi yüksek 
olacaktır. Fakat iş görenler adaletsizlik yapıldığı algısına kapılırlarsa bu durumdan kaynaklı olarak 
yine iş motivasyonları ve davranışları olumsuz etkilenecek ve agresif davranışlara yani sapkın 
davranışlara yöneleceklerdir. Örneğin; aynı çalışma alanında bir iş görenin eşit iş yüküne rağmen 
diğerinden düşük ücret alması veya bir iş görene izin konusunda diğer iş görenden daha çok iltimas 
gösterilmesi bireyin kafasındaki örgütsel adalet kavramının çiğnenmesine neden olacaktır. Yine iş 
görenlerin ağır rekabet koşullarında belirsiz bir çalışma ortamında bulunmaları da onların tutum ve 
davranışlarının şekillenmesinde etkili olmaktadır (Lee ve Liu, 2009:322). 

İş görenler yalnızca örgüt sisteminin başında bulunan yöneticiye yönelik tepki olarak bu 
davranışlarda bulunmazlar. Bazı durumlarda aynı ortamda çalıştığı iş arkadaşlarına da olumsuz 
tepkiler sergileyebilir ve kendi psikolojik durumlarına binaen de sapkın davranışlarda bulunabilir, 
yaptığı davranışların örgüte olumsuz yansımaları olabilir. Bu tür davranışlar işyerinde üretime verilen 
zararlar, bireysel ilişkilerin bozulması, iş doyumunun negatif etkilenmesi ve başarının düşmesine yol 
açarak aynı zamanda örgütün de geleceğini tehdit edecektir (Demir ve Tütüncü, 2010:73).İş görenlerin 
iş verimliliği, başarıları, iş tatmini oranları, iş motivasyonu, örgütsel bağlılığı ve iş görenin üzerinde 
önemli etkileri olan örgütsel sapkın davranışlarına tam olarak önlem alınamazsa bile belirli oranda 
kontrol edilerek iş yeri ortamının huzurunu bozmayacak şekilde bu sürecin yönetilmesi gerekmektedir. 
Belirtilen durumlara yönelik sapkın davranışların en aza indirilebilmesi için sorunların tespiti, yoğun 
olarak problem yaşanılan alanlara yönelik çözümler ve bu davranışların olmasına en çok sebep olan 
adalet kavramının örgütte tam olarak sağlanarak iş görenin zihnindeki adaletsizlik algısının önüne 
geçilmelidir. Hem bireysel çatışmaları hem de yer yer meydana gelen gruplaşmaları ve grupların 
arasındaki problemlerin çözümü sağlanmalıdır.Aksi takdirde sapkın davranışların boyutlarına göre 
sonuçları da örgütün özellikle maddi yapısı üzerinde oldukça yıkıcı olabilecektir. Küçük çaplı sapkın 
davranışlar ise; mobbing, iltimas, kayırma gibi durumlar iş gören arasında huzursuzluk meydana 
gelmesi, iş görenin kendini psikolojik baskı altında hissetmesi, iş yavaşlaması ve dolayısıyla üretimin 
yavaşlaması gibi sonuçlar doğuracaktır. Tüm bunlardan kaynaklanan iş yerindeki huzursuzluk ortamı, 
çalışmak istemeyen verimi düşük iş gören demektir. Fakat daha ileri boyuttaki sapkındavranışların 
yıkımı daha büyük çaplı olacaktır. Örneğin; sabotaj ve benzeri sapkın davranışların sonucu örgütün 
demirbaşlarına, üretim materyallerine, örgütün tüm maddi değerlerine yönelik büyük oranda yıkıcı 
sonuçlar doğurabilir, imaj zedeleyebilir ve işletmenin üretimini durdurmaya varacak boyutlara kadar 
zararlar ortaya çıkabilir. 

Sapkın davranışların her çapı işletmeye olumsuz sonuçlar doğurmaktadır ve yöneticiler 
örgütün lehine bu davranışların meydana geliş evresine ulaşmadan sonlandırmakla yükümlüdürler. 
Güvenli, huzurlu, çalışma şartlarına uygun ve adalet kavramının özümsendiği bir işletmede sapkın 
davranışlar minimum seviyede kalacaktır. Yöneticiler iş görenin iş motivasyonunu artırıcı 
faaliyetlerde bulunmalıdırlar. Örneğin; sosyal faaliyetler, eğlenceler, piknikler vb. faaliyetler iş 
görenin motivasyonunu artıracağı gibi çalışanlar arası iletişimin artmasına da katkı sağlayacaktır. 

Sapmalardaki en önemli faktörlerden biri olan bireylerarası iletişimsizlikten kaynaklanan 
tartışmalar ve çatışmaların azalmasında sosyal faaliyetler önemli rol oynayabilir. İş görenin kendini 
gelişmesine yönelik yapılacak olan faaliyetler de yine çalışanın iş motivasyonunu artırabilecek 
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olgulardan biridir. Örneğin; iş yerinde yapılacak olan konferanslar, seminerler ve hizmet içi eğitimler 
iş görenin gelişimine katkı sağlayacak ve yine motivasyon artırıcı bir etken olacaktır. Fakat tek başına 
bu etkenler yeterli değildir. İş görenin örgüte yönelik tutumlarının olumlu olması da yine örgütün iş 
görene yaklaşımı ile alakalıdır. Üstler yani yöneticiler iş görenlere her koşulda eşit yaklaşım 
sergilemeli ve objektif yaklaşmalıdır. Kayırma ve iltimasın yer almadığı eşit şartlarda terfi, 
ödüllendirme sistemleri oluşturarak çalışanın adalet algısında olumsuz bir algıya sebep olunmamalıdır. 
İş gören ise üzerine düşen görevi yaparak üstlerinin önyargı sahibi olmasına mani olacak şekilde 
görevlerini olması gerektiği standartlarda yerine getirmeli, iş yeri kurallarına uymalıdır. 

 

Örgütsel Bağlılık Kavramı 

Sağlık sektörü gerek çalışma şartları gerek iş ortamı ve yoğunluğu nedeniyle stres ve 
gerginliğin diğer sektörlere nazaran daha yoğun olduğu alanlardır. Hizmetin insan hayatı ile ilgili 
oluşu, hizmetin üretim ve tüketiminin aynı anda meydana gelmesi ve diğer birçok faktör ile birlikte 
diğer sektörlerden ayrılmaktadır. Hastalara güleryüzlü ve kaliteli bir sağlık hizmeti vermek kurumda 
çalışan iş görenlerin de büyük oranda içine dâhil olduğu bir süreçtir. Bu nedenle iş görenin örgüte 
duyduğu sadakat, özveri ve fedakârlıkta bulunma, benimseme ve katılma gibi kavramlarla açıklanan 
bağlılık, örgüte değer katan ve yine örgüte olumlu yönde etki ve katkıları olan bir faktör olarak kabul 
edilmektedir (Marciori ve Henkin, 2004:353). Porter ve arkadaşları (1973:3)’na göre örgütsel bağlılık 
örgütte belirli bir kişinin organizasyona katılımı ve yine organizasyonla özdeşleşme gücü olarak 
tanımlanır. Porter ve arkadaşları örgütsel bağlılığı 3 unsur altında incelemektedirler; 

1. Örgütün amaç ve değerlerini kabullenerek bunlara güçlü şekilde inanmak, 
2. Örgüt adına çaba sarf etme isteği, 
3. Örgüt üyeliğini korumak için güçlü bir istek duymak. 

Örgütsel bağlılığın en önemli göstergelerinden biri örgütün amaç ve değerlerinin iş görenlerce 
yeteri oranda benimsenmesidir. Görevini yeteri kadar benimsemeyen bir iş görenin örgütsel bağlılığı 
düşük seviyede görülebilir. İş görenin amaç ve değerleri örgütün sunduklarıyla aynı çizgide değilse 
örgütsel bağlılık düzeyi düşük olacaktır. Fakat örgütün ileriye dönük hedefleri ve beklentilerini 
özümseyen bir iş görenin bağlılık derecesi yüksek olacaktır. Diğer bir faktör iş yeri ortamındaki 
çalışanlar arası iletişimin kuvvetliliği, örgütün kişinin gelişimini geliştirici faaliyetleri, sağlıklı ast üst 
ilişkileri, adaletli bir çalışma sistemi vb. örgüt ortamı ile alakalı tüm faktörler ne kadar olumlu yönde 
olursa iş görenin de motivasyonu aynı oranda yüksek olacaktır.  Bu nedenle iş görenin örgüte bağlılığı, 
çalışması konusunda ki istek ve motivasyonu yukarıda verilen kavramlara bağlı olarak mesleki verimi 
üzerinde etkili olacaktır. Bu noktada örgütsel bağlılık, örgüt içerisinde etkinlik ve verimliliği daha üst 
seviyelere çıkarmaya yönelik birçok faktör içermektedir. Örgüte bağlılık duygusal bir faktör olmasının 
yanı sıra, sonuçları itibari ile yalnızca iş görenin performansını değil aynı zamanda örgütsel 
performansı da doğrudan etkilemektedir (Sonay, 2013:8).Eğitimli, verimli ve örgüte bağlı iş görenler 
örgütsel veriminde artmasına katkıda bulunacakladır. Bağlılığı yüksek olan iş görenleri örgütte tutmak 
örgütün yaranına olabilecektir. Çünkü kendini örgüte adamış iş görenler örgüt ile ilişkili ve örgütsel 
hedeflere ilerlemek konusunda daha istekli olacaklardır (Northcraft ve Neale, 1990:465). 

Örgütsel bağlılık olgusunu geçmişten günümüze incelediğimizde 1950’li yıllardan bugüne dek 
birçok araştırmacı bağlılığın farklı boyutlarını inceleyen ölçek çalışmaları yürütmüşlerdir. Bu 
çalışmalar günümüzde gittikçe artan bir önem kazanmıştır. Bu çalışmaların varoluşnedenlerinden 
birkaçı aşağıdaki gibidir (Özsoy, 2004); 

• Örgüte bağlılığın işten ayrılma sebebi olarak, iş tatmininden daha etkili olduğunun 
araştırmalara konu olması, 

• Örgüte bağlılığın, istenilen çalışma davranışı ile ilişkisi, 

• Örgüte bağlılığı yüksek olan iş görenlerin, bağlılık oranı düşük olanlara göre daha iyi 
performans göstermeleri, 
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• Örgütsel bağlılığın, kurumsal etkililiğin yararlı bir göstergesi olması.

Maddelerle açıklanan ifadeler örgütsel bağlılığın varlık sebebini ve bir nevi işlevini de
göstermektedir. 

Örgütsel bağlılığın boyutları ise aşağıdaki gibidir; 

Duygusal Bağlılık: Bir örgütsel bağlılık çeşidi olarak duygusal bağlılık iş görenin örgüte duygusal 
bağlılık hissetmesi, örgüt ile özdeşleşmesi ve örgüte katılım derecesidir. İş görenler güçlü bir bağlılık 
hissi ile kendi istedikleri için örgütte çalışmaya devam ederler (Meyer Allen, 1991:74-75). Robins ve 
Judge  (2009:113)’ye göre ise duygusal bağlılık iş görenin örgüte yönelik olarak duygusal bir 
bağlanma duygusu, güçlü bir inanç hissi ve örgütün değerlerine inanmasıdır. Bu tür bağlılık normal 
bağlılığın daha ilerisinde yalnızca maddi temelli bir bağlılık değildir. İş görenler çeşitli sebeplerden 
ötürü örgüte duygusal olarak bağlılık hissedebilir.  Örneğin; 

• İş görenin maddi olarak sıkıntı için bulunduğu bir anında örgütün üstleri tarafından işe
alınması nedeniyle manevi olarak borçlu hissetmesi,

• Kurumun iş görenin kişisel ve mesleki olarak eğitimin eve gelişime katkı sağlaması,

• Kurumun iş görenlere nezih ve iyi şartlarda çalışma şartları sunması,

• Bireyin; üstleri ve diğer iş görenler ile güçlü bir iletişim içinde bulunması ve pozitif iş
ilişkilerine sahip olmak.

Devam Bağlılığı: Devam bağlılığı, iş görenin örgütte çalışmaya devam etmenin getirileri olan ödüller 
veya örgütten ayrılmanın götürülerini yani maliyetini göze alamaması sebebiyle örgütte kalmaya 
devam etme isteği ile ilişkilidir (Balay, 2000:84). İş görenin bu durumdaki bağlılığı maddi veya mali 
kaygılar üzerine kuruludur. İş gören örgütten ayrıldığında meydana gelecek maddi kayıpları göze 
alamaz ve örgütteki hayatına devam eder. Ayrıca iş görenlerin örgütten ayrılmaları durumunda 
oluşabilecek kayıplarla birlikte yeni bir iş bulmanın zor olması da mevcut örgütüne bağlılığını 
sürdürmeye devam etmesine sebep olacaktır (Tortumluoğlu, 2014:13). 

Devam bağlılığı daha öncede belirtildiği gibi, iş görenin; gelir, statü, makam gibi sahip 
olduklarından feragat etmek istemeyeceği durumlarda bir nevi kaybetmemek için çalışmaya devam 
etmek zorunda hissetmesidir. İş görenin örgütten ayrılması, harcadığı vakitten, mevkisinden veya 
kazandığı paradan vazgeçmesi manâsına gelmektedir. Böyle durumlarda iş gören maddi olarak (statü, 
makam, para vb.), ne kadar çok kazanımı varsa o kadar çok işyerine bağlılığı fazla olacaktır. Yani iş 
görenin sahip olduğu kazanımlar ne kadar fazla ise işten ayrılma noktasında bu sahip olduğu 
kazanımlar caydırıcı faktörler olarak karşısına çıkacaktır.   

Meyer ve Allen (1990:18)’e göre iş görenin devam bağlılığını etkileyen faktörler aşağıda 
açıklandığı gibidir; 

• Yetenekler: Sahip olunan beceri ve yeteneklerle mevcut örgütten başka bir  örgüte transfer
olunması durumunda ne kadar faydalı olunabileceği,

• Eğitim: İş görenin eğitim durumunun diğer örgütlerde işe yarayıp yaramayacağı,

• Yer Değiştirme: İş görenin işten ayrılma durumu olsaydı, başka bir yere  taşınmayı kabul
edip etmemesi,

• Bireysel Yatırım: İş görenin örgüt için zaman ve çaba sarf etmiş olması,

• Emeklilik Ücreti: İş görenin örgütten ayrılması durumunda, emeklilik için birikmiş
fonların kaybının olup olmaması,
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• Sosyal Çevre: İş görenin yaşadığı bölgede yaklaşık olarak ikamet süresi, 

• Alternatifler: İş görenin örgütten ayrılması durumunda daha iyi çalışma şartları sunan bir 
iş bulmakta zorlanması gibi faktörlerdir. 

 

Özet olarak devam bağlılığı iş görenin örgütten ayrılmasıyla yukarıda açıklanan faktörleri kaybetme 
endişesi ile birlikte mecburiyet hissederek örgüt mensubiyetini sürdürme arzusudur. 

 

Normatif Bağlılık: Normatif bağlılık iş görenin ahlâki veya etik nedenlerden ötürü örgütte kalmak 
zorunda olması durumunu ifade etmektedir. İş gören işten ayrılması durumunda işverenin zor durumda 
kalacağını hissederek örgütte kalmaya devam eder. Örneğin; yeni bir girişim için öncülük eden bir 
çalışan bu girişimden vazgeçerek işveren ile yani örgütte kalmaya devam edebilir (Robbins ve Judge, 
2009:114).İş görenler örgüte güçlü bir normatif bağlılık hissetmekte ise yaptıklarının iyi olacağını 
düşündükleri için yine aynı örgütte çalışmaya devam ederler (Meyer ve Allen, 1990:3). 

Normatif bağlılıktaki zorunluluk kavramı ile devam bağlılığı birbirine karıştırılmamalıdır. 
Devam bağlılığındaki zorunluluk iş göreni maddi çıkar ve kaygılarından dolayı meydana 
gelmekteyken, normatif bağlılıktaki zorunluluk kavramı maddi bir endişe olmaksızın tamamen ahlâki 
ve bazı sosyal normlardan kaynaklanmaktadır.Bu normlar; iş görenin uzun zamandır örgütte çalışıyor 
olması, ailevi alışkanlıkları, geçmiş yaşantısı, kuruma karşı olan ahlâki değerlerdir (Kaya, 
2010:36).Örgüt içerisindeki ilişkileri bozmamak, örgütün diğer üyelerine sadakat göstermek ve 
fedakârlık gibi olgular iş görenlerin örgütsel bağlılığını etkilemektedir. Örgütün ve iş görenin 
normlarının uyuşması da kişinin örgütsel bağlılığını pozitif yönde etkileyen unsurlardandır (Güner, 
2007:13). İş gören zamanla bu bağlılığı bir zorunluluk olarak düşünmeye başlar ve örgütsel sadakati 
en ahlâki karar olarak düşündüğü için örgütteki iş hayatına devam eder(Meyer ve Allen, 1990:3). 

 
YÖNTEM 
Evren ve Örneklem 

Sapkın davranışlar ve örgütsel bağlılık ilişkisinin incelendiği bu araştırmanın evrenini Isparta 
il merkezinde faaliyet göstermekte olan Isparta Devlet Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları 
Hastanesi, Dr. Sadık Yağcı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile birlikte, Süleyman Demirel Üniversitesi 
Araştırma ve Uygulama Hastanesinde çalışan hekim dışı personelden oluşturmaktadır. Anketler idari 
personel (hastane müdür ve müdür yardımcıları, VHKİ, tıbbi sekreter, satınalma, faturalama personeli 
vb.), hemşire ve ebeler, yardımcı hizmetler personeli ve diğer sağlık personeline 
uygulanmıştır.Bilindiği üzere bir araştırma örnekleminin ne kadar alınacağı konusunda net bir sayı 
vermek mümkün olmamaktadır. Evren büyüklüğünün belli olduğu durumlarda mevcut evrenden hata 
toleransı %5, güvenilirlik düzeyi %95 alındığında yaklaşık 350kişiye ulaşan bir örneklem yeterli 
olabilmektedir (Kan,1998). Araştırmanın örneklemi Kolayda örneklem seçme yöntemiyle seçilmiştir. 
Bu araştırma kapsamında seçilen tüm hastanelerden anket çalışması yapılabilmesi için gerekli izinler 
alınmış olup araştırma için belirlenen meslek gruplarından toplam 381 kişiye ulaşılmıştır.  

 

Veri Toplama Aracı 

Bu araştırmada veri toplama aracı olarak Robinson ve Bennet (2000) tarafından geliştirilen 
Sapkın Davranış Ölçeği ile Meyer ve Allen (1990) tarafından geliştirilen ve Wasti (2000) tarafından 
Türkçe’ye uyarlanan Örgütsel Bağlılık Ölçeği’nin Duygusal Bağlılık ve Normatif Bağlılık Boyutlarını 
kapsayan ölçek kullanılmıştır (Ek 1). Ayrıca katılımcıları tanımlamak için araştırmacı tarafından 9 
soru ilave edilmiştir. 

64



 
 

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 
2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

7’li likert tipi ölçekte ankete cevap verenlerin ifadelere katılma düzeyi aşağıdaki gibi 
ölçeklendirilmiştir: 

1= Kesinlikle Karşıyım  

2= Çoğunlukla Karşıyım 

3= Kısmen Karşıyım 

4= Ne Karşıyım, Ne Katılıyorum 

5= Kısmen Katılıyorum 

6= Çoğunlukla Katılıyorum 

7=Tamamen Katılıyorum 

 

Analiz Yöntemi 

 Anket formları aracılığıyla elde edilen veriler Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS 16.0) programı kullanılarak bilgisayar ortamına aktarılmış ve verilerin analizi bu program 
kullanılarak yapılmıştır. Ankette 7’li likert ölçeği kullanılmış ve elde edilen puanların aritmetik 
ortalama, standart sapma, frekans ve yüzde hesaplamaları ile analiz edilmiştir ve istatistiksel 
değerlendirmeler bu puan ortalamaları üzerinden yapılmıştır. Puan ortalamaları 4’e kadar düşük algı, 4 
orta nokta ve orta düzeyde algı ve 4 puan ortalamasının üzeri ise yüksek algı olduğunu ifade 
etmektedir. Demografik değişkenlere göre yapılan karşılaştırmalarda veriler normal dağılım 
göstermediği için ikili gruplarda Mann-Whitney U Testi, ikiden fazla gruplarda Kruskal Wallis 
Varyans Analizi kullanılmıştır. 

 

BULGULAR 
Demografik Bulgular 

Araştırma kapsamındaki hastane çalışanlarının demografik değişkenlere göre 
dağılımları Tablo 1’de gösterilmektedir. 

 

Değişkenler Frekans Yüzde 

Hastanelerin Mülkiyeti 
Üniversite Hastanesi 146 38.3 
Sağlık Bakanlığı Hastaneleri 235 61.7 
Personel Görevi 
İdari Personel 66 17.3 
Hemşire – Ebe 109 28.6 
Diğer Sağlık Personeli 103 27.0 
Yardımcı Hizmetler Personeli 103 27.0 
Cinsiyet 
Erkek 144 37.8 
Kadın 237 62.2 
Medeni Durum 
Bekar 79 20.7 
Evli 294 77.2 
Diğer 5 1.3 
Yaş (Yıl) 
30 ve Altı 112 29.4 
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31-40 162 42.5 
41+ 92 24.1 
Öğrenim Durumu 
İlkokul- Ortaokul 35 9.2 
Lise 121 31.8 
Ön Lisans 107 28.1 
Lisans- Lisans Üstü 115 30.2 
Toplam Hizmet Süresi (Yıl) 
1-5  84 22.0 
6-10  108 28.3 
11-15  66 17.3 
16+ 116 30.4 
Mevcut Hastanede Çalışma Süresi (Yıl) 
1-4 142 37.3 
5-9 105 27.6 
10+ 127 33.3 
Gelir (TL) 
900-1000  121 31.8 
1001-2500 148 38.8 
2501+ 77 20.2 
Toplam 381 100.0 

 

Tablo 1’de katılımcıların dağılımına bakıldığında 381 katılımcının %61.7’sı Sağlık Bakanlığı 
hastanelerinde çalışmaktayken %38.3’ünün Üniversite hastanesi çalışanlarından oluştuğu 
görülmektedir. Araştırmaya katılanların %37.8’lik kısmı erkeklerden ve %62.2’lik kısmı ise 
kadınlardan oluşmaktadır. Çalışanların mesleki olarak dağılımına bakıldığında ise ilk sırada %28.6’lık 
birkısım ile hemşire ve ebelerden gelmekteyken, diğer sağlık personeli ve yardımcı hizmetlerin 
yüzdelisi eşit olup %27.0’lik bir dilime sahiptir. Son olarak idari personel sınıfında bulunan 
katılımcıların yüzdesi ise %17.3’lük bir dilimden oluşmaktadır.  

Yaş gruplarına göre çalışanların dağılımına bakıldığında katılımcıların yarısına yakın kısmı 
%42.5’lik bir oran ile 31 ve 40 arası yaşlarındadır. 30 yaş ve altını çalışanların %29.4’ü oluştururken 
41 yaş ve üzerinde ise %24.1 katılımcı bulunmaktadır. Çalışanların büyük çoğunluğu %77.2 oranıyla 
evli iken %20.7’si bekar ve %1.3 kadarı ise diğer (boşanmış, eşi vefat etmiş, ayrı yaşıyor vb.) 
kategorisindedir. Araştırmaya katılan çalışanların %9.2’si ilkokul, %31.8’i lise mezunu iken %28.1’i 
ön lisans mezunu ve son olarak lisans ve lisansüstü programlardan mezun olan çalışanlar ise %30.2 
kadar orana sahiptir.  

Ankete katılanların toplam çalışma hayatı sürelerinin dağılımı incelendiğinde çalışanların  
%22.00’i kadarı henüz 1-5 yıl arası mesleğini icra etmişken, %28.3’lük kısmı 6-10 yıl arası, 
%17.3’lük kısmının ise 11-15 yıl arası süre ile çalışma hayatı bulunmakta ve son olarak çalışma yılı en 
uzun olan 16 yıl ve üzeri grup ise %30.4’lük kısmı oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan çalışanların 
şu anda çalıştıkları kurumlarındaki çalışma sürelerinin dağılımına bakılırsa mevcut hastanede 1-4 yıl 
çalışanların oranı %37.3 iken, 5-9 yıl arası çalışanların oranı ise %27.6 ve son olarak 10 ve üzeri yıl 
çalışanların oranı %33.3’tür. Son olarak gelir çalışanların gelir dağılımına bakıldığında, çalışanların 
%31.8’lik diliminin geliri 900-1000 TL aralığında, %38.8’inin geliri 1001-2500 TL aralığında iken en 
yüksek gelir grubu 2501 TL ve üzeri grup ise %20.2’lik orana sahiptir. 
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Boyutların Psikometrık Özellikleri 

Örgütsel Bağlılık ve Sapkın Davranışlar ölçeğinde yer alan ifadeler, orijinal boyutlarına 
uygunluk ve daha anlaşılır analizler yapabilmek adına faktör analizine tabi tutulmuştur. Her iki ölçek 
ifadeleri ayrı ayrı analize alınmış ve sonuçlar yine ayrı tablolar halinde sunulmuştur. Faktör 
analizlerinde Varimax döndürme yöntemi uygulanmış, faktör yükü 0.30’dan düşük ifadeler ve 
0.10’dan daha az farkla birden fazla faktöre dahil olan ifadeler boyutlardan çıkarılmıştır. Örneklem 
büyüklüğü yeterliliği, verilen faktör analizine uygunluğu ve değişkenler arasındaki korelasyonun 
anlamlılığı için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Barlett testi yapılmıştır. Testin sonucunda örgütsel 
bağlılık testi boyutlarının KMO değeri 0.930 bulunmuş olup, seçilen örneklem büyüklüğünün analiz 
için yeteri düzeyde olduğu görülmüştür. Ayrıca Barlett testinin sonucuna bakıldığında ise değişkenler 
arası korelasyonun p<0.01 düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir. Yine Testin sonucunda sapkın 
davranış testi boyutlarının ise KMO değeri 0.955 bulunmuş olup, seçilen örneklem büyüklüğünün 
analiz için yeterli düzeyde olduğu görülmüştür. Ayrıca Barlett testinin sonucuna bakıldığında ise 
değişkenler arası korelasyonun p<0.01 düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir. 

Yapılan faktör analizi sonucu Örgütsel Bağlılık ölçeği Duygusal Bağlılık ve Normatif Bağlılık 
olmak üzere 2 faktöre ayrılmıştır. Elde edilen faktörler aşağıdaki gibi ifade dilmiştir; 

Faktör 1- Duygusal Bağlılık: Faktör altı maddeden oluşmaktadır. Faktör yükleri 0.676 ile 
0.843 arasında değişmektedir. Faktörün açıklanan varyans oranı 9.332 ve alfa değeri ise 0.80’dir.  

Faktör 2- Normatif Bağlılık: Faktör dokuz maddeden oluşmaktadır. Faktör yükleri 0.492 ile 
0.732 arasında değişmektedir. Faktörün açıklanan varyansı 49.745 ve alfa değeri ise 0.90’dır. 

Yapılan faktör analizi sonucu sapkın davranışlar ölçeği; bireye yönelik ve örgüte yönelik 
olmak sapkın davranışlar olmak üzere iki farklı boyutta incelenmiştir. Bu faktörler aşağıdaki gibi ifade 
edilmiştir; 

Faktör 1- Bireye Yönelik Sapkın Davranışlar: Faktör yedi maddeden oluşmaktadır. Faktör 
yükleri 0.617 ile 0.867 arasında değişmektedir. Faktörün açıklanan varyansı 7.792 ve alfa değeri 
0.91’dir.  

Faktör 2- Örgüte Yönelik Sapkın Davranışlar: Faktör on maddeden oluşmaktadır. Faktör 
yükleri 0.541 ile 0.836 arasında değişmektedir. Faktörün açıklanan varyansı 65.294 ve alfa değeri 
0.94’dür. 

 

Faktör analizi sonucu oluşan faktörlere ait bilgiler Tablo ’de yansıtılmıştır. 

 

Boyutlar İfade 
Sayısı 

Min-
Max Alfa X  SS 

Duygusal           6 1-7 0.80 4.890 1.395 
Normatif 10 1-7 0.90 4.887 1.336 

Bireye Yönelik 7 1-7 0.91 2.629 1.646 
Örgüte Yönelik 10 1-7 0.94 2.599 1.558 

  

Duygusal Bağlılık Boyutu: Bu boyut 6 ifadeden oluşmaktadır. Bu boyuta verilen ifadeler araştırmaya 
katılan hastane çalışanlarının kurumlarına duygusal olarak bağlılık derecesini göstermektedir. Boyutun 
aritmetik ortalaması 4.890 ve standart sapması 1.395 olarak bulunmuştur. Boyutun güvenilirlik 
derecesi ise (Cronbach Alpha)  0.80 (oldukça güvenilir) olarak bulunmuştur.  
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Normatif Bağlılık Boyutu: Diğer bir örgütsel bağlılık boyutunda 10 ifade bulunmaktadır. Bu 
boyuttaki ifadeler çalışanların kurumlarına yönelik normatif bağlılıklarını ölçmektedir. Normatif 
bağlılık boyutunun aritmetik ortalaması 4.882 ve standart sapması ise 1.336 olarak bulunmuştur. 
Boyutun güvenilirlik derecesi ise (Cronbach Alpha) 0.90 (güven derecesi yüksek) olarak bulunmuştur. 

Bireye Yönelik Sapkın Davranışlar Boyutu: Toplam 7 ifadeden oluşan bu boyut görev yapılan 
kurumda, çalışanların iş arkadaşlarına yönelik sapkın davranışları yani iş arkadaşının hoşlanmayacağı, 
rahatsız edici davranışları ölçmektedir. Bu davranışlar çalışanların birbirlerine karşı meydana 
getirdikleri eylemleridir. Bu boyutun aritmetik ortalaması 2.629 ve standart sapması ise 1.646 olarak 
bulunmuştur. Boyutun güvenilirlik derecesi 0.91 olarak bulunmuş ve oldukça yüksek olduğu 
saptanmıştır.  

Örgüte Yönelik Sapkın Davranışlar: Örgütte çalışanların, örgüte yönelik sapkın davranışları yani 
örgüte ve örgütün işleyişine çeşitli yollardan verdiği zararları ölçmekte olan bu boyut toplam 10 
maddeden oluşmaktadır. Boyutun aritmetik ortalaması 2.599 ve standart sapması ise 1.558 olarak 
bulunmuştur. Boyutun güvenilirlik seviyesi (Cronbach Alpha)  ise 0.94 (oldukça güvenilir) olarak 
bulunmuştur.  

Hastane Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Algılarına İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan hastane çalışanlarının örgütsel bağlılık ile alakalı algılarına ilişkin sorulara 
verdikleri cevapların aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları iki boyutta ayrı ayrı 
değerlendirilmiştir. İfadelere katılma düzeyleri “1= Kesinlikle karşıyım, 2=Çoğunlukla Karşıyım, 
3=Kısmen Karşıyım, 4=Ne Karşıyım-Ne Katılıyorum, 5= Kısmen Katılıyorum, 6= Çoğunlukla 
Katılıyorum, 7= Tamamen Katılıyorum” şeklinde ölçeklendirilmiştir.   

Örgütsel Bağlılık boyutlarından Duygusal Bağlılık boyutu ile ilgili ifadelere ilişkin bulgular 
Tablo 2’de gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2’de Duygusal Bağlılık boyutunda yer alan her bir ifadenin aritmetik ortalama ve 

standart sapma dağılımlarına yer verilmiştir.Tabloya bakıldığında 22, 23 ve 24’üncü ifadelerin 4’ün 

üzerinde yani bu ifadelere yönelik algının güçlü düzeyde olduğu gözlenmektedir. Bu duruma göre 

hastane çalışanları genel manada hastanedeki görevini kendi özel işi gibi görmekte (5.06) ve çalıştığı 

hastanenin bir ferdi olmaktan gurur duymaktadır. Ayrıca çalışanlar bulundukları kurum içerisinde 

amaçları da benimsemektedirler (5.29).  

No İfadeler X  SS 

1. Bu kuruluşun meselelerini gerçekten de kendi meselelerim 
gibi hissediyorum. 4.58 1.843 

2. Kuruluşuma karşı güçlü bir aidiyet hissim yok. 3.93 1.771 

3. Bu kuruluşa kendimi duygusal olarak bağlı hissetmiyorum. 3.82 1.917 

4. Bu kuruluşun benim için özel bir anlamı var. 4.65 1.774 

5. Kendi kuruluşumda “ailenin bir parçası” gibi 
hissediyorum. 4.65 1.776 

6. Buradaki işimi kendi özel işim gibi hissediyorum. 5.06 1.779 

7. Bu kuruluşun bir çalışanı olmanın gurur verici olduğunu 
düşünüyorum. 5.11 1.668 

8. Bu kuruluşun amaçlarını benimsiyorum. 5.29 1.598 
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Örgütsel Bağlılık boyutlarından Normatif Bağlılık boyutu ile ilgili ifadelere ilişkin değerler Tablo 

3’de gösterilmektedir. 

Tablo 3’ de Normatif Bağlılık boyutunda yer alan her bir ifadenin aritmetik ortalama ve standart 
sapma dağılımlarına yer verilmiştir. Tablo incelendiğinde 30, 31, 33 ve 34’üncü ifadelerin 
ortalamalarının 4’ün üzerinde yani orta noktanın üzerinde olduğu gözlenmektedir. Buna göre bu 
hastane çalışanları bu iş yerinden ayrılıp burada kurduğum kişisel ilişkileri bozmam doğru olmaz 
(5.08) ifadesi ile ve çalışanın hastanesine sadakat göstermek (5.17)ifadelerinde güçlü bir algıya 
sahiptir. Ayrıca çalışan geçimini hastane sayesinde sağlaması nedeniyle de sadakat göstermesi 
gerektiğini düşünmekte (5.58) ve iş yerinden ayrılması durumunda iş arkadaşlarını yarı yolda 
bırakacağı düşüncesine sahiptir (5.14). 

Sağlık Çalışanlarının Sapkın Davranış Algılarına İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan hastane çalışanlarının sapkın davranışlar ile alakalı algılarına ilişkin 
sorulara verdikleri cevapların aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları iki boyutta ayrı ayrı olarak 
değerlendirilmiştir. İfadelere katılma düzeyleri  “1= Kesinlikle karşıyım, 2=Çoğunlukla Karşıyım, 
3=Kısmen Karşıyım, 4=Ne Karşıyım-Ne Katılıyorum, 5= Kısmen Katılıyorum, 6= Çoğunlukla 
Katılıyorum, 7= Tamamen Katılıyorum” şeklinde ölçeklendirilmiştir.   

Sapkın Davranışlar boyutlarından Bireye Yönelik Sapkın Davranış Boyutu ile ilgili ifadelere 
ilişkin veriler Tablo 4’te gösterilmektedir.  

 

No İfadeler X  SS 

9. 
Buradaki insanlara karşı yükümlülük hissettiğim için 
kuruluşumdan ayrılmak istemezdim.  

4.94 1.824 

10. Kuruluşuma çok şey borçluyum. 4.49 1.890 

11. 
Benim için avantajlı da olsa, kuruluşumdan şu an 
ayrılmanın doğru olmadığını hissediyorum. 

4.97 1.813 

12. Bu kuruluş benim sadakatimi hak ediyor.  4.78 1.801 
13. Kuruluşumdan şimdi ayrılsam kendimi suçlu hissederim. 4.19 1.999 

14. 
Bu işyerinden ayrılıp burada kurduğum kişisel ilişkileri 
bozmam doğru olmaz.  

5.08 1.839 

15. 
Bu kuruluşa sadakat göstermemin görevim olduğunu 
düşünüyorum.  

5.17 1.739 

16. 
Kuruluşum maddi olarak zor durumda olsa bile sonuna 
kadar kalırdım.  

4.55 1.900 

17. 
Bu kuruluş sayesinde ekmek parası kazanıyorum 
karşılığında sadakat göstermeliyim.   

5.58 1.691 

18. 
Mevcut kuruluşumdan ayrılıp birlikte çalıştığım insanları 
yarı yolda bırakmak istemem.  

5.14 1.807 

No İfadeler X  SS 

19. İş arkadaşlarım arkadaşlarını küçük düşürür. 2.75 1.923 

20. İş arkadaşlarım arkadaşlarına küfür eder. 2.41 1.848 

21. İş arkadaşlarım arkadaşlarını utandırır. 2.37 1.794 

22. İş arkadaşlarım arkadaşlarına kaba davranır. 2.50 1.884 

23. İş arkadaşlarım dini söylemlerde bulunur. 3.12 1.970 
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Tablo 4’te bireye yönelik sapkın davranış boyutunda yer alan ifadelerin aritmetik ortalamaları 
ve standart sapmaları yukarıda görüldüğü gibidir. Çalışanların bireye yönelik sapkın davranış 
algılarının genel itibariyle yakın ortalamalara sahip olduğu gözlenmektedir.  Bu boyutta sapkın 
davranış algısının göreli olarak en yüksek olduğu ifade iş yerinde meydana gelen dini söylemlerin 
yüksek olduğuna yönelik algıdır (3.12).  Diğer ifadelere nazaran az da olsa farkla göreli olarak daha 
yüksek algıya sahip olan davranışlar ise çalışanların küçük düşürücü (2.75) ve diğer çalışanları kırıcı 
(2.67) eylemlerde bulunmasıdır. Ayrıca çalışanların iş arkadaşlarını utandırma davranışının ise en 
düşük değere sahip olduğu gözlenmiştir (2.37).  

Örgüte Yönelik Sapkın Davranış boyutu ile ilgili ifadelere ilişkin veriler Tablo 5’de 
gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 5’deçalışanların örgüte yönelik sapkın davranışlara ilişkin ifadelerden aldıkları puanlar 
birbirlerine yakın değerler almışlardır. Genel olarak bakıldığında puanların orta değer olan 4’ün 
altında olduğu görülmektedir. Bu boyutta bulunan sapkın davranış ifadelerinden en yüksek puan 3.14 
değer ile işyerinde dedikodu yapılması olarak gözlenmektedir. Ayrıca işten kaytarma (2.84) ve bazı 
çalışanların daha fazla mola vermesi (2.77) diğer sapkın davranış algılarındandır. Çalışanların iş 
arkadaşlarının iş yerindeki eşyalara zarar verdiği düşüncesi ise en düşük algı değerine sahiptir (2.03). 

 

Sapkın Davranış Algıları ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki 

Sapkın davranışların alt boyutları ile örgütsel bağlılık alt boyutları arasındaki ilişkiler 
korelasyon analizi ile incelenmiş ve analiz sonuçları Tablo 6’ da gösterilmiştir. 

 
BOYUT Duygusal  

Bağlılık  
Normatif 
Bağlılık 

Bireye Yönelik 
Sapma 

Örgüte 
Yönelik 
Sapma 

Duygusal 
Bağlılık 

1    

Normatif 
Bağlılık 

r= 0,704 
 
p<0,01 

 
 

1 

  

24. İş arkadaşlarım arkadaşlarıyla kırıcı konuşur. 2.67 1.928 

25. İş arkadaşlarım arkadaşlarıyla dalga geçer 2.59 1.926 

No İfadeler X  SS 

26. İş arkadaşlarım işyeri kurallarına uymazlar. 2.65 1.906 
27. İş arkadaşlarım işten kaytarırlar. 2.84 1.960 
28. İş arkadaşlarım daha uzun mola verirler. 2.77 1.955 
29. İş arkadaşlarım kasıtlı olarak yavaş çalışır. 2.69 1.932 
30. İş arkadaşlarım dedikodu yapar. 3.14 2.100 
31. İş arkadaşlarım işyerini erken terk eder. 2.52 1.798 
32. İş arkadaşlarım işyerine geç gelir. 2.60 1.810 
33. İş arkadaşlarım çalışırken az çaba gösterir. 2.64 1.856 
34. İş arkadaşlarım işyerinden izinsiz eşya alır. 2.10 1.698 
35. İş arkadaşlarım işyerindeki eşyalara zarar verir. 2.03 1.678 
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Bireye Yönelik 
Sapkın 
Davranış 

r= -0,034 
 
p= 0,195 

r= -0,034 
 
p= 0,506 

 
 

1 

 

Örgüte 
Yönelik 
Sapkın 
Davranış 

r= -0,112 
 
p= 0,029 

r= -0,049 
 
p= 0,038 

r= 0,802 
 
p<0,01 

 
 

1 

 

Tablo 6’da görüldüğü gibi, örgütsel bağlılığın alt boyutları arasında (r=0.704, p<0.01) pozitif 
yönde güçlü ilişkiler olduğu anlaşılmaktadır. Aynı ölçeğin alt boyutları arasında (r=0.802, p<0.01) 
pozitif yönde güçlü ilişkiler olduğu anlaşılmaktadır. Aynı ölçeğin alt boyutları arasındaki bu paralellik 
normal bir sonuçtur ve ölçeklerin geçerliliğini göstermektedir. Korelasyon analizinde bu araştırmanın 
temel amacı olan sapkın davranış algıları ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiye bakıldığında sapkın 
davranışın alt boyutlarından bireye yönelik sapkın davranış algısı ile örgütsel bağlılık alt boyutlarından 
duygusal bağlılık arasında ortaya çıkan negatif ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (r=-
0.034, p=0.195). Aynı şekilde bireye yönelik sapkın davranış algısı ile normatif bağlılık arasındaki 
negatif ilişki de istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır (r=-0.034, p=0.506). 

Sapkın davranışın alt boyutlarından örgüte yönelik sapkın davranış algısı ile örgütsel 
bağlılığın alt boyutlarından duygusal bağlılık arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit 
edilmiştir (r=-0.112, p=0.029). Benzer şekilde örgüte yönelik sapkın davranış algısı ile normatif 
bağlılık arasında da negatif  yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur (r=-
0.049, p=0.038). 

Bu sonuçlara bakıldığında bireye yönelik sapkın davranışlar ile örgütsel bağlılık arasında bir 
ilişki bulunmazken, örgüte yönelik sapkın davranış algılarının artmasının örgütsel bağlılığı azalttığı 
söylenebilir. 
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SONUÇ 
 

Bu çalışmada sapkın davranışlar ve örgütsel bağlılık üzerindeki etkileri hastane personeli 
gözüyle incelenmiş, idari personel, hemşire, ebe, teknik personel ve yardımcı hizmetler çalışanlarının 
sapkın davranış algıları ve bu tür davranışların iş görenlerin örgütsel bağlılıkile ilişkisi araştırılmıştır. 

Hastane çalışanlarına sapkın davranışlar ve örgütsel bağlılık algılarına yönelik toplam 44 ifade 
yöneltilerek Duygusal Bağlılık, Normatif Bağlılık, Bireylerarası Sapkın Davranışlar ve Örgüte 
Yönelik Sapkın Davranışlar faktörleriyle değerlendirilmiştir.   

Hastane çalışanlarının örgüte yönelik yapılan sapkın davranış algıları çalışanların hem 
duygusal hem de normatif bağlılıklarını olumsuz olarak etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum 
örgüte yönelik sapkın davranışlar arttıkça örgütsel bağlılığın azaldığını göstermektedir. Bireye yönelik 
sapkın davranış algısının örgütsel bağlılığı olumsuz yönde etkilediği görülmüş fakat bu durum 
istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. 

Hastane çalışanları üzerinde yapılan bu çalışmadan elde edilen bulgulara göre erkek 
çalışanların hem örgüte yönelik hem de bireye yönelik meydana gelen sapkın davranış algısı kadın 
çalışanlara göre daha yüksektir. 

Meslek gruplarına bakıldığında ise her iki bağlılık boyutunda da tüm meslek gruplarının 
ortalamanın üzerinde (4 ve üzeri) puan ortalaması alarak örgütsel bağlılıklarının iyi seviyede olduğu 
fakat analiz sonucunda örgütsel bağlılığı göreli olarak en düşük olan grubun ise hemşire ve ebeler 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Araştırmada en çok katılım derecesi bulunan sapkın davranış ifadeleri; örgüt içerisinde 
dedikodu yapma, küçük düşürücü ifadelerde bulunulma, işten kaytarma, uzun molalar verme ve dini 
söylemlerde bulunma olarak belirtilmiştir. 

Sapkın davranış algısı görev, yaş, cinsiyet ve öğrenim durumuna göre farklılık 
göstermekteyken, örgütsel bağlılık algısı hastane türü, görev, yaş, öğrenim durumu, mevcut hastanede 
çalışma yılı ve gelirine göre farklılık göstermektedir.   

Çalışanların örgütsel bağlılık ile alakalı olarak; çalıştıkları kuruma sadakat gösterme, kurumun 
amaçlarını benimseme, iş arkadaşlarını yarı yolda bırakmama gibi ifadelere yüksek katılım 
gösterdikleri görülmüş ve çalışanların kurumlarına bağlılıkları bu noktalarda yüksek bulunmuştur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72



 
 

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 
2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

KAYNAKÇA 
 

1. Güney, S. (2008). Eğitim Yöneticilerinin Psikolojisi, Davranışları ve Sahip Olmaları 
Gereken Temel Nitelikler. ABMYO Dergisi, 10:81-93. 
 

2. Davis, K. and Newstrom J. (1993). Organizational Behavior: Human Behavior at Work. 
USA: International Edition. 
 

3. Karip, E. (2000). Çatışma Yönetimi. Ankara: Pegem Yayıncılık. 
 

4. Mirzaoğlu, N. (2005). Örgütsel Çatışma ve  Yönetimi: Spor Eğitimi Veren Yükseköğretim 
Kurumlarında Bir Uygulama.  Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3 (2):51-56. 
 

5. Barutçugil, İ. (2004). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayınları. 

 
6. Koçel, T.(1995). İşletme Yöneticiliği: Yönetici Geliştirme, Organizasyon ve Davranış. İstanbul: 

Beta Yayınları. 
 

7. Güler, B. (2009). Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Örgüt İçi Çatışma Arasındaki İlişki: Sağlık 
Sektörü Uygulaması. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı. 
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. 
 

8. Tosun. K. (1990). Yönetim ve İşletme Politikası. İstanbul:İstanbul Üniversitesi.  
 

9. Koçel, T. (2003). İşletme Yöneticiliği. İstanbul:Beta Yayınları. 
 

10. Erdoğan, İ. (1996). İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış. İstanbul: Avcıol Yayınları. 
 

11. Hollinger, R.C. and Clark, J.P. (1982). Formal and Informal Social Controls of Employee 
Deviance. The Sociological Quarterly, 23:333-343. 
 

12. Sezici, E.(2014). Çalışma Yaşamı Kalitesi, İşyerinde Sapkın Davranış ve İşten Ayrılma Eğilimi 
İlişkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 41:235-246.  
 

13. Baron, R.A. and Neuman, J.H. (1996). Workplace Violence and Workplace Aggression: Evidence 
on Their Relative Frequency and Potential Causes. Aggressive Behavior, 22:161-173. 
 

14. Lee, H. and Liu, C. (2009). The Relationship Aming Achievement Motivation, Psychological 
Contract and Work Attitudes. Social Behavior and Personality, 37 (3):321-328.  
 

15. Demir, M. ve Tütüncü, Ö.(2010). Ağırlama İşletmelerinde Örgütsel Sapma ile İşten Ayrılma 
Eğilimi Arasındaki İlişki. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 21 (1):64-74. 
 

16. Marchiori, D.M. and Henkin, A.B. (2004). Organizational Commitment of A Health Profession 
Faculty: Dimensions, Correlations and Conditions. Medial Teacher, 26 (4),:353-358. 

 

17. Porter, L.W., Steers, M.R. ve Boulian, V.P. (1973).  Organizational Commitment, Jon Satisfaction 
and Turnover Among Psychiatric Technicians. Technical Report, No.16,  

73



 
 

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 
2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

 
18. Sonay, F. (2013). Örgütsel Bağlılık ve Sağlık Çalışanları. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Üniversitesi İşletme Yönetimi Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.  
 

19. Northraft, G.B. ve Neale, M.A. (1990). Organizational Behavior: A Management Challenge. 
Chicago: Dreyden Press. 
 

20. Özsoy, S.A., Ergül, Ş. ve Bayık, A. (2004). Bir Yüksekokul Çalışanlarının Kuruma Bağlılık 
Durumlarının İncelenmesi. İş, Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan  
Kaynakları Dergisi, 6 (2). İnternet Adresi: 
http://www.isgucdergi.org/?p=article&id=221&cilt=6&sayi=2&yil=2004 
 

21. Meyer, J.P. and Allen, N.J. (1991). A Three-Component Model Conceptualization of 
Organizational Commitment. Human Resource Management Review, 1 (1):61-89. 
 

22. Judge, T.A., Scott, B.A., Ilies R. (2006). Hostility, Job Attidues and Workplace Deviance: Test of 
A Multi Level Model. Journal of Applied Pychology, 91 (1):126-138. 
 

23. Tortumluoğlu, Vedat. (2014). Örgütsel Bağlılık İş Doyumu ve Sağlık Çalışanları. Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul. 
 

24. Balay, R. (2000). Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık, Ankara:Nobel Yayınları. 

 

25. Meyer, J.P. ve Allen, N.J. (1990). The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance 
and Normative Commitment to The Organization.  Journal of Occupational Psychology, 63:1-18. 

 

26. Robbins, S.P. and Judge, T.A. (2009). Organizational Behavior. USA:Pearson International 
Edition. 
 

27. Kaya, F.(2010). Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Örgütsel Bağlılık İş Tatmini ve Motivasyon 
Üzerine Bir Uygulama. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim 
Dalı. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. 
 

28. Güner, A.R. (2007). Sağlık Hizmetlerinde Örgütsel Bağlılık, İşe Bağlılık ve İş Tatmini Arasındaki 
İlişkilerin Modellenmesi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. 
Antalya. 

 

74

http://www.isgucdergi.org/?p=article&id=221&cilt=6&sayi=2&yil=2004


 
   

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

AMELİYATHANE ÇALIŞANLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞ 
GÖREN SAĞLIĞININ HİZMET KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ 
(MALATYA DEVLET HASTANESİ VE ÖZEL HASTANELER 

ÖRNEĞİ) 
 

Hanım Köseoğlu1 
Yıldırım Beyazıt Gülhan2 

Aysun Danayiyen3 

Özet 

Ameliyathaneler stresli, izole ve teknik ortamlardır ve çalışanlar diğer hastane personeli gibi 
iş sağlıklarını olumsuz etkileyecek fiziksel, biyolojik, ergonomik, kimyasal ve psikososyal risklerle 
karşı karşıyadır. Bu çalışmada, ameliyathane ortamlarının iş sağlığı ve güvenliği yönünden elverişli 
olup olmadığı ve iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının hizmet kalitesine olan etkisinin incelenmesi 
amaçlanmıştır. 

 Kesitsel tipte olan bu araştırmanın verileri, Malatya ilinde ameliyathanelerde görev alan 342 
personelle yapılmış anket ile toplanmıştır. Araştırmaya katılanların %52,9’u iş güvenliği ile ilgili 
eğitim almamıştır ,%47,1’i işyerinde tehlike ve riskleri azaltmak için kontroller ve çözümler 
uygulanması hakkında fikrinin olmadığını belirtmiştir. Araştırmaya katılanların %38,3 iş kazası 
yaşamıştır ve bu kazaların çoğunluğunu %35,4 ile kesici-delici bir aletle yaralanma oluşturmuştur. 
Katılımcıların %68,7’si ameliyathanedeki iş kazalarının oluşum nedeninin aşırı iş yükü ve çalışma 
saatlerinin uzunluğu olduğunu düşünmektedir. Radyasyon vb. gibi durumlar için yeterli koruma 
önlemleri (%59,4) alınmadığı, ameliyathane çalışanlarının sorunlarının başında gelmektedir. Kalite 
boyutları açısından, beklenti düzeylerinin algı düzeylerinden yüksek olduğu görülmüştür. İş görenlerin 
hizmet kalitesi beklentileri karşılanamamıştır.  

Sonuç olarak; çalışma ortamı ve iş sağlığı güvenliği ile ilgili önlemler artıkça hizmet kalitesi 
algısı artmakta buna karşılık iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olumsuzluklar artıkça hizmet kalitesi 
algısında düşüş yaşandığı görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği, sağlık hizmet kalitesi, ameliyathane personeli  

 
THE EFFECT OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ON THE SERVICE QUALITY IN 

OPERATING ROOM EMPLOYEES (MALATYA STATE HOSPITAL AND SPECIAL HOSPITALS 
EXAMPLE) 

Abstract 

The operating rooms are stressful, isolated and technical environments, and employees are 
faced with physical, biological, ergonomic, chemical and psychosocial risks that negatively affect 
their occupational health, such as other hospital personnel. In this study, it is aimed to examine 
whether the operating room environments are suitable for occupational health and safety and the 
effect of occupational health and safety studies on service quality. 

The data of this cross-sectional study was collected by a questionnaire survey of 342 
personnel working in the operating room in the province of Malatya. 52.9% of the survey participants 
did not receive training on occupational safety and 47.1% stated that there was no idea about 
implementing controls and solutions to reduce hazards and risks in the workplace. 38.3% of the 
participants in the survey had work accidents and 35.4% of them were injured with a cutting-piercing 
                                                      
1 Uzm., Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü , hanim.koseoglu@hotmail.com 
2 Dr. Öğretim Üyesi Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul, yildirim.gulhan@okan.edu.tr 
3 Öğ.Gör. Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul, aysun.danayiyen@okan.edu.tr 
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tool. 68.7% of the participants think that the workload of the workplace in the operating room is the 
excessive workload and the length of working hours. Radiation etc. (59.4%) were not taken for the 
conditions of the operating room workers. In terms of quality dimensions, expectation levels were 
found to be higher than perception levels. The service quality expectations of the workers have not 
been met. This means that the quality of service is low. 

As a result, the perception of quality of service increases as the measures related to working 
environment and occupational health are increasing and as the practice of occupational health and 
safety decrease, it is observed that there has been a decline in the perception of quality of service. 

Key Words: Occupational health and safety, quality of health care service, operating room personnel 

1. Giriş 
Türkiye dâhil birçok ülkede hastaneler, madenler ve inşaat sektörü gibi en tehlikeli çalışma 

alanlarından biri olarak kabul edilmektedir. Hastanelerde kimyasal madde kullanımı, enfeksiyon 
riskleri, delici-kesici aletler, radyoaktif madde ve radyasyon kullanımı, ağır malzemelerin nakliyesi ve 
elektrikli aletlerin sürekli kullanımı bir aradadır. Tüm bu risklerin bir arada belki de daha fazla 
görüldüğü ameliyathaneler, stresli, izole ve teknik ortamlar olarak tanımlanmaktadırlar (Kutlu, 2007). 
Ameliyathaneler, ekip çalışması ve hızlı karar alma gerektiren, hasta bağımlılığının tam olduğu, ileri 
teknolojinin yanı sıra çeşitli tekniklerin kullanıldığı, en üst seviyede bilgi ve beceri gerektiren, hatanın 
kabul edilemeyeceği ve bu nedenle hasta ve çalışan güvenliğinin tam sağlanması gereken alanlardır 
(Kılıç,2012). Bununla birlikte yetersiz personel sayısı, çalışma temposunun yoğunluğu, vardiyalı 
çalışma, ergonomik olmayan çalışma ortamları, performans baskısı ve iş stresi sağlık çalışanlarının 
daha fazla mesleki riskler ile karşılaşmasının nedenleri olarak gösterilmektedir. Ameliyathane 
çalışanlarının kaliteli ve verimli hizmet verebilmesi için öncelikle işin güvenliği ve iş görenin sağlığı 
yönünden ameliyathane ortamının buna elverişli hale getirilmesi gerekmektedir. Ameliyathane 
çalışanlarının karşılaştığı tehlike ve riskler fiziksel, biyolojik, ergonomik, kimyasal ve psikososyal 
riskler şeklinde sınıflandırılabilir (Özkan ve Emiroğlu,2006). 

Fiziksel faktörler, ameliyathane ortamlarında çalışanların sağlığını negatif yönde etkileyen 
doku yaralanmalarına sebep olabilmektedir. Bu faktörler lazer, radyasyon, gürültü, çok sıcak veya 
soğuk hava, elektrik, kaygan zeminler, titreşim vb. sayılabilir (Yavuz,2009).  

Ameliyathanelerde kimyasal faktörlerle karşılaşma oranı çok yüksektir. Atık gaz sisteminin 
zorunlu olması gereken ameliyathanelerde (Canpolat, 2011) karşılaşılan kimyasal ajanlar cerrahi 
duman, sterilizasyonda kullanılan maddeler, lazer, anestezi gazları, cıva, ağır metaller, plastikler ve 
sitotoksik maddelerdir (İncesesli, 2005).  

Ergonomik dizayn eksikliği, sağlık çalışanlarının yaşadığı iş kazalarının sebeplerinin bir 
tanesini oluşturmaktadır (Öztürk ve ark., 2012). Ağır malzeme taşımak, hasta transferi, ameliyatlarda 
uzun süre kalmak iş görenler yönünden risk oluşturmaktadır. Yetersiz dinlenme odaları, ameliyathane 
odalarında çok sayıda hasta opere edilmesi, ağrılı pozisyonlarda uzun süreli görev yapmak gibi 
nedenler ergonomik riskleri artırmaktadır (Emiroğlu, 2012). İşitme duyusuna olan olumsuz etkileri 
yüzünden gürültü de ergonomik yönden işgören sağlığına zarar vermektedir. Yapılan ölçümlerde, en 
çok ameliyata hazırlık esnasında gürültü düzeyinin sınırı aştığı belirtilmektedir (Aslan ve Öztürk, 
2011).  

Psiko-sosyal etkiler, iş veriminde azalma, motivasyon bozukluğu, işten ayrılma, nefret etme, 
korku, öfke, uyku bozuklukları gibi durumlara neden olabilir. (Alver, 2011). Ameliyathanelerin kapalı 
alan ve çok stresli olması, çalışanlarının uzun süreli ayakta ve vardiyalı olarak çalışması, uygun 
beslenme ve dinlenme odalarının yeterli olmaması, çalışanların ruh sağlığını olumsuz yönde 
etkilemektedir (Aslan ve Öztürk, 2011). Fizyolojik düzeyde ise baş ve mide ağrıları, fiziksel 
yaralanma, soğuk algınlıklarında artışlar, madde bağımlılığı sorunları vb. ile ortaya çıkan diğer 
rahatsızlıklara sebebiyet vermektedir (Şahin, 1999).  

Biyolojik faktörler içinde enfeksiyon hastalıklarının önemli bir yeri vardır (Devebakan, 2007). 
Sağlık çalışanlarının en önemli mesleksel hastalık ve ölüm nedenlerinin başında enfeksiyonlar 
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gelmektedir. Sağlık çalışanlarında iğne batması ve kesilerle oluşan enfeksiyonlar, hasta kişilerden 
direkt temas, solunum yolu veya vücut sıvıları aracılığı ile bulaşan bakteriler, virüsler, mantarlar 
parazitler çalışanlarda bulaşıcı hastalıkların oluşmasına neden olabilmektedir (Yavuz, 2009; 
Devebakan, 2007). Ameliyathanede delici kesici alet yaralanmaları bistüriyi takarken veya çıkarırken, 
portegüye iğneyi takıp çıkarırken veya sütur atılması esnasında dokuyu tutarken, delici kesici 
materyali atık kaplarına atarken, gerçekleştiği belirtilmektedir (Kılıç,2012). Bunun yanında klemp, 
portegü gibi aletleri açıp kapatırken veya ortopedi ameliyatlarında, kesme veya motor çalışırken vücut 
sıvıları öncelikle göze sıçradığı görülmektedir.  

Ameliyathanelerde çalışanlar, iş sağlıklarını olumsuz etkileyecek yukarıda sıralandığı gibi 
birçok faktörlerle ve riskle karşı karşıya bulunmaktadır. Ameliyathane çalışanlarının kaliteli ve verimli 
hizmet verebilmesi ve bunun yanında insan olarak temel hakkı olan yaşama hakkını sağlıkla 
yürütebilmesi için öncelikle işin güvenliği ve iş görenin sağlığı yönünden ameliyathane ortamının 
buna elverişli hale getirilmesi gerekmektedir. Hizmeti alan hastalar için önemli olduğu kadar, hizmeti 
sunanlar için de sağlıkları çok önemlidir. Çalışma ortamında kendi sağlığı risk altında olan bir iş 
görenin, hizmet kalitesinden ödün vermeden çalışması mümkün olmayacaktır. Ameliyathanelerde 
çalışan güvenliğinin korunması, hasta güvenliğinin sağlanmasının ilk adımı olarak görülmektedir. 
Böylelikle cerrahi alan enfeksiyonlarını önlemedeki başarı şansının arttırılacağı, komplikasyonların 
azaltılacağı, ameliyat kalitesinin arttırılacağı, maliyeti azaltarak kaliteli sağlık hizmetinin sağlanmasına 
katkıda bulunulacağı, ameliyathane çalışanlarının stresini azaltılacağı düşünülmektedir (Kabu, 
Özbayır, Gök, 2016). 

2. Yöntem 
Yukarıda verilen literatür taraması ışığında bu araştırmada ameliyathane çalışanlarına yönelik 

iş güvenliği, iş sağlığı ve iş gören sağlığı hizmetlerinin neler olduğunu, ameliyathane ortamlarının bu 
yönden elverişli olup olmadığını, iş görenlerin karşılaştığı riskleri, meslek hastalıklarını ve iş sağlığı 
ve güvenliği çalışmalarının hizmet kalitesine olan etkisinin incelenebilmesi amaçlanmıştır. 

Kesitsel tipte olan araştırmanın evrenini; Malatya ilinde bir devlet hastanesi ve 11 özel sağlık 
kuruluşu ameliyathanelerinde görev alan doktor, hemşire, sağlık memuru, ebe, anestezi uzmanı, 
anestezi teknisyeni, temizlik şirketi elemanlardan oluşan 465 kişi oluşturmaktadır. Araştırmaya 
katılmayı kabul etmiş, doğum izninde, ücretsiz izinde ve raporlu olmayan 342 ameliyathane çalışanına 
ulaşılabilmiştir. Veri toplama yönetimi olarak anket kullanılmıştır. Anketin ilk bölümü ameliyathane 
çalışanlarının yaşı, cinsiyeti, eğitim durumu, ameliyathanedeki toplam görev süresi, görevi, çalıştığı 
ameliyathanenin bölümü gibi 13 demografik sorudan oluşmaktadır. İkinci bölüm iş sağlığı, güvenliği 
ve çalışan sağlığı ile ilgili 2009 yılında Yavuz tarafından kullanılan ameliyathane çalışanlarının, iş 
güvenliği ile ilgili durum tespiti için sorulan 21 sorudan oluşmaktadır. Üçüncü bölümde çalışan sağlığı 
risklerin, gürültüye maruz kalma riski, kesici delici alet yaralanma, ergonomik, stres, kan ve vücut 
ağızlarıyla bulaş, enfeksiyon, tehlikeli kimyasal maddelere maruz kalma, fiziksel ve sözel şiddete 
maruz kalma, cihaz kullanımına bağlı yaralanma, radyasyon kaynaklı, ve düşme risklerinin, ihtimal ve 
şiddet derecelerini belirten 11 sorudan oluşmaktadır. İhtimaller çok düşük, düşük, orta, yüksek ve çok 
yüksek, zararın şiddeti ise çok hafif, hafif, orta, ciddi, çok ciddi olmak üzere risklerin ihtimal ve şiddet 
derecesi olarak bakılır. Bu 11 maddelik çalışan sağlığı (olma ihtimali) ve çalışan sağlığına etki şiddeti 
Cronbach’s Alpha 0,877 yüksek derecede güvenilir bulunmuştur. Dördüncü bölüm ameliyathane 
çalışanların iş güvenliği düzeylerini belirlemek için Williamson ve arkadaşları tarafından 1997 yılında 
geliştirilen ve Atay tarafından 2006 yılında Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılan iş 
güvenliği ölçeği kullanılmıştır. 32 maddelik ölçeğin Atay’ın çalışmasında Cronbach Alpha katsayısı 
0.93 olarak bulunmuştur (Atay, 2006), çalışmamızda ise Cronbach Alpa katsayısı 0,91 çıkmıştır.  
Araştırmada iş güvenliği, sağlığı ve iş gören sağlığının hizmet kalitesi üzerine etkisini belirlemek için, 
“hizmet kalitesinin ölçümünde en yaygın olarak kullanılan model Servqual modeli kullanılmıştır. 
Parasuraman ve arkadaşları tarafından geliştirilen bu modele göre; kalite, bireylerin hizmeti sunan 
işletmenin performansından algıladıkları ile bir hizmetten beklentileri arasındaki farktır” (Arısan ve 
Devebakan, 2016).  Hizmet kalitesini ölçmeye yönelik olan beşinci bölüm anket 1’de 22 adet hizmet 
kalitesinin boyutlarını içerdiği beklentiler kısmından oluşmaktadır. Devamında ise ameliyathane ve 
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bunların verdikleri hizmetler ile ilgili olan 5 özellik 100 puanı aşmayacak şekilde puanlanması 
istenmiştir. Ameliyathane çalışanlarından, önem verdikleri ilk üç özelliklerini önem sırasına göre 
dizmeleri istenmiştir. Beşinci bölüm anket 2’de ise, çalışanların ameliyathane hizmet kalitesi 
algılamaları 22 maddeden oluşan ve 2 adet ameliyathaneyi gereksinim durumda tercih edip, 
başkalarına tavsiye eder misiniz sorularından oluşmaktadır. Hizmet kalite düzeyini ölçmek üzere 5 
kalite boyutunda ameliyathaneye uyarlanan sorularda 5’li likert tipi bir dereceleme kullanılmıştır. 
Araştırmada kullanılan Servqual ölçeğinin 22 maddeden beklenti bölümünün Cronbach’s Alpha 
katsayısı 0,958, yine 22 maddeden oluşan algılama bölümünden Cronbach’s Alpha katsayısı 0,972 
değeri elde edilmiştir. Bu değer ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir. 

 Veriler IBM SPSS İstatistik 22 paket programına aktarılarak analizler tamamlanmıştır. 
Çalışma verileri değerlendirilirken kategorik değişkenler için frekans dağılımları, sürekli değişkenler 
için ise tanımlayıcı istatistikler (ort. ± ss) verilmiştir. Sürekli değişkenler arasındaki ilişkinin 
incelenmesi için korelasyon analizi uygulanmıştır. İki bağımsız grup arasında fark olup olmadığına 
Bağımsız Örneklem t testi ve ikiden fazla bağımsız grup arasında fark olup olmadığına ise Tek Yönlü 
Varyans Analizi ile bakılmıştır. 

3. Bulgular 
Araştırmaya katılanların %53,5’i kadındır, %68,4’ü devlet hastanesinde çalışmaktadır ve 

eğitim durumları incelendiğinde en fazla %28,1 ile ön lisans mezunu olduğu görülmektedir. 
Araştırmaya katılanların %30,4’ü hemşiredir. Ameliyathanedeki toplam görev süresi ortalaması 11,02 
yıl, yaş ortalaması 39,09, çalışılan kurumda toplam süre ortalaması 8,6 yıl ve toplam meslek deneyim 
ortalaması 14,92 yıldır. Araştırmaya katılanların %45,3’ü genel cerrahi ameliyathanede, %66,4’ü 
gündüz çalışmaktadır (Tablo 1).  

Tablo 1. Katılımcılara İlişkin Tanımlayıcı Bulgular 
Cinsiyet N % Çalışma saatlerine göre dağılım N %  

Kadın 183 53,5 
 

Gündüz 227 66,4  
Erkek 159 46,5 

 
Vardiya 39 11,4 

Çalışılan Kurum 
 

Nöbet Usulü 76 22,2  
Devlet Hastanesi 234 68,4 Çalışma Yeri 

  
 

Özel Hastane 108 31,6 
 

Genel Cerrahi Ameliyathane 155 45,3 
Eğitim Düzeyi 

 
Kadın Doğum Ameliyathanesi 38 11,1  

Lise/Önlisans 175 51,2 
 

Hepsi 149 43,6  
Lisans/Yüksek Lisans 151 44,1 Görevi 

  
 

Doktora 16 4,7 
 

Cerrah/Anestezi Uzmanı 108 31,6 
Periyodik Sağlık Kontrolü 

 
Teknisten/Tekniker 44 12,9  

Evet 172 50,3 
 

Hemşire/Sağlık Memuru 121 35,4  
Hayır 170 49,7 

 
Temizlik personeli/Personel 49 14,3 

İş Güvenliği Eğitimi Alma 
 

Diğer 20 5,8  
Evet 161 47,1 Tehlike ve riskleri azaltmak için kontroller  
Hayır 181 52,9 

 
Evet 104 30,4  

Ort. ss 
 

Hayır 77 22,5 
Ameliyathanedeki Toplam 
Görev Süresi 11,02 7,692 

 
Fikrim Yok 161 47,1 

Yaş 39,09 8,028 
 

Toplam 342 100 
Meslekte deneyim 14,92 8,391     

Katılımcıların iş güvenliği ve çalışan sağlığı ile ilgili durumlarının tespiti Tablo 2’de yer 
almaktadır. Araştırmaya katılanların %52,9’u iş güvenliği ile ilgili eğitim almamıştır ,%47,1’i 
işyerinde tehlike ve riskleri azaltmak için kontroller ve çözümler uygulanması hakkında fikrinin 
olmadığını belirtmiştir. Katılımcıların %50,3’ü periyodik olarak sağlık kontrolünden geçirilmektedir. 
Araştırmaya katılanların %52,3’ü sağlığını ve güvenliğini tehlikeye düşürecek mesleki bir etkene 
maruz kalmış iken, %47,7’si sağlığını ve güvenliğini tehlikeye düşürecek mesleki bir etkene maruz 
kalmamıştır. Araştırmaya katıların %38,3 iş kazası yaşamıştır ve bu kazaların çoğunluğunu %35,4 ile 
kesici-delici bir aletle yaralanma oluşturmuştur. Bu yaralanmaların %18,7’si ameliyat / pansuman 
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sırasında yaşanmıştır ve kesici-delici bir aletle yaralanma yaşayanların %25,1’i yaralanmadan hemen 
sonra antiseptik solüsyonla yıkamıştır. Katılımcıların %68,7’si ameliyathanedeki iş kazalarının oluşum 
nedeninin aşırı iş yükü ve çalışma saatlerinin uzunluğu olduğunu düşünmektedir. 

Tablo 2. Katılımcıların İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı ile İlgili Durumlarının Tespiti 
 N % 
Sağlığınızı ve güvenliğinizi tehlikeye düşürecek mesleki bir etkene maruz kalma 179 52,3 
Çalışılan ünitede iş kazası yaşama durumları 131 38,3 
Koruyucu araç kullanımı 130 38 
Periyodik sağlık kontrolü 172 50,3 
Son bir yıl içinde kesici -delici bir aletle yaralanma 121 35,4 

Yaralanma şekli 
  IV Girişim sırasında 26 7,6 
  Enjektör baslığını tekrar takarken 34 9,9 
  Ameliyat / Pansuman Sırasında 64 18,7 
  Kontamine Malzemeleri Toparlarken / Temizlerken 32 9,4 
  Enjeksiyon yapma hazırlığı aşamasında  29 8,5 

İş Kazalarının Oluşum Nedenleri 
  Aşırı iş yükü ve çalışma saatlerin uzunluğu  235 68,7 
  Olumsuz işyeri çalışma koşulları(aydınlatma, ısı, nem vb.)  179 52,3 
  Çalışanın psikolojik ve fizyolojik bozuklukları 188 55 
  Koruyucu iş güvenliği önlemlerinin alınmayışı 171 50 
  Kurumun kendi iç denetimini yapmaması  158 46,2 
  Çalışanların iş güvenliği konusundaki eğitimsizliği 157 45,9 
  Devlet tarafından gerekli denetim yapılmaması  414 41,2 
  Bakımı yapılmayan ve koruyucusu bulunmayan makine ve teçhizatlar 121 35,4 
  Çalışanın güvensiz davranışları ve kazaya yatkınlıkları  120 35,1 

Çalışırken Kullanılan ve Sağlığı Olumsuz Etkileyebilecek Madde-Cihaz/Araç-Gereç  
  Radyoterapi / Röntgen Cihazları 226 66,1 
  Anestezik Gazlar  225 65,8 
  Ameliyathane Aletleri  109 31,9 
  Enjeksiyon Ve Pansuman Araç/ Gereçleri 67 19,6 
  İlaç, Antiseptik, Dezenfektan Gibi Kimyasal Maddeler 133 38,9 

 

Risk analizi yapılırken riskin olasılığı ve zararının şiddetinden yararlanılarak bir risk önceliği 
saptanır. Bu bakımdan katılımcılara risklerin gerçekleşme olasılıkları ve zararının şiddeti sorularak 
risk önceliği konusunda bir saptama Tablo 3 ve Tablo 4’de yapılmıştır. Araştırmaya katılanların 
çalışan sağlığını etkileyen ve olma olasılığı en yüksek olan riskin radyasyon kaynaklı risk etmeni 
olduğunu düşünürken bunu psikososyal risk faktörü olan stres takip etmekte ve %24,9 ile kan ve vücut 
sıvıları ile bulaşma üçüncü ve enfeksiyon riski %19,6 ile dördüncü sırada yer almaktadır.  

 
Tablo 3. Çalışan Sağlığı Risk Gerçekleşme Olasılığı  

Riskler Çok düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek 
 n % n % n % n % n % 
Gürültüye maruz kalma riski 124 36,3 89 26 75 21,9 43 12,6 11 3,2 
Kesici delici alet yaralanma riski 36 10,5 52 15,2 76 22,2 121 35,4 57 16,7 
Ergonomik riskler 63 18,4 77 22,5 100 29,2 69 20,2 33 9,6 
Psikososyal riskler (stres) 30 8,8 35 10,2 64 18,7 120 35,1 93 27,2 
Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma riski 26 7,6 27 7,9 53 15,5 151 44,2 85 24,9 
Enfeksiyon riski 25 7,3 47 13,7 71 20,8 132 38,6 67 19,6 
Tehlikeli kimyasal maddelere maruz 
kalma riski 

36 10,5 49 14,3 75 21,9 117 34,2 65 19,0 

Fiziksel ve sözel şiddete maruz kalma  58 17,0 72 21,1 87 25,4 79 23,1 46 13,5 
Cihaz kullanımına bağlı yaralanma  63 18,4 111 32,5 89 26,0 55 16,1 21 7,0 
Radyasyon kaynaklı riskler 46 13,5 32 9,4 41 12,0 125 36,5 98 28,7 
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Düşme riski 131 38,5 108 31,6 60 17,5 31 9,1 12 3,5 
 

Buna karşılık Tablo 4’de katılımcılar %27,8 ile radyasyon kaynaklı risklerin zararını çok ciddi 
olarak değerlendirirken, bunu psikososyal riskler ve kan ve vücut sıvıları ile bulaşma riski takip 
etmektedir.  Katılımcıların %45,6’sı çalışan sağlığına zararlı ciddi risk faktörünün kan ve vücut 
sıvılarıyla bulaşma riski olduğunu düşünmektedir. Ergonomik riskler orta düzeyde, cihaza bağlı 
yaralanma riski etkisi hafif düzeyde görülmektedir. Katılımcılar öncelikli riskleri radyasyon kaynaklı 
riskler, psikososyal riskler ve kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma riskleri olarak belirlemişlerdir. 

Tablo 4. Riskin Çalışan Sağlığına Zararının Şiddeti  
Riskler Çok düşük Düşük Orta Yüksek Çok yüksek 
 n % n % n % n % n % 
Gürültüye maruz kalma riski 134 39,2 88 25,7 69 20,2 40 11,7 11 3,2 
Kesici delici alet yaralanma  37 10,8 57 16,7 72 21,1 121 35,4 55 16,1 
Ergonomik riskler 68 19,9 77 22,5 98 28,7 70 20,5 29 8,5 
Psikososyal riskler (stres) 31 9,1 36 10,5 63 18,4 124 36,3 88 25,7 
Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma riski 27 7,9 31 9,1 48 14,0 156 45,6 80 23,4 
Enfeksiyon riski 26 7,6 49 14,3 66 19,3 136 39,8 65 19,0 
Tehlikeli kimyasal maddelere maruz 
kalma riski 

42 12,3 49 14,3 67 19,6 119 34,8 65 19,0 

Fiziksel ve sözel şiddete maruz kalma  61 17,8 73 21,3 84 24,6 82 24 42 12,3 
Cihaz kullanımına bağlı yaralanma  71 20,8 105 30,7 86 25,1 56 16,4 24 7,0 
Radyasyon kaynaklı riskler 50 14,6 30 8,8 45 13,2 122 35,7 95 27,8 
Düşme riski 140 40,9 103 30,1 56 16,4 31 9,1 12 3,5 

 

Hizmet kalitesi ile ilgili olarak iç müşteri olan ameliyathane çalışanlarının kalite beklentileri 
ve algıları servqual modeliyle ölçülmüştür Tablo 5 ve Tablo 6’da özetlenmiştir.  

Tablo 5. Algılanan Hizmet Kalitesi 
Boyutları ile Çalışılan Kurum Arasındaki 

Farklılığın İncelenmesi  

Tablo 6. Beklenti Düzeyinde Hizmet 
Kalitesi Boyutları ile Çalışılan Kurum Arasındaki 
Farklılığın İncelenmesi  

Uygulanan bağımsız örneklem t testi sonucunda algılanan hizmet kalitesi boyutları ile çalışılan 
kurum arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0,01). Buna göre özel hastanede 
çalışan kişilerin somutluluk, güvenirlik, heveslilik, güven ve duyarlılık düzeyleri devlet hastanesinde 
çalışan kişilerden anlamlı derecede daha yüksektir. Beklenen hizmet kalitesi boyutları ile çalışılan 
kurum arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). Sadece özel hastanede 
çalışanların duyarlılık düzeyi devlet hastanesinde çalışanlardan anlamlı derecede daha yüksektir. 
Ayrıca kullanılan ek sorularda katılımcılar kaliteli bir hizmette birinci önceliği ameliyathanenin 
taahhüt edilen hizmeti güvenilir ve doğru bir şekilde sağlayabilme kabiliyetine vermişlerdir. 
Ameliyathanenin hastalara yardım etme ve tam hizmet sağlama konusundaki istekliliği ikinci ve 
ameliyathanenin fiziki tesislerinin, malzemelerinin ve donanımının görünümü ise üçüncü öncelik 
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olarak sıralanmıştır. Sağlık hizmeti sunduğunuz bu ameliyathaneyi gereksinim durumunda tercih eder 
misiniz? Sorusuna % 53,5’i kesinlikle ederim derken, sağlık hizmeti sunduğunuz bu ameliyathaneyi 
başkalarına tavsiye eder misiniz sorusuna % 39,5 olumlu cevap vermiştir. 

Algılanan hizmet kalitesinin iş güvenliği ile ilgili eğitim alma durumunda değişimi Tablo7’de 
incelenmiştir. 

Tablo 7. Algılanan Hizmet Kalitesi Boyutları ile İş Güvenliği ile İlgili Eğitim Alma Durumuna Göre 
Arasındaki Farklılığın İncelenmesi (Bağımsız Örneklem t Testi) 

 

 Uygulanan bağımsız örneklem t testi sonucunda algılanan hizmet kalitesi boyutları ile iş 
güvenliği ile ilgili eğitim alma durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır 
(p<0,05).  Buna göre iş güvenliği ile ilgili eğitim alan kişilerin somutluluk, güvenilirlik, heveslilik, 
güven ve duyarlılık düzeyleri eğitim almayan kişilerden anlamlı derecede daha yüksektir. 

Williamson ve arkadaşları tarafından 1997 yılında geliştirilen ve Atay tarafından 2006 yılında 
Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılan iş güvenliği ölçeği boyutları ile kalite boyutları 
arasındaki ilişki Tablo 8’de incelenmiştir. 

Tablo 8. Devlet ve Özel Hastaneler İçin Kalite Boyutları ile Katılımcıların İş Güvenliği ve Çalışan 
Sağlığı ile İlgili Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Korelasyon Analizi) 
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Uygulanan korelasyon analizi sonucunda; Devlet hastanesinde çalışanlar için çalışma ortamı 
ile somutluluk alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı zayıf düzeyde pozitif yönde doğrusal bir 
ilişki bulunmaktadır (p<0,01, r=0,241). Devlet hastanesinde çalışanlar için çalışma ortamı ile 
güvenirlik alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı zayıf düzeyde pozitif yönde doğrusal bir 
ilişki bulunmaktadır (p<0,05, r=0,147). Devlet hastanesinde çalışanlar için olumsuzluklar ile 
güvenirlik alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı zayıf düzeyde negatif yönde doğrusal bir 
ilişki bulunmaktadır (p<0,01, r=−0,254). Devlet hastanesinde çalışanlar için olumsuzluklar ile 
heveslilik alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı zayıf düzeyde negatif yönde doğrusal bir 
ilişki bulunmaktadır (p<0,01, r=−0,215). Devlet hastanesinde çalışanlar için olumsuzluklar ile güven 
alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı zayıf düzeyde negatif yönde doğrusal bir ilişki 
bulunmaktadır (p<0,01, r=−0,211). Devlet hastanesinde çalışanlar için olumsuzluklar ile duyarlılık alt 
boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı zayıf düzeyde negatif yönde doğrusal bir ilişki 
bulunmaktadır (p<0,01, r=−0,252). Devlet hastanesinde çalışanlar için önlemler ile somutluluk alt 
boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı zayıf düzeyde pozitif yönde doğrusal bir ilişki 
bulunmaktadır (p<0,05, r=0,133). Devlet hastanesinde çalışanlar için önlemler ile güvenirlik alt 
boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı zayıf düzeyde pozitif yönde doğrusal bir ilişki 
bulunmaktadır (p<0,01, r=0,221). Devlet hastanesinde çalışanlar için önlemler ile heveslilik alt boyutu 
arasında istatistiksel olarak anlamlı zayıf düzeyde pozitif yönde doğrusal bir ilişki bulunmaktadır 
(p<0,01, r=0,223). Devlet hastanesinde çalışanlar için önlemler ile güven alt boyutu arasında 
istatistiksel olarak anlamlı zayıf düzeyde pozitif yönde doğrusal bir ilişki bulunmaktadır (p<0,01, 
r=0,210). Devlet hastanesinde çalışanlar için önlemler ile duyarlılık alt boyutu arasında istatistiksel 
olarak anlamlı zayıf düzeyde pozitif yönde doğrusal bir ilişki bulunmaktadır (p<0,01, r=0,213). Özel 
hastanede çalışanlar için çalışma ortamı ile somutluluk alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı 
zayıf düzeyde pozitif yönde doğrusal bir ilişki bulunmaktadır (p<0,01, r=0,363).  

4. Sonuç 
Ameliyathane çalışanlarının fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik, psikososyal risklerle 

karşılaşması, hizmet kalitesine etkisi açısından da değerlendirilmesi gereken bir konudur. 
Ameliyathane, gerek devlet veya gerekse özel hastanelerin bel kemiği niteliğindedir ve ameliyathane 
çalışanlarının verilen hizmeti değerlendirmesi, yapılan işin nitel ve niceliğinin bilinmesi açısından 
önemlidir. Çalışmamız sonucunda çalışma ortamı ve iş sağlığı güvenliği ile ilgili önlemler artıkça 
hizmet kalitesi algısı artmakta buna karşılık iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olumsuzluklar artıkça 
hizmet kalitesinde düşüş yaşandığı görülmektedir.  

Ergonomik yönden çalışanların büyük çoğunluğunun memnun olmadığı ameliyathane ortamı 
tehlike ve riskleri azaltmak için alınan önlemlerin yetersiz olduğu çalışanlar tarafından belirtilmiştir. 
Radyasyon vb. gibi durumlar için yeterli koruma önlemleri (% 59,4) alınmadığı, ameliyathane 
çalışanlarının sorunlarının başında gelmektedir. Meslek hastalıklarına neden olan bu durumun, hastane 
yönetimi tarafından göz ardı edilmemesi, Scopi cihazının kullanıldığı odaların korunaklı hale 
getirilmesi, hizmet verirken kullanılan koruyucu malzemenin temin edilmesi önerilmektedir. Sağlık iş 
kolundaki iş kazalarının oluşum nedenlerinden biri de aşırı iş yükü ve çalışma saatlerinin uzunluğu ve 
hasta-çalışan oranları yüksek olduğu görülmüştür. Yavuz’un çalışmasında iş kazalarının oluşum 
nedenleri, aşırı iş yükü ve çalışma saatlerin uzunluğu (% 93,8), çalışanların iş güvenliği konusundaki 
eğitimsizliği (% 89,4), koruyucu iş güvenliği önlemlerinin alınmayışı (% 85,8), kurumun kendi iç 
denetimi yapmaması (% 85,2), olumsuz işyeri çalışma koşulları (% 84,6), devlet tarafından gerekli 
denetimin yapılmaması (% 84), çalışanın psikolojik ve fizyolojik bozuklukları (% 84,8), bakım 
yapılmayan makine (% 82,6), çalışanın sakar oluşu (% 79,2) olarak saptanmıştır (Yavuz, 2009). 
Demircan’ın çalışmasında nedenler (% 12,4) dikkatsizlik sonucu yaralanma, hızlı hareket etme (% 
65,2), yorgunluk (% 34,8), başka bir arkadaşın hatası (% 14,6), ameliyathanede kullanılan 
malzemelerin yapısı (% 4,5) olarak saptanmıştır (Demircan, 2008). Bu çalışmada aşırı iş yükü ve 
çalışma saatlerinin uzunluğu (% 68,7), çalışanların iş güvenliği konusundaki eğitimsizliği (% 45,9) ve 
hasta-çalışan oranlarının yüksekliği iş kazalarının oluşum nedeni olarak görülmüştür. Bu sebeple, 
ameliyathane iş görenleri zor şartlarda, sürekli ayakta çalışmak, çalışma yoğunluğundan beslenme 

82



 
   

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

sorunları, uygun dinlenme ortamlarının olmayışı vb. durumlar iş görenin dikkat eksikliği yaşamasına 
ve beraberinde iş kazalarına yani meslek hastalıklarına neden olacaktır. İdare yönetiminin bu 
durumları göz önünde bulundurarak, özellikle hizmet içi eğitimleri iş güvenliği, iş sağlığı ve çalışan 
sağlığı konularında artırılması, uygun dinlenme ortamlarının oluşturulması ve personel sayısının 
artırılması önerilmektedir. Literatürde birçok çalışmada eğitim düzeyi ile algılanan hizmet kalitesi 
arasında anlamlı ilişkiler saptanmış ve eğitim düzeyi arttıkça beklenen kalitenin arttığı algılanan 
kalitenin ise düştüğü yönünde olmuştur. Örneğin bir kamu hastanesinin hizmet kalitesinin, tüm 
hastane personeli (iç müşteriler) ve yatan hastalar (dış müşteriler) tarafından değerlendirildiği 
Gürsoy’un çalışmasında hastane çalışanlarının algılanan hizmet kalitesi puanları ortalamalarının 
çalışan eğitim durumu değişkeni açısından anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Çalışan eğitim durumu 
ortaokul olanların algılanan hizmet kalitesi puanlarının, eğitim durumu lisansüstü olanların algılanan 
hizmet kalitesi puanlarından yüksek olduğu saptanmıştır (Gürsoy,2013). Buna karşın Taş’ın 
çalışmasında eğitim düzeyi ile kalite boyutları ve genel algılanan hizmet kalitesi arasında anlamlı bir 
fark saptanmamıştır (Taş,2012). Mohammad’ın çalışmasında ilköğretim, lise ve üniversiteli müşteriler 
arasında toplam hizmet kalitesi algılaması yönünden anlamlı bir farklılık saptanmıştır 
(Mohammad,2007). Çelebi’nin çalışmasında boyutlar bazında hasta algılarında eğitim durumları 
arasında anlamlı fark saptanmamıştır (Çelebi,2015). Çalışmamızda ise algılanan hizmet kalitesi 
boyutları ile iş güvenliği ile ilgili eğitim alma durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
bulunmaktadır (p< 0,05). İş güvenliği ile ilgili eğitim alan kişilerin somutluluk, güvenirlilik, 
heveslilik, güven ve duyarlılık düzeyleri eğitim almayan kişilerden anlamlı derece daha yüksektir. 
Kalite boyutları açısından, katılımcıların beklenti düzeylerinin algı düzeylerinden yüksek olduğu 
görülmüştür. İş görenlerin hizmet kalitesi beklentileri karşılanamamıştır. Bu hizmet kalitesinin 
düşüklüğü anlamı taşımaktadır.  

Sonuç olarak; ameliyathane çalışanlarındaki iş güvenliği ölçeği dağılımlarının, algılanan 
hizmet kalitesinin güvenirlik, esneklik, güven ve duyarlılık boyutları arasında anlamlı ve doğrusal bir 
ilişki olduğu bulunmuştur. Hizmet kalitesinin algılanması, çalışma ortamı ve iş sağlığı ile ilgili 
önlemlerin artmasıyla artmakta, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının azalmasıyla hizmet kalitesinin 
algılanmasında bir düşüş olduğu görülmektedir. 
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ÇOCUK HASTANESİNDE HEMŞİRELERİN İLAÇ HATALARINA 
YÖNELİK BİLGİ VE TUTUMLARI 

Serap Balas1 
Oğuz Işık2 

Sevilay Karaman3 

Özet 

Çalışma çocuk hastanesinde görev yapan hemşirelerin ilaç hataları konusundaki bilgi düzeyleri ve ilaç 
raporlama konusundaki tutumlarını belirlemeye yönelik tanımlayıcı bir araştırmadır. Çalışmada 6 tanıtıcı 
sorudan oluşan anket formu ve Cohen vd. (2008) tarafından geliştirilen 21 sorudan oluşan “İlaç Hatalarına 
Yönelik Hemşire Bilgi ve Tutum Ölçeği” uygulanmıştır. Çalışma Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Hematoloji ve Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi’nde çalışan hemşireler üzerinde yapılmış, örneklem 
çekilmeyerek 148 anket geri dönüşü sağlanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler 
kullanılmıştır. Katılımcılar; ilaç hatalarının büyük çoğunluğunun; hemşirelerin ilaç uygulamalarında ki “beş 
doğru”yu ihmal etmesi sonucu olduğunu ve ilaç hata raporlarının ayrıntılı şekilde analiz edilmesinin, hataların 
nedenlerinin belirlenebilmesi için etkin bir yol olduğunu ifade etmektedir. Hemşirelerin ilaç hatalarının 
raporlanması ve uygulanması hakkındaki değerlendirmelerinde, 20 yıl ve üzeri çalışma yılına sahip olanların, 
20 yıldan daha az çalışma yılına sahip olanlara göre daha fazla bilgiye sahip oldukları görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: ilaç raporlama, raporlama tutum, ilaç hataları 

 

NURSES' KNOWLEDGE AND ATTITUDES TOWARDS DRUG MISTAKES IN CHILD HOSPITAL 

Abstract 

The study is a descriptive study to determine the level of knowledge about drug mistakes and the attitudes of 
nurses working in child hospital. A questionnaire consisting of 6 introductory questions and Cohen et al. (2008) 
developed the "Nurse Information and Attitude Scale for Drug Errors" which was composed of 21 questions. The 
study was carried out on the nurses working in the Ankara Health and Diseases Hematology and Oncology 
Training and Research Hospital and 148 questionnaires were returned without sampling. Descriptive statistical 
methods were used in the analysis of the data. Participants; the vast majority of drug mistakes; the fact that 
nurses neglected the "five lines" in drug administration and that the detailed analysis of drug error reports is an 
effective way to determine the causes of errors. Nurses' evaluations of the reporting and implementation of drug 
mistakes show that those with 20 years and over years of study have more knowledge than those with less than 
20 years of study. 

Key Words: drup reporting, reporting attitude, medication errors 

1. Giriş 

Sağlık bakım sisteminin en önemli önceliği olan hasta güvenliği; sağlık hizmetlerine bağlı hataların 
önlenerek, bu hataların sebep olduğu hasta zararlarının azaltılmasını hedeflemektedir. Tıbbi hatalar; 
yanlış kullanım, teşhis hataları, ekipman hataları ve ilaç hataları dahil olmak üzere sağlık sisteminde 
meydana gelen hataların genelini kapsayan bir şemsiye olarak değerlendirilmektedir (Ghaleb vd, 2006: 
1766). Bu gruplar içerisinde en sık yapılan hata ise ilaç hatalarıdır Ghaleb vd, 2006: 1766). Dünya 
Sağlık Örgütü(WHO, 2008) tarafından ilaç hatası; ilacın profilaksi, tanı veya tedavi amacıyla 
kullanımı sırasında zararlı ve istenmeyen etkisi olarak tanımlanmıştır. The Institute of Medicine 
(IOM), 1998 yılı raporunda dünya da her yıl 44,000 ile 98,000 arasında insanın “ilaç hataları” sonucu 
öldüğünü açıklamış ve aynı raporda yapılan başlıca on ölüm nedeni sıralamasında “İlaç Hataları” 
beşinci sırada yer almaktadır. 1 Ocak 2005-31 Aralık 2010 tarihleri arasındaki İngiltere Ulusal 
Raporlama ve Öğrenme Sistemi (NRLS)’nde kayıtlı hata raporları değerlendirildiğinde; 5.437.999 
                                                      
1 Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi, serapelber@gmail.com 
2 Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi, oguzisik@gmail.com  
2 Arş. Gör., Hacettepe Üniversitesi, sevilorak@gmail.com 
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hata raporunun 526.186’sının ilaç hata raporu olduğu ve hasta güvenliği ile ilgili olayların %9,6’sını 
oluşturduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Rapor edilen ilaç hatası 2005 yılında 42.398 iken, 2011 yılında 
bu rakam 132 069 ulaşmıştır (Cousins vd, 2011: 597).  Bununla birlikte JCHAO (Joint Commission on 
Accreditation of Healthcare Organizations)  2011 verilerine göre, 27 istenmeyen olaylar sıralamasında 
ilaç hataları, sekizinci sırada yer almaktadır (JCI, 2011; WHO, 2012). Başka bir çalışmada ise ilaç 
hatalarının neonatal yoğun bakım içindeki tüm tıbbi hataların %84.2'sini oluşturduğu bildirilmiştir 
(Stavroudis Vd, 2010: 459).   

İlaç kullanım sürecinin her aşaması (depolama, reçeteleme, transkripsiyon, preparat, dağıtım ve 
uygulama) hatalara yatkındır, fakat hatalar en sık reçeteleme ve uygulama sırasında görülmektedir 
(Graham, 2008:5). Yaygın literatürde ilaç hatalarının sıklığı bildirilirken, özellikle neonatal tıbbında 
ortaya çıkanlar dikkat çekmektedir (Kaushal et al. 2001; Fortescue ve diğ. 2003; Stavroudis ve diğ. 
2010]. Zarar verme potansiyeline sahip ilaç hataları, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde (NICU) 
erişkin koğuşlara kıyasla sekiz kat daha fazla olduğu görülmektedir [Kaushal et al. 2001; Stavroudis 
ve diğ. 2010]. Çocuklar ilaç hatalarına karşı özellikle hassastırlar, çünkü hatalara karşı düşük toleransı 
olan ve ilaca karşı yüksek hassasiyeti olan, olgunlaşmamış ve eşsiz fizyolojik gelişim duruma 
sahiptirler (Lan vd, 2014: 821). Çocukların ilaç hatalarında daha önemli bir sınıfta yer almalarının 
temel 4 sebebi bulunmaktadır. Bunlar; ağırlık temelli ilaç dozlama, stok çözeltilerin seyreltilmesi, 
olgulaşmamış fizyolojik tampon sistemleri ve yan etkiler ortaya çıktığı zaman sınırlı iletişim 
becerileridir (Rinke, 2010: 130; Rinke, 2007: 187; Lan 2014:821).  

İlaç kullanım sisteminde; doktorlar, hemşireler, eczacılar ve hatta dahil edilebildikleri kadarıyla 
hastalar rol almaktadırlar. Bu nedenle sağlık kuruluşlarının multidisipliner bir yaklaşım içine girmeleri 
ve bu yaklaşıma destek vermeleri ciddi önem taşımaktadır. Bu sistemde tüm disiplinlerin işbirlikçi bir 
yaklaşımda olmaları büyük önem taşımakla birlikte özellikle ilaç uygulama sürecinin birçok 
aşamasında rol almaları, sağlık ekibi içinde en fazla sayıda bulunmaları, ilaçların büyük çoğunluğunu 
uygulamaları ve hatanın hastaya ulaştığı en kritik noktada yer almaları gibi sebepler düşünüldüğünde 
hemşirelerin ilaç güvenliği sürecinde önemli bir noktada oldukları görülmektedir. Yapılan çalışmalar 
hemşirelerin % 47’lik oranla en sık ilaç hataları yaptığını ve her vardiya da çalışma sürelerinin 
%40’ını ilaç uygulama ile harcadıklarını göstermektedir (Çırpı vd, 2009: 27; Kılıçarslan vd, 2010:63; 
Aygin vd, 2011: 111).  

Bu doğrultuda çalışmamızda; çocuk hastanesinde çalışan hemşirelerin ilaç hataları konusundaki bilgi 
düzeyleri ve ilaç hatalarını raporlanması ile ilgili tutumlarını belirlemek amaçlanmaktadır. 

2. Yöntem

Araştırmanın Tasarımı

Bu çalışmanın amacı; çocuk hastanesinde çalışan hemşirelerin ilaç hatası bilgi düzeyleri ve ilaç 
hatalarının raporlanması ile ilgili tutumlarının belirlenmesidir. Bu kapsamda hemşirelere 6 tanıtıcı 
sorudan oluşan anket formu ve 21 sorudan oluşan “İlaç Hatalarına Yönelik Hemşire Bilgi ve Tutum 
Ölçeği” uygulanmıştır. “İlaç Hatalarına Yönelik Hemşire Bilgi ve Tutum Ölçeği” Cohen vd. (2008) 
tarafından geliştirilen ve sonuçlarını “Nursing Survey Medication Errors” yayınladıkları çalışmalardan 
alınmıştır. Aynı ölçek, Oğuz (2007) ve Yöntem (2016) tarafından yapılan çalışmada da kullanılmış 
olup, bu çalışmalarda ölçek formunun sivil topluma açık olduğu ve araştırmalarda kullanılmasının 
herhangi bir sakıncasının bulunmadığı belirtilmiştir. Araştırmanın evrenini Ankara Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Hematoloji ve Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi’nde çalışan hemşireler 
oluşturmaktadır. Araştırmanın yapıldığı 03-30.04.2018 tarihleri arasında hastanede 275 hemşire görev 
yapmaktadır. Çalışmada örneklem çekilmeyip; rapor ve ücretsiz izin nedeniyle aktif olarak çalışmayan 
hemşireler hariç; anketi uygulamayı kabul eden tüm hemşireler araştırma kapsamına alınmış, ancak 
148 hemşireden anketlerin geri dönüşü sağlanabilmiştir. 
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Verilerin Analizi 

Araştırma kapsamında elde edilen verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler kullanılmış; analizler 
için SPSS (v23.0) programından yararlanılmıştır. 

3. Bulgular 

Araştırmaya dahil edilen katılımcılara ilişkin tanımlayıcı bulgular Tablo 1’de yer almaktadır. Buna 
göre araştırmada yer alan hemşirelerin %85’i kadın, %90,1’i 40 yaş altında, %53,4’ünün meslekte 
çalışma süresi 10 yılın altında, %80’inin kurumda çalışma süresi 10 yılın altında ve %63’ü Lisans 
mezunudur. Hemşirelerin çalıştıkları birimler ise %15,5 ile en çok yoğun bakımda, en az ise %2 ile 
BÇ4’tür. 

Tablo 1. Katılımcılara İlişkin Tanımlayıcı Bulgular 

 n % 
Cinsiyet   
Kadın 126 85,1 
Erkek 22 14,9 
Yaş   
≤30 60 40,5 
31-40 72 48,6 
≥41 16 10,8 
Meslekte Çalışma Süresi   
≤10 yıl 79 53,4 
11-20 yıl 52 35,1 
≥21 yıl 17 11,5 
Kurumda Çalışma Süresi 
≤10 yıl 119 80,4 
11-20 yıl 20 13,5 
≥21 yıl 9 6,1 
Eğitim Durumu   
Lise 19 12,8 
Ön lisans 30 20,3 
Lisans 94 63,5 
Lisansüstü 5 3,4 
Çalıştığı Birim   
Poliklinik 19 12,8 
Yeni doğan 18 12,2 
BÇ4 3 2,0 
BÇ123 10 6,8 
Süt 11 7,4 
Yanık 5 3,4 
Cerrahi 6 4,1 
Cerrahi Yoğun Bakım 5 3,4 
Enfeksiyon 9 6,1 
Onkoloji 10 6,8 
Hematoloji 9 6,1 
Kit 6 4,1 
Yoğun bakım 23 15,5 
Acil 14 9,5 
TOPLAM 148 100,0 
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Tablo 2’de hemşirelerin ilaç hatası bilgi düzeyleri hakkındaki değerlendirmelerine ilişkin bulguları yer 
almaktadır. Buna göre; hemşirelerin %77’si ilaç hatalarının raporlanmasının hemşirelerin ilaç 
kullanımına yönelik yeterliliğinin ölçümü için etkin bir yol olduğunu, % 70,3’ü İlaç hatalarının büyük 
çoğunluğu, hemşirenin ilaç uygulamalarındaki "beş doğru"yu (doğru hasta, doğru ilaç, doğru doz, 
doğru yol, doğru zaman) ihmal etmesi sonucu oluştuğunu ifade etmişlerdir.  Ayrıca %81’i hemşirelik 
kariyerim boyunca bir ya da daha fazla ilaç hatasını bildirmedim, çünkü bu hatanın kişisel olarak 
algılanacağını ve iş hayatıma zarar vereceğini düşündüm sorusuna “hayır” cevabını vermiştir. 
Hemşirelerin % 48,6’sı yaptıkları ilaç hatalarının raporlarını personel dosyasında tutmadıklarını, % 
89,9’u olay raporlarının ayrıntılı şekilde analiz edilmesi, ilaç hatalarının nedenlerini anlamanın iyi bir 
yolu olduğunu belirtmiştir. İlaç uygulamalarına getirilecek elektronik sistemler (örneğin; Bilgisayarlı 
Hekim Order Sistemi, barkod, akıllı IV pompalar) ilaç uygulamaları için gereksinim duyulan hemşire 
sayısını azaltacaktır.” sorusuna %68,2’si hayır yanıtını vermiştir. İlaç-uygulama teknolojileri ile 
çalışırken ise hemşirelerin %42,6’sı her zaman ve yine %42,6’sı bazen, yerleşik güvenlik özellikleri 
çerçevesinde çalıştıklarını belirtmiştir. 

Tablo 2. Katılımcıların İlaç Hatası Bilgi Düzeyleri Hakkındaki Değerlendirmeleri 

İfadeler  n % 

İlaç hatalarının raporlanması, hemşirelerin ilaç kullanımına yönelik 
yeterliliğinin ölçümü için etkin bir yoldur. 

Evet 114 77,0 
Hayır 23 15,5 
Bilmiyorum 9 6,1 
Boş 2 1,4 

İlaç hatalarının büyük çoğunluğu, hemşirenin ilaç uygulamalarındaki 
"beş doğru"yu (doğru hasta, doğru ilaç, doğru doz, doğru yol, doğru 
zaman) ihmal etmesi sonucu oluşur. 

Evet 104 70,3 
Hayır 37 25,0 
Bilmiyorum 5 3,4 
Boş 2 1,3 

Hemşirelik kariyerim boyunca bir ya da daha fazla ilaç hatasını 
bildirmedim, çünkü bu hatanın kişisel olarak algılanacağını ve iş 
hayatıma zarar vereceğini düşündüm. 

Evet 16 10,8 
Hayır 121 81,8 
Bilmiyorum 9 6,1 
Boş 2 1,3 

Yaptığım ilaç hatalarının raporları personel dosyamda tutuluyor. 

Evet 8 5,4 
Hayır 72 48,6 
Bilmiyorum 60 40,5 
Boş 8 5,5 

Olay raporlarının ayrıntılı şekilde analiz edilmesi, ilaç hatalarının 
nedenlerini anlamanın iyi bir yoludur. 

Evet 133 89,9 
Hayır 13 8,8 
Bilmiyorum 2 1,4 
Boş 0 0 

İlaç uygulamalarına getirilecek elektronik sistemler (örneğin; 
Bilgisayarlı Hekim Order Sistemi, barkod, akıllı IV pompalar) ilaç 
uygulamaları için gereksinim duyulan hemşire sayısını azaltacaktır. 

Evet 35 23,6 
Hayır 101 68,2 
Bilmiyorum 11 7,4 
Boş 1 0,8 

İlaç-uygulama teknolojileri ile çalışırken, ben yerleşik güvenlik 
özellikleri çerçevesinde çalışırım. 

Hiçbir 
zaman 

9 6,1 

Bazen 63 42,6 
Her zaman 63 42,6 
Boş 13 8,7 

TOPLAM  148 100,0 
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Hemşirelerin ilaç hatalarının raporlanması ile ilgili değerlendirmeleri Tablo 3’te verilmiştir. Klinikte 
hemşirenin hatalı uygulamasına tanık olduğu zaman %41,9’u, Eczacının hatasına tanık olduğu zaman 
%50,7’si, Doktorun hatasına tanık olduğu zaman ise % 51,4’ü her zaman yanıtını vermiştir. 
Hemşirelerin %66,2’si çalıştığı kurumun, yapılan hataların hasta ve ailesiyle paylaşılmasına yönelik 
politikası hakkına bilgi sahibi olmadığını; %44’ü ise kendisi bir hata yaptığı zaman, hasta ve ailesiyle 
açıklıkla paylaşmayacağını ifade etmiştir. Hemşirelerin %80,4’ü her zaman sözlü veya telefonla order 
aldığında, hastanın tıbbi kayıtlarına doğrudan yazdıktan sonra reçeteyi yazan hekime ilacın adını, 
dozunu ve uygulama yolunu geri okuduğunu belirtmiştir. Bazı ilaçların dozunu belirten "Ünite" 
kelimesi yerine "Ü" kısaltmasını %55,4’ünün hiçbir zaman kullanmadığı görülmektedir. Hemşirelerin 
%64,9’u yüksek riskli ilaçları” uygularken ikinci bir çalışanla çift kontrol yaptığı, %48,6’sının oral 
yoldan kullanılan sıvı ilaçları hastaya, gavaj enjektörü ile verdiği, %57,4’ünün hastanın ilaç zamanı 
geldiğinde ve ilaç dolabında bu doz için ihtiyaç olan ilaç olmadığında, bu ilacı eğer varsa başka bir 
hastanın ilaç dolabından ya da başka bir yerden ödünç aldığı görülmektedir. Bununla birlikte 
hemşirelerin %81,8’i her zaman hastaya yeni başlanan bir ilacı uygulamadan önce, hastaya sorarak ve 
hasta dosyasına ve alerji bilekliğine bakarak alerji bilgilerini kontrol ettiklerini, %91’i her zaman 
herhangi bir ilacı uygulamadan önce, hastanın kimlik bilgilerini, kimlik bilekliğine bakarak kontrol 
ettiklerini belirtmiştir. Hemşirelerin %79’u her zaman ilaç uygularken hasta dosyasını ya da "ilaç 
uygulama formunu" da (ilaç tabelası) hasta odasına götürdüklerini ve  %43,9’u her zaman ilaçları 
birim doz formundaki paketinden, hasta odasına girmeden önce çıkardığını ifade etmiştir. İlaç 
uygulamalarının hasta dosyasına kaydedilmesi durumunda ise; hemşirelerin %41,9’u her zaman 
uygulamadan önce, %39’u her zaman uygulama sırasında, % 77,0’si ise her zaman uygulamadan sonra 
kaydettiklerini bildirmiştir. Hemşirelerin %81,1’inin konsantre elektrolit solüsyonlarının hemşire 
ünitesinde saklandığını bilmektedir.  

Katılımcıların ilaç hatası bilgi düzeyleri hakkındaki değerlendirmelerinin meslekte çalışma sürelerine 
göre dağılımı Tablo 4’te yer almaktadır. Buna göre; meslekte 21 yıl ve üzeri çalışan hemşirelerin 
%94’ü ilaç hatalarının raporlanmasının hemşirelerin ilaç kullanımına yönelik yeterliliğinin ölçümü 
için etkin bir yol olduğunu düşünürken, 10 yıl ve daha az çalışanların %73,4’ü bu fikirdedir.   
Meslekte 11 yıl üzerinde çalışanların %76,5’i ve meslek yılı 10 yıl ve daha az olan hemşirelerin 
%67,1’i İlaç hatalarının büyük çoğunluğu, hemşirenin ilaç uygulamalarındaki “beş doğru”yu ihmal 
etmesi sonucu oluştuğunu ifade etmektedir. Meslekte ilk 20 yılda olan hemşirelerin %88’i ilaç hatasını 
bildirmedim düşüncesine katılmazken, 20 yıl üzeri hemşirelerin %35,3’ü bu düşünceyi 
onaylamaktadır. 11-20 yıldır çalışmakta olan hemşirelerin %64,6’sı yaptığı ilaç hatalarının 
raporlarının personel dosyasında tutulmadığını; 20 yıl üzeri çalışanların %53,8’i ve 10 yıl ve altı 
çalışanların %50,6’sı raporlarının tutulup tutulmadığını bilmediğini belirtmiştir. “Olay raporlarının 
ayrıntılı şekilde analiz edilmesi, ilaç hatalarının nedenlerini anlamanın iyi bir yoludur” ifadesine, 
hemşireler meslek yılına göre değişmeksizin %88-92 oranında katılmışlardır. Meslek süresi 20 yıl ve 
üzeri olanların % 35’i, ilaç uygulamalarına getirilecek elektronik sistemlerin ilaç uygulamaları için 
gereksinim duyulan hemşire sayısını azaltacağını düşünürken; meslek süresi 11-20 yıl arasında 
olanların % 70,6’sı ise azaltacağını düşünmemektedir. İlaç-uygulama teknolojileri ile çalışırken, 
meslekte çalışma süresi 21 yıl üzeri olanların %60’ bazen; 10 yıl ve aşağısı olanların ise % 52,1’i her 
zaman yerleşik güvenlik özellikleri çerçevesinde çalıştıklarını bildirmiştir.  
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Tablo 3. Katılımcıların İlaç Hatalarının Raporlaması Hakkındaki Değerlendirmeleri 

TOPLAM          148 100,0 

 

İfadeler  n % 
Klinikte başka bir çalışanın (hemşire, eczacı, doktor) hatalı uygulamasına tanık olduğum zaman bu 
durumu raporlarım. 

(a) Hemşirenin hatasına tanık olduğumda 

Hiçbir zaman 19 12,8 
Bazen 58 39,2 
Her zaman 62 41,9 
Boş 9 6,1 

(b) Eczacının hatasına tanık olduğumda 

Hiçbir zaman 14 9,5 
Bazen 49 33,1 
Her zaman 75 50,7 
Boş 10 6,7 

(c) Doktorun hatasına tanık olduğumda 

Hiçbir zaman 14 9,5 
Bazen 52 35,1 
Her zaman 76 51,4 
Boş 6 4,0 

Çalıştığım kurumun, yapılan hataların hasta ve ailesiyle 
paylaşılmasına yönelik politikası vardır. 

Evet 23 15,5 
Hayır 26 17,6 
Bilmiyorum 98 66,2 
Boş 1 0,7 

Ben bir hata yaptığım zaman, hasta ve ailesiyle açıklıkla 
paylaşırım. 

Evet 29 19,6 
Hayır 66 44,6 
Bilmiyorum 48 32,4 
Boş 5 3,4 

Ben sözlü veya telefonla order aldığımda, hastanın tıbbi 
kayıtlarına doğrudan yazdıktan sonra reçeteyi yazan hekime ilacın 
adını, dozunu ve uygulama yolunu geri okurum. 

Hiçbir zaman 9 6,1 
Bazen 16 10,8 
Her zaman 119 80,4 
Boş 4 2,6 

Bazı ilaçların dozunu belirten "Ünite" kelimesi yerine "Ü" 
kısaltmasını kullanırım. 

Hiçbir zaman 82 55,4 
Bazen 48 32,4 
Her zaman 13 8,8 
Boş 5 3,4 

Yüksek riskli ilaçları” uygularken (örneğin; konsantre 
elektrolitler, antikoagülanlar, heparin, insülin, opioidler vb.) ikinci 
bir çalışanla çift kontrol yaparım. 

Hiçbir zaman 8 5,4 
Bazen 43 29,1 
Her zaman 96 64,9 
Boş 1 0,7 

Oral yoldan kullanılan sıvı ilaçları hastaya, gavaj enjektörü ile (50 
cc’lik iğnesiz besleme enjektörü) veririm. 

Hiçbir zaman 43 29,1 
Bazen 72 48,6 
Her zaman 26 17,6 
Boş 7 4,7 
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Tablo 4: Katılımcıların İlaç Hatası Bilgi Düzeyleri Hakkındaki Değerlendirmelerinin Meslekte 
Çalışma Sürelerine Göre Dağılımı 

İfadeler Meslekte çalışma süresi Toplam ≤10 11-20 ≥21 

İlaç hatalarının raporlanması, hemşirelerin 
ilaç kullanımına yönelik yeterliliğinin 
ölçümü için etkin bir yoldur. 

Evet 58  40 16 114 
73,4% 80,0% 94,1% 78,1% 

Hayır 13 9 1 23 
16,5% 18,0% 5,9% 15,8% 

Bilmiyorum 8 1 0 9 
10,1% 2,0% 0,0% 6,2% 

İlaç hatalarının büyük çoğunluğu, 
hemşirenin ilaç uygulamalarındaki "beş 
doğru"yu (doğru hasta, doğru ilaç, doğru 
doz, doğru yol, doğru zaman) ihmal etmesi 
sonucu oluşur. 

Evet 53 39 12 104 
67,1% 76,5% 75,0% 71,2% 

Hayır 24 9 4 37 
30,4% 17,6% 25,0% 25,3% 

Bilmiyorum 2 3 0 5 
2,5% 5,9% 0,0% 3,4% 

Hemşirelik kariyerim boyunca bir ya da 
daha fazla ilaç hatasını bildirmedim, çünkü 
bu hatanın kişisel olarak algılanacağını ve 
iş hayatıma zarar vereceğini düşündüm. 

Evet 6 4 6 16 
7,6% 8,0% 35,3% 11,0% 

Hayır 69 44 8 121 
87,3% 88,0% 47,1% 82,9% 

Bilmiyorum 4 2 3 9 
5,1% 4,0% 17,6% 6,2% 

Yaptığım ilaç hatalarının raporları personel 
dosyamda tutuluyor. 

Evet 3 4 1 8 
3,8% 8,3% 7,7% 5,7% 

Hayır 36 31 5 72 
45,6% 64,6% 38,5% 51,4% 

Bilmiyorum 40 13 7 60 
50,6% 27,1% 53,8% 42,9% 

Olay raporlarının ayrıntılı şekilde analiz 
edilmesi, ilaç hatalarının nedenlerini 
anlamanın iyi bir yoludur. 

Evet 71 47 15 133 
91,0% 92,2% 88,2% 91,1% 

Bilmiyorum 7 4 2 13 
9,0% 7,8% 11,8% 8,9% 

İlaç uygulamalarına getirilecek elektronik 
sistemler (örneğin; Bilgisayarlı Hekim 
Order Sistemi, barkod, akıllı IV pompalar) 
ilaç uygulamaları için gereksinim duyulan 
hemşire sayısını azaltacaktır. 

Evet 18 11 6 35 
22,8% 21,6% 35,3% 23,8% 

Hayır 55 36 10 101 
69,6% 70,6% 58,8% 68,7% 

Bilmiyorum 6 4 1 11 
7,6% 7,8% 5,9% 7,5% 

İlaç-uygulama teknolojileri ile çalışırken, 
ben yerleşik güvenlik özellikleri 
çerçevesinde çalışırım. 

Hiçbir 
zaman 

5 4 0 9 
7,0% 8,2% 0,0% 6,7% 

Bazen 29 25 9 63 
40,8% 51,0% 60,0% 46,7% 

Her zaman 37 20 6 63 
52,1% 40,8% 40,0% 46,7% 

 

91



 
   

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

Tablo 5’te hemşirelerin meslekte çalışma yıllarına göre ilaç hatalarının raporlanması 

hakkındaki değerlendirmeleri görülmektedir. Klinikte başka bir çalışanın (hemşire, eczacı, doktor) 

hatalı uygulamasını raporlama durumuna bakıldığında 20 yıl üzeri çalışanların %70,6’sı doktor 

hatasını ve %60’ı hemşire hatasını her zaman raporlayacağını ifade etmiştir.  Meslekte ilk on yılını 

çalışan hemşirelerin %70,9’u çalıştığı kurumun, yapılan hataların hasta ve ailesiyle paylaşılmasına 

yönelik politikası olup olmadığını bilmemektedir. Çalışma yıl 10-20 yıl arası olan hemşirelerin %50’si 

hata yaptığı zaman hasta ve ailesiyle paylaşamayacağını ifade etmiştir. 10 yıl ve daha az çalışmış olan 

hemşirelerin %86,8’i sözlü order aldığında reçeteyi hekime tekrar okuduğunu belirtmiştir. Meslek yılı 

fazla olan hemşirelerin de sözlü orderı tekrarlama oranı %76’nın üzerindedir. Yüksek riskli ilaçları 

uygularken çift kontrol yöntemini 10 yıl üzeri çalışan hemşirelerin %70,6’sı her zaman 

kullanmaktadır. 10 yıldan az çalışanların ise %60,8’i her zaman kullanmaktadır. Hastanın ilaç zamanı 

geldiğinde ve ilaç dolabında bu doz için ihtiyaç olan ilaç olmadığında, 20 yıl üzeri çalışanların %50’si, 

10 yıla kadar meslekte olanların %59,5’i bazen bu ilacı başka bir hastanın dolabından ya da başka bir 

yerden ödünç alırım demiştir. Hastaya yeni başlanan bir ilacı uygulamadan önce, 20 yıldır çalışan 

hemşirelerin %94,1’i her zaman hastaya sorarak ve hasta dosyasına ve alerji bilekliğine bakarak 

kontrol ettiğini belirtmiştir. Meslekte ilk 10 yılında olan hemşirelerin ise %75,9’u bu kontrolü 

yaptığını ifade etmiştir. Herhangi bir ilacı uygulamadan önce, hastanın kimlik bilgilerini, meslekte 20 

ve üzeri çalışan hemşirelerin %100’ü her zaman kimlik bilekliğine bakarak kontrol ettiğini 

belirtmiştir. Meslekte daha az çalışmış olanların da her zaman kimlik bilekliği ile kontrol etme oranı 

%91 ve üzerindedir.  Yaptığı ilaç uygulamalarını hasta dosyasına, 10 yıldır çalışan hemşirelerin 

%82,2’si, 20 yıl üzeri çalışan hemşirelerin %93,3’ü her zaman uygulama sonrasında kaydetmektedir. 

Konsantre elektrolit solüsyonlarının, 1-20 yıl arası çalışan hemşirelerin %82,7’si, 20 yıl üzeri 

çalışanların %88,2’si hemşire ünitesinde saklanması gerektiğini söylemiştir. 
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Tablo 5: Katılımcıların İlaç Hatalarının Raporlanması Hakkındaki Değerlendirmelerinin Meslekte 
Çalışma Sürelerine Göre Dağılımı 

 İfadeler Meslekte çalışma süresi (yıl) Toplam 
≤10 11-20 ≥21  

Klinikte başka bir çalışanın (hemşire, eczacı, doktor) hatalı uygulamasına tanık olduğum zaman bu 
durumu raporlarım. 

(a) Hemşirenin hatasına tanık olduğumda 

Hiçbir 
zaman 

12 6 1 19 
15,8% 12,5% 6,7% 13,7% 

Bazen 31 22 5 58 
40,8% 45,8% 33,3% 41,7% 

Her zaman 33 20 9 62 
43,4% 41,7% 60,0% 44,6% 

(b) Eczacının hatasına tanık olduğumda 

Hiçbir 
zaman 

9 4 1 14 
12,0% 8,3% 6,7% 10,1% 

Bazen 27 18 4 49 
36,0% 37,5% 26,7% 35,5% 

Her zaman 39 26 10 75 
52,0% 54,2% 66,7% 54,3% 

c) Doktorun hatasına tanık olduğumda 

Hiçbir 
Zaman 

9 4 1 14 
11,8% 8,2% 5,9% 9,9% 

Bazen 28 20 4 52 
36,8% 40,8% 23,5% 36,6% 

Her zaman 39 25 12 76 
51,3% 51,0% 70,6% 53,5% 

Çalıştığım kurumun, yapılan hataların hasta ve 
ailesiyle paylaşılmasına yönelik politikası 
vardır. 

Evet 12 8 3 23 
15,2% 15,7% 17,6% 15,6% 

Hayır 11 11 4 26 
13,9% 21,6% 23,5% 17,7% 

Bilmiyorum 56 32 10 98 
70,9% 62,7% 58,8% 66,7% 

Ben bir hata yaptığım zaman, hasta ve ailesiyle 
açıklıkla paylaşırım. 

Evet 14 12 3 29 
18,2% 24,0% 18,8% 20,3% 

Hayır 36 25 5 66 
46,8% 50,0% 31,3% 46,2% 

Bilmiyorum 27 13 8 48 
35,1% 26,0% 50,0% 33,6% 

Ben sözlü veya telefonla order aldığımda, 
hastanın tıbbi kayıtlarına doğrudan yazdıktan 
sonra reçeteyi yazan hekime ilacın adını, 
dozunu ve uygulama yolunu geri okurum. 

Hiçbir 
Zaman 

4 4 1 9 
5,3% 7,8% 5,9% 6,3% 

Bazen 6 7 3 16 
7,9% 13,7% 17,6% 11,1% 

Her zaman 66 40 13 119 
86,8% 78,4% 76,5% 82,6% 

Bazı ilaçların dozunu belirten "Ünite" kelimesi 
yerine "Ü" kısaltmasını kullanırım. 

Hiçbir 
Zaman 

46 29 7 82 
59,7% 56,9% 46,7% 57,3% 

Bazen 24 17 7 48 
31,2% 33,3% 46,7% 33,6% 

Her zaman 7 5 1 13 
9,1% 9,8% 6,7% 9,1% 
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Tablo 5: Katılımcıların İlaç Hatalarının Raporlanması Hakkındaki Değerlendirmelerinin Meslekte 
Çalışma Sürelerine Göre Dağılımı (Devamı) 

 İfadeler Meslekte çalışma süresi (yıl) Toplam 
≤10 11-20 ≥21 

Yüksek riskli ilaçları” uygularken (örneğin; 
konsantre elektrolitler, antikoagülanlar, 
heparin, insülin, opioidler vb.) ikinci bir 
çalışanla çift kontrol yaparım. 

Hiçbir 
Zaman 

7 1 0 8 
8,9% 2,0% 0,0% 5,4% 

Bazen 24 14 5 43 
30,4% 27,5% 29,4% 29,3% 

Her zaman 48 36 12 96 
60,8% 70,6% 70,6% 65,3% 

Oral yoldan kullanılan sıvı ilaçları hastaya, 
gavaj enjektörü ile (50 cc’lik iğnesiz besleme 
enjektörü) veririm. 

Hiçbir 
Zaman 

24 17 2 43 
30,8% 36,2% 12,5% 30,5% 

Bazen 43 21 8 72 
55,1% 44,7% 50,0% 51,1% 

Her zaman 11 9 6 26 
14,1% 19,1% 37,5% 18,4% 

Hastanın ilaç zamanı geldiğinde ve ilaç 
dolabında bu doz için16 ihtiyaç olan ilaç 
olmadığında, bu ilacı eğer varsa başka bir 
hastanın ilaç dolabından ya da başka bir yerden 
ödünç alırım. 

Hiçbir 
Zaman 

10 7 2 19 
12,7% 13,7% 12,5% 13,0% 

Bazen 47 30 8 85 
59,5% 58,8% 50,0% 58,2% 

Her zaman 22 14 6 42 
27,8% 27,5% 37,5% 28,8% 

Hastaya yeni başlanan bir ilacı uygulamadan 
önce, hastaya sorarak ve hasta dosyasına ve 
alerji bilekliğine bakarak alerji bilgilerini 
kontrol ederim. 

Hiçbir 
Zaman 

4 1 0 5 
5,1% 2,0% 0,0% 3,4% 

Bazen 15 5 1 21 
19,0% 9,8% 5,9% 14,3% 

Her zaman 60 45 16 121 
75,9% 88,2% 94,1% 82,3% 

Herhangi bir ilacı uygulamadan önce, hastanın 
kimlik bilgilerini, kimlik bilekliğine bakarak 
kontrol ederim 

Hiçbir 
Zaman 

0 1 0 1 
0,0% 2,0% 0,0% ,7% 

Bazen 7 3 0 10 
8,9% 5,9% 0,0% 6,8% 

Her zaman 
72 47 17 136 

91,1% 92,2% 100,0
% 92,5% 

İlaç uygularken hasta dosyasını ya da "ilaç 
uygulama formunu" da (ilaç tabelası) hasta 
odasına götürürüm. 

Hiçbir 
Zaman 

2 5 1 8 
2,6% 9,6% 6,3% 5,5% 

Bazen 14 6 1 21 
17,9% 11,5% 6,3% 14,4% 

Her zaman 62 41 14 117 
79,5% 78,8% 87,5% 80,1% 

İlaçları birim doz formundaki paketinden, 
hasta odasına girmeden önce çıkarırım. 

Hiçbir 
Zaman 

9 9 0 18 
12,3% 17,6% 0,0% 13,1% 

Bazen 28 18 8 54 
38,4% 35,3% 61,5% 39,4% 

Her zaman 36 24 5 65 
49,3% 47,1% 38,5% 47,4% 
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Tablo 5: Katılımcıların İlaç Hatalarının Raporlanması Hakkındaki Değerlendirmelerinin Meslekte 
Çalışma Sürelerine Göre Dağılımı (Devamı) 

 İfadeler Meslekte çalışma süresi (yıl) Toplam 
≤10 11-20 ≥21  

Yaptığım ilaç uygulamalarımı hasta dosyasına kaydederim. 

(a)Uygulamadan önce 

Hiçbir 
Zaman 

29 13 7 49 
40,8% 30,2% 53,8% 38,6% 

Bazen 10 5 1 16 
14,1% 11,6% 7,7% 12,6% 

Her zaman 32 25 5 62 
45,1% 58,1% 38,5% 48,8% 

(b)Uygulama sırasında 

Hiçbir 
Zaman 

22 13 5 40 
33,8% 31,7% 38,5% 33,6% 

Bazen 12 6 2 20 
18,5% 14,6% 15,4% 16,8% 

Her zaman 31 22 6 59 
47,7% 53,7% 46,2% 49,6% 

(c)Uygulamadan sonra 

Hiçbir 
Zaman 

2 0 0 2 
2,7% 0,0% 0,0% 1,5% 

Bazen 11 5 1 17 
15,1% 11,1% 6,7% 12,8% 

Her zaman 60 40 14 114 
82,2% 88,9% 93,3% 85,7% 

Konsantre elektrolit solüsyonları (örneğin; 
potasyum, magnezyum, sodyum klorid > %0.9 
vb.) hemşire ünitesinde saklanır. 

Evet 62 43 15 120 
82,7% 82,7% 88,2% 83,3% 

Hayır 10 6 1 17 
13,3% 11,5% 5,9% 11,8% 

Bilmiyorum 3 3 1 7 
4,0% 5,8% 5,9% 4,9% 

4. Sonuç 

İlaç hataları, en yaygın tıbbi hatalardan biridir ve hemşireler, ilaç hatalarının hastaya ulaştığı 

en kritik noktada yer almaktadır. Hasta birey iyileşmeyi beklerken, ilaç uygulama sürecinde yapılacak 

olan hatalar, birçok olumsuzlukların görülmesine, hatta ölüme varan kötü sonuçlara neden olmasına 

yol açmaktadır.  

Çalışmamızda hemşireler ilaç hatalarının büyük çoğunluğunun, hemşirenin ilaç 

uygulamalarındaki "beş doğru"yu (doğru hasta, doğru ilaç, doğru doz, doğru yol, doğru zaman) ihmal 

etmesi sonucu oluştuğunu ifade etmişlerdir. İlaç hataları ile ilgili yapılan çalışma sonuçları (Gerçeker, 

2015; Anselmi, 2007; Tang, 2007; Lan, 2014) ile karşılaştırıldığında da yapılan en sık hatanın “beş 

doğru”nun ihmali olduğu görülmektedir. Çalışma sonuçlarında; ilaç hatalarının raporlanmasının, 

hemşirelerin ilaç kullanımına yönelik başarısının etkin bir yolu olduğu ve hemşirelerin bazı ilaç 

hatalarını kişisel olarak algılanacağı ve iş hayatlarına zarar vereceğini düşündükleri için 

raporlamadıkları bulunmuştur. Cohen vd (2003), Küçükakça vd (2013), Aydın vd (2015) ve Yöntem 
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(2016)’in çalışmalarında da benzer sonuçlar görülmektedir. Çalışmaya katılan hemşirelerin büyük 

çoğunluğu, diğer çalışma sonuçları (Cohen, 2003; Yöntem, 2016; Oğuz, 2007) ile benzer şekilde; ilaç 

uygulamalarına getirilecek elektronik sistemlerin, ilaç uygulamalarında gerekli olan hemşire sayısını 

azaltacağına inanmakta ya da bunu bilmemektedir.  

İlaç hatalarının önlenmesi için; hemşirelerin ilaç hataları konusunda uygun bilgi, beceri ve 

tutum geliştirilmesine yönelik düzenli olarak hizmet içi eğitimler düzenlenmesi, bu konudaki 

yayınların takip edilmesi ve hatayı rapor etme konusunda cesaretlendirilmesi gerekmektedir. Yapılan 

hataların hasta ve ailesi ile paylaşılması konusunda bilgi tutum ve eksikliklerin olduğu görülmesi 

sebebiyle; kurumlar yapılan hataların paylaşılmasını cesaretlendirecek bir kurum politikası geliştirmeli 

ve çalışanları ile paylaşmalıdır. Ayrıca ilaç hatalarının önlenmesi için, hemşirenin 8 doğru ilkesine, 

yani doğru hasta, doğru ilaç, doğru doz, doğru zaman, doğru yol, doğru ilaç şekli, doğru kayıt ve 

doğru yanıt ilkelerine dikkat etmesi gerekmektedir. 
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ÇOCUK SERVİSLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN TIBBİ 
HATALARA EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ 

 
Şule Özdemir 1 
Haydar Sur 2 

Emel Erdeniz3 
Özet 

Çocuk servislerinde çalışan hemşirelerin tıbbi hatalara eğilim düzeylerinin ve bunu etkileyen faktörlerin 
belirlenmesi için bu araştırma gerçekleştirilmiştir. Çalışma bir eğitim ve araştırma hastanesinin çocuk 
servislerinde görev yapan hemşireler ile yapılmıştır. Veriler, Özata ve Altunkan (2010) tarafından geliştirilen , 
“Hemşirelikte Tıbbi Hataya Eğilim Ölçeği” ve hemşire tanıtım formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde; 
yüzdelik dağılımlar, ortalamalar, t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis 
varyans analizi, Pearson korelasyon ve Cronbach alfa katsayı hesaplaması kullanılmıştır. 

Araştırmaya katılan hemşirelerin, Hemşirelikte Tıbbi Hataya Eğilim Ölçeğinden (HTHEÖ) aldıkları toplam puan 
ortalamasının 4.53±0.36 olarak bulunmuştur. Hemşirelerin HTHEÖ alt boyutlarından en az hata eğilimine sahip 
oldukları alt boyutun “Hastane Enfeksiyonlarının Önlenmesi”, en fazla hata eğilimine sahip oldukları alt boyutun 
ise “Hasta İzlemi ve Malzeme Güvenliği” olduğu belirtilmiştir. Hemşirelerin bazı kişisel ve meslek özelliklerine 
göre hatalı uygulama eğilimi puanları açısından gruplar arasındaki farkın istatiksel olarak önemli olduğu tespit 
edilmiştir. 

Yapılan çalışma sonucunda çocuk servislerinde çalışan hemşirelerin tıbbi hata yapma eğilimlerinin düşük olduğu 
ve hata yapma eğilimlerinin bazı kişisel ve meslek özelliklerinden etkilendiği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Hemşire, Tıbbi hata, Eğilim 

 

DETERMINATION OF MALPRACTISE TENDENCIES OF NURSES WORKING IN PEDİATRIC 
CLINICS 

Abstract 

 

The study has been carried out to determine the malpractise tendencies of the nurses working in pediatric clinics 
ans the factors affecting. The study has been carried otu with the nurses working in pediatric clinics of an 
education and research hospital. Data was collected using Personal Information From and Malpractice Tendency 
Scale devoloped by Ozata and Altunkan (2010). Percentage distribution, averages, t test, ANOVA,Mann Whitney 
Utest, Kruskal Wallis variance analysis, Pearson correlation and Cronbach alpha coefficient calculation have 
been used for the data analysis. 

It has been determined that the total average value of the participant nurses is 4.53±0.36 according to the 
Malpractice Tendency Scale. It has also been determined that sub-dimension of the Malpractice Tendency Scale 
where the nurses have the minimum tendency level of making a error includes ‘Prevention of Hospital İnfections’, 
the other sub-dimension where the nurses have the maximum tendency level of making a error includes ‘Patient 
Monitoring and Material Safety’. It has been diagnosed that the difference between the Malpractice Tendency 
Scale total points of the nurses according to the nurses personal and occupational features is statistically 
significant. 

It has been determined that the malpractice tendencies of the nurses working in pediatric clinics is low and their 
malpractice tendencies have been affected by some personal or occupational features. 

Key Words: Pediatric, Nurse, Malpractice, Tendency 
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1. Giriş 

Sağlık sisteminin öncelikleri arasında, sağlık hizmeti sunumunun her evresinde, hasta güvenliğinin 
sağlanması ve tıbbi hataların önlenmesi yer almaktadır (Güven, 2007). Tedavi sırasında, hekimin ya da 
sağlık personelinin standart uygulamayı yapmaması, beceri eksikliği ya da hastaya tedavi vermemesi 
nedeniyle oluşan zararlar olarak tanımlanan tıbbi hatalar, dünya genelinde çözülmesi gereken sorunlar 
arasında gösterilmektedir (Özata vd., 2010; Temel, 2014). Son yıllarda tüm dünyada tıbbi, hukuki, etik, 
yönetimsel ve eğitimsel, boyutlarıyla çok kapsamlı tartışılan bir konudur (Demir vd., 2014; Polat vd., 
2011). 

Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde tıbbi hatalar hasta güvenliğini zora sokan ve çözülmesi 
gereken problemler arasında gösterilmekte ve dünyada her yıl milyonlarca insan, tıbbi hatalar nedeniyle 
zarar görmektedir (Özata vd., 2010; Özata, 2009). Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde tıbbi hatalar 
başlıca ölüm nedenleri arasındadır. ABD Tıp Enstitüsü’nün (Institute of  Medicine-IOM) 1999 yılında 
yayınladığı bir rapor, tıbbi hataların boyutunun büyük olduğunu göstermektedir. Bu rapora göre, 
ABD’de her yıl 44.000 ile 98.000 arasındaki kişi tıbbi hatalar nedeni ile hayatını kaybetmektedir (Özata 
vd., 2010; Institute of Medicine Report, 2015). İngiltere’de her yıl 40.000, Kanada’da 5.000 ile 10.000 
arasında kişi tıbbi hatalar nedeniyle hayatını yitirmektedir (Tütüncü vd, 2006; Odabaşı, 2013; Güleç, 
2012). Almanya’da ise her yıl ortalama 100.000 tıbbi hata oluşmakta ve bu hatalardan dolayı 25.000 
kişi hayatını kaybetmektedir. 

Ülkemizde tıbbi hataların boyutları tam olarak bilinmemesine rağmen dünya ülkeleri ile paralellik 
içerisinde olduğu kabul edilmektedir. Türkiye’de Yüksek Sağlık Şurası’nda tıbbi hatalarla ilgili 1931-
2004 yılları arasında yaklaşık olarak 10 bin dosya görülmüştür ve sağlık personelinin son beş yıldaki 
vakaların yaklaşık yarısında, az ya da çok kusurlu olduğu belirlenmiştir (Temel, 2005). Yüksek Sağlık 
Şurası’na 1993-1998 yılları arasında gelen 1015 hatalı uygulama vakasından 59 tanesinin hemşire ve 
ebelere ait olduğu ortaya çıkmıştır (Gündoğmuş vd., 2004). 2000-2004 yılları arasındaki acil servis 
hizmetleri ile ilgili olarak, Yüksek Sağlık Şurası’nın gündemine alınan 112 olgunun 55 tanesinde tıbbi 
uygulama hatası olduğu ortaya çıkmıştır (Turkan vd., 2004). 

Hasta güvenliği, sağlık bakım hizmetlerinin kişilere vereceği zararı önlenebilmesi için sağlık kuruluşları 
ve bu kuruluşlardaki çalışanlar tarafından alınan önlemlerin tamamıdır (Yıldırım, 2012). Hasta 
güvenliği, özellikli hasta bakımının temeli, kalite yönetiminin en önemli elemanı ve hemşirelerin 
önceliğidir (Özata, 2009).Sağlık çalışanları içerisinde çoğunluğu oluşturan hemşireler, hasta güvenliğini 
hasta bakımının her alanında sağlamak zorundadır (Biçer vd., 2013). Fonksiyonların fazlalığı, çeşitliliği 
ve hastayla beraberliğinin devamlılığı gibi sebeplerle diğer meslek gruplarına göre daha sık tıbbi hata 
riski ile karşı karşıya kalmaktadırlar (Cebeci vd., 2012). Hemşirelik hizmetlerinde hasta güvenliği 
yönünden en sık karşılaşılan hataların başında; ilaç hataları, hastane enfeksiyonları, yetersiz izlem ve 
malzeme kullanımı hataları, düşmeler ve iletişim sorunlarının geldiği belirtilmektedir (Özata vd., 2010). 
Sağlık çalışanlarının yaptığı tıbbi hataların belirlenmesiyle, hata kaynaklarının saptanması, hataların 
hastaya ulaşmadan önce bilinmesi ve bunların önlenmesi yönünde geliştirilecek tedbirler alınabilir 
(Demir vd., 2014). 

Çalışma ortamından kaynaklanan birçok olumsuz etken yüzünden hemşirelik, yoğun iş yüküne sahip bir 
meslek olmaktadır. Hemşirelikte aşırı iş yükü, hastaların sorunları nedeniyle yaşanan duygusal stres, 
yoğun bakıma gereksinimi olan hastalarla çalışma ve özellikle vardiya sistemiyle çalışılması gibi 
nedenlerle çalışma koşullarının zorlaşmasıyla hemşirelik uygulamaları sırasında tıbbi hata yapma oranı 
artabilmektedir (Demir-Zencirci, 2010). 

Fizyolojik ve gelişimsel özellikleri sebebiyle çocuklar, tıbbi hatalara maruz kalma yönünden 
yetişkinlere göre çok daha riskli gruptadırlar. Özellikle küçük olan ve hiçbir şekilde sözel iletişim 
kuramayan çocuklar, sağlık ihtiyaçlarının giderilebilmesi için yetişkinlere bağımlıdır (Özkan, 2010). 
Pediatrik grupla çalışan hemşirelerin bu durumu dikkate alınması gerekmektedir (Odabaşı, 2013). 

Bu araştırma vasıtasıyla çocuk servislerinde çalışan hemşirelerin tıbbi hata yapma eğilimlerinin ve bunu 
etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
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2. Yöntem 

Bu araştırma, tanımlayıcı ve kesitsel tipte bir çalışmadır. Araştırma, Eylül-Ekim 2015 tarihlerinde bir 
eğitim ve araştırma hastanesinin çocuk servislerinde görev yapan hemşirelerle yapıldı. 

Söz konusu hastanede hemşireler 08.00-16.00 ve 16.00-08.00 şeklinde iki vardiya halinde çalışmakta 
olup, hastanede Sağlık Bakanlığı’nın yönergeleri doğrultusunda kalite çalışmaları devam etmekte, hasta 
güvenliği ve tıbbi hatalara yönelik hizmet için eğitimler yapılmaktadır (Demir vd., 2014). 

3.Bulgular 

Çocuk servislerinde çalışan hemşirelerin tıbbi hatalara eğilimlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan 
araştırmada elde edilen bulgular bu bölümde sunulmaktadır. Araştırma kapsamındaki hemşirelerin 
sosyo-demografik özelliklerinden yaş, cinsiyet, medeni durum, çocuk sahibi olma durumu, gelir 
durumu, eğitim düzeyi sorgulanmıştır. Bu verileri göre; 

• Hemşirelerin ortalama 27,27±5,05 yaşında (n:139, yaş aralığı 20-43) olduğu, 
• Araştırma kapsamındaki hemşirelerin %85,6’sının kadın, %56,8’inin bekar olduğu ve evli 

olanların %60’ın, toplamda ise %25,9’unun çocuk sahibi olduğu, 
• Hemşirelerin %81,3’ünün kendi gelir durumlarını “orta” olarak ifade ettiği, 
• Hemşirelerin %56,8’inin lisans mezunu olduğu saptanmıştır. 
 
Hemşirelerin çalışma yaşamına ilişkin meslekteki görev süresi, bulunduğu servisteki görev süresi, 

çalışma şekli, haftalık çalışma saati, aylık nöbet sayısı, günlük bakım verilen hasta sayısı, halen 
çalışmakta olduğu servis özellikleri sorgulanmıştır. Bu verilere göre; 

 
• Meslekte çalışma süresine göre %58,3’ünün (n=81) 0-5 yıldır mesleği yaptığı, 
• Hemşirelerin %77,7’sinin (n=108) aynı serviste 0-5 yıldır çalıştığı ve 10 yıldan fazla süredir 

aynı serviste çalışan hemşirelerin olmadığı, 
• Çalışmaya katılan hemşirelerinin %83,5’inin (n=116) vardiya şeklinde ve %87,8’inin (n=122) 

40 saatten fazla çalıştığı, 
• Hemşirelerin %49,6’sının (n=69) aylık 6-10 nöbet şeklinde çalıştığı, 
• Hemşirelerin %40,3’nün (n=56) günlük 1-5 hastaya bakım verdiği, 
• Hemşirelerin %46,8’inin (n=65) halen yeni doğan yoğun bakım servisinde çalışmakta olduğu 

saptanmıştır. 
 
Araştırmaya katılan hemşirelerin meslekten memnuniyet düzeyleri hiç memnun değilim, memnun 

değilim, kararsızım, memnunum, çok memnunum şeklinde kategorize edilerek sorgulanmıştır. Bu 
bulgulara göre; 

 
• Araştırmaya katılanların %39,6’sının mesleğinden memnun olmayanlardan oluştuğu, 
• Meslekten hiç memnun olmayanların %32,4’ünü oluşturduğu, 
• Meslekten memnuniyet ile ilgili herhangi bir kararı olmayanların oranı %19,4 olduğu, 
• Memnunum diyenlerin oranının %6,5, 
• Meslekten çok memnun olanların ise topluluğun %2,2’sinin oluşturduğu görülmektedir. 

 
Tablo 1.’de hemşirelerin hatalı uygulama eğilim ölçeği puan ortalamaları ve ölçeğin genel/alt 
boyutlarına ilişkin Cronbach alpha değerleri gösterilmiştir. Bu çalışmada ölçeğin alt boyutlarından 
alınan puan ortalamaları incelendiğinde; ilaç ve transfüzyon uygulamaları puan ortalamaları 4,61±0,32, 
hastane enfeksiyonları puan ortalamaları 4,63±0,39, hasta izlemi ve malzeme güvenliği puan 
ortalamaları4,28±0,55,düşmeler puan ortalamaları4,48±0,53, iletişim puan ortalamaları 4,56±0,54 
bulunmuş olup, HTHEÖ’ nün toplam puan ortalaması 4,53±0,36 olarak tespit edilmiştir. 

 

 

101



 
   

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

 

 

Tablo 1. HTHEÖ ilişkin veriler 

 Madde 

Sayısı 

HTHEÖ 

Alt-Üst 

Değerleri 

Araştırmanın 

Alt-Üst 

Değerleri 

Aritmetik 

Ortalama 

Standart  

Sapma 

Cronbach 

Alfa 

HTHEÖ Toplam 49 1-5 2,73-5,00 4,53 0,36 0,953 

İlaç ve Transfüzyon 

Uygulamaları 
18 1-5 3,06-5,00 4,61 0,32 0,891 

Hastane 
Enfeksiyonları 

Önlenmesi 
12 1-5 2,50-5,00 4,63 0,39 0,881 

Hasta İzlemi ve 
Malzeme 9 1-5 2,78-5,00 4,28 0,55 0,848 

Düşmelerin 
Önlenmesi 5 1-5 2,40-5,00 4,48 0,53 0,704 

İletişim 5 2-5 2,20-5,00 4,56 0,54 0,882 

 
 
Hemşirelerin tanıtıcı özelliklerine göre hatalı uygulama eğilim ölçeğinden aldıkları puanların 
ortalamaları karşılaştırıldığında; ölçeğin alt boyutlarından ve toplamından aldıkları puanlar açısından 
cinsiyete göre gruplar arasında sadece iletişim alt boyutundaki farkın önemli olduğu (p<0.05), diğer alt 
boyutlarda ve toplamda gruplar arasındaki istatiksel olarak herhangi bir farkın olmadığı (p>0.05) 
bulunmuştur (Tablo 2). 
Çalışma kapsamına alınan hemşirelerin medeni durumlarına göre ölçeğin alt boyutlarından ve 
toplamından aldıkları puanlar incelenmiş ve evli olan hemşirelerin en yüksek puanı (4,71±0,29) hastane 
enfeksiyonlarının önlenmesi alt boyutundan, en düşük puanı ise (4,28±0,53) hasta izlemi ve malzeme 
güvenliği alt boyutundan aldıkları belirlenmiştir. Hemşirelerin medeni durumlarına göre hastane 
enfeksiyonları ve iletişim alt boyutunda puan açısından gruplar arasındaki farkın önemli olduğu 
saptanmıştır (p<0.05) (Tablo 2). 
Araştırmaya katılan hemşirelerin çocuk sahibi olma durumlarına göre HTHEÖ puan ortalamaları 
incelendiğinde; çocuk sahibi olan hemşirelerin ilaç ve transfüzyon uygulamaları puan ortalamaları 
4,59±0,26, hastane enfeksiyonları puan ortalamaları 4,9±0,28, hasta izlemi ve malzeme güvenliği puan 
ortalamaları 4,22±0,49 olarak bulunmuş ve HTHEÖ toplam puan ortalaması 4,53±0,29 olarak tespit 
edilmiştir. Çocuk sahibi olma durumuna göre alt boyut ve HTHEÖ toplam puan ortalamaları açısından 
gruplar arasında önemli fark bulunmamaktadır (p>0.05) (Tablo 2). 
Hemşirelerin maddi gelir algısı açısından yapılan sınıflandırma sonucu geliri “orta düzey” olarak ifade 
eden hemşirelerin ilaç ve transfüzyon uygulamaları puan ortalaması 4,61±0,33, hastane enfeksiyonları 
puan ortalaması 4,64±0,41, hasta izlemi ve malzeme güvenliği puan ortalaması 4,29±0,58, düşmeler 
puan ortalaması 4,44±0,56, iletişim puan ortalaması 4,56±0,57 ve toplam HTHEÖ puan ortalamaları 
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4,54±0,38 olarak bulunmuştur. Tüm ölçek puan ortalamaları açısından gruplar arasındaki fark istatiksel 
olarak önemsizdir(p>0.05) (Tablo2). 
Çalışmaya katılan hemşirelerin eğitim durumlarına göre yüksek lisans – doktora mezunu olan 
hemşirelerin HTHEÖ toplam puan ortalamaları (4,62±0,39) lise mezunu (4,59±0,36), ön lisans mezunu 
(4,46±0,30) ve lisans mezunu (4,54±0,38) olan hemşirelerden daha yüksek olmasına rağmen gruplar 
arasındaki farkın istatiksel olarak önemli olmadığı belirlenmiştir (p<0.05) (Tablo 2) 
Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin yaşları ile ölçek alt boyut ve toplum puan ortalamaları 
arasındaki ilişki incelenmiş ve yaş ile iletişim alt boyut puan ortalaması arasında pozitif yönde anlamlı 
ve zayıf bir ilişki saptanmıştır (p<0.05)(r<0,2) (Tablo 3). 
 
 
Tablo 2: Hemşirelerin sosyo-demografik özelliklerine göre HTHEÖ puan ortalamalarının 
karşılaştırılması 

Sosyo-
demografik 

özellik 
 

İlaç ve 
Transfüzyon 

Uygulamaları 

Hastane 
Enfeksiyonlar

ının 

Önlenmesi 

Hasta İzlemi 
ve Malzeme 

Güvenliği 

Düşmelerin 
Önlenmesi İletişim Toplam 

Cinsiyet 

Kadın 

Erkek 

4,63±0,30 

 

4,52±0,41 

 

MWU:995,5 
p: 0,241 

4,65±0,34 

 

4,52±0,60 

 

MWU: 1054,5  

p: 0,412 

4,31±0,53 

 

4,07±0,61 

 

M WU:943,0 

 p: 0,135 

4,49±0,50 

 

4,23±0,66 

 

MWU:1128,0 

 p: 0,096 

4,62±0,45 

 

4,16±0,82 

 

MWU:772,5  

p: 0,009* 

4,56±0,33 

 

4,37±0,50 

 

MWU:931,0 
p: 0,120 

Test ve 
p 

Medeni 

Durum 

Kadın 

Erkek 

4,61±0,27 

 

4,61±0,35 

 

t: 0,107 

p: 0,915 

4,71±0,29 

 

4,57±0,44 

 

t: 2,137 

p: 0,034* 

4,28±0,53 

 

4,27±0,56 

 

t: 0,126  

p: 0,899 

4,48±0,50 

 

4,42±0,56 

 

t: 0,661 

 p: 0,509 

4,58±0,57 

 

4,54±0,53 

 

t: 0,409  

p: 0,038* 

4.56±0,31 

 
4,51±0,39 

 

t: 0,793 

 p: 0,429 

Test ve 
p 

Çocuk 
sahibi 
olma 

durumu 

Evet 

Hayır 

4,59±0,26 

 

4,65±0,29 

 

t:-0,834  

p: 0,407 

4,69±0,28 

 

4,75±0,30 

 

t: -0,721  

p: 0,473 

4,22±0,49 

 

4,37±0,58 

 

t: -1,172  

p: 0,246 

4,46±0,44 

 

4,5Û±0,59 

 

t: -0,374  

p: 0,710 

4,53±0,54 

 

4,61±0,62 

 

t: -0,543  

p: 0,589 

4,53±0,29 

 

4,60±0,34 

 

t: -0,969 

 p: 0,336 

Test ve 
p 

Gelir 
durumu 

İyi 

Orta 

Kötü 

4,67±0,24 

4,61 ±0,33 

4,44±0,27 

 

KW: 2,800 

dƒ: 2 

p: 0,247 

4,61±0,31 

4,64±0,41 

4,56±0,25 

 

KW: 2,255 

dƒ: 2 

p: 0,324 

4,27±0,49 

4,29±0,58 

4,06±0,10 

 

KW: 1,737 

dƒ: 2 

p: 0,420 

4,51±0,37 

4,44±0,56 

4,38±0,42 

 

KW: ,489 

dƒ: 2 

p: 0,783 

4,61±0,38 

4,56±0,57 

4,40±0,40 

 

KW: 3,395 

dƒ: 2 

p: 0,183 

4,56±0,29 

4,54±0,38 

4,39±0,17 

 

KW: 2,404 

dƒ: 2 

p: 0,301 

Test ve 
p 
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Eğitim 
düzeyi 

Lise 

Ön 
Lisans 

Lisans 

YL- 
Doktora 

4,61±0,37 

4,56±0,26 

4,62±0,32 

4,73±0,27 

 

KW: 3,142 

dƒ: 3 

p:0,370 

4,67±0,40 

4,66±0,25 

4.61 ±0,43 

4,68±0,39 

 

KW: 1,100 

dƒ: 3 

p:0,777 

4,41 ±0,49 

4,17±0,50 

4,27±0,58 

4,41±0,66 

 

KW:3,643 

dƒ: 3 

p:0,303 

4,60±0,43 

4,37±0,44 

4,44±0,59 

4,57±0,54 

 

KW:3,643 

dƒ: 3 

p:0,300 

4,65±0,44 

4,24±0,66 

4,66±0,48 

4,57±0,54 

 

KW:13,122 

dƒ: 3 

p:0,004 

4,59±0,36 

4,46±0,30 

4,54±0,38 

4,62±0,39 

 

KW:4,068 

dƒ: 3 

p:0,254 
Test ve 
p 

 

Tablo 3: Hemşirelerin yaşları ile HTHEÖ puan ortalamaları arasındaki ilişki 

 İlaç ve 
Transfüzyon 

Uygulamaları 

Hastane 
Enfeksiyonlarının 

Önlenmesi 

Hasta İzlemi 
ve Malzeme 
Güvenliği 

Düşmelerin 

Önlenmesi 
İletişim HTHEÖ 

 

Yaş 

r p r p r p r p r p r p 

0,05 p>0,05 0,124 p>0,05 0,076 p>0,05 0,050 p>0,05 0,245 p<0,05* 0,050 p>0,05 

 

Hemşirelerin çalışma yaşamına ilişkin özelliklerine göre tüm ölçekten aldıkları puan ortalamalarının 
karşılaştırılması Tablo 4 ve Tablo 5’de verilmiştir. 
Çalışmaya katılan hemşirelerin meslekteki alışma süresine göre ölçeğin alt boyutlarından ve 
toplamından aldıkları puanlar incelenmiş, 21 yıl ve daha fazla çalışan hemşirelerin en yüksek puanı 
hastane enfeksiyonlarının önlenmesi (4,72±0,14) alt boyutundan, en düşük puanı ise hasta izlemi ve 
malzeme güvenliği (4,11±0,58) alt boyutundan aldıkları belirlenmiştir. Hemşirelerin meslekteki çalışma 
sürelerine göre alt boyut ve toplam puan ortalamaları açısından gruplar arasındaki farkın istatiksel olarak 
önemli olmadığı tespit edilmiştir (p>0,05) (Tablo 4). 
Çalışma kapsamına alınan hemşirelerin bulundukları serviste çalışma sürelerine göre ölçek puanları 
incelendiğinde; 6-10 yıl aynı serviste çalışan hemşirelerin en yüksek puan ortalamasının ilaç ve 
transfüzyon uygulamaları 4,74±0,27 alt boyutunda aldıkları bulunmuştur. Hemşirelerin ölçeğin alt 
boyutlarından ve toplamından aldıkları puanların ortalamaları karşılaştırılmış; alt boyutlar ve toplam 
HTHEÖ puan ortalamaları açısından gruplar arasındaki farkın istatiksel olarak önemsiz olduğu 
görülmüştür (p>0,05) (Tablo 4). 
Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin çalışma şekli açısından yapılan sınıflandırmaya göre gündüz 
çalışan hemşirelerin ilaç ve transfüzyon uygulamaları (4,64±0,33), hastane enfeksiyonları (4,70±0,34), 
hasta izlemi ve malzeme güvenliği (4,42±0,54), düşmeler (4,57±0,41), iletişim (4,60±0,47) ve toplam 
HTHEÖ puan ortalamaları (4,60±0,35) vardiya (gece) çalışan hemşirelerin puan ortalamalarına oranla 
daha yüksek bulunmasına rağmen gruplar arasında önemli bir fark bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 4). 
Çalışmaya katılan hemşirelerin haftalık çalışma saatine göre inceleme yapıldığında, haftalık 40 saatten 
fazla çalışanların en yüksek puan ortalamasını hastane enfeksiyonlarının önlenmesi (4,62±0,40) alt 
boyutundan, en düşük puanı ise hasta izlemi ve malzeme güvenliği (4,25±0,55) alt boyutundan almıştır. 
Haftalık çalışma saatine göre ölçek puan ortalamaları açısından gruplar arasındaki farkın istatiksel 
olarak önemsiz olduğu saptanmıştır (p>0,05) (Tablo 4). 
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Tablo 4. Hemşirelerin çalışma yaşamına ilişkin özelliklerine göre HTHEÖ puan ortalamalarının 
karşılaştırılması  

 

 
Hemşirelerin aylık nöbet sayısı durumlarına göre alt boyut puan ortalamaları incelendiğinde, nöbeti 
olmayan hemşirelerin hastane enfeksiyonlarının önlenmesinden (4,73±0,33) en yüksek puanı alırken, 
hasta izlemi ve malzeme güvenliğinden (4,47±0,55) en düşük puanı aldığı görülmektedir. Aylık nöbet 
sayısı durumlarına göre ölçeğin alt boyutlarından ve toplamından aldıkları puanlar karşılaştırıldığında; 
ilaç ve transfüzyon uygulamaları ve hastane enfeksiyonları alt boyutlarında gruplar arasında istatiksel 

Çalışma yaşamına ilişkin özellik 
İlaç ve 

Transfüzyon 
Uygulamaları 

Hastane 
Enfeksiyonların 

Önlenmesi 

Hasta İzlemi ve 
Malzeme 
Güvenliği 

Düşmelerin 
Önlenmesi 

İletişim Toplam 

 0- 5 yıl 4,61=1=0,34 4,60±0,43 4,29±0,56 4,43±0,58 4,60=1=0,52 4,53±0,39 

 6-10 yıl 4,61±0,28 4,68±0,34 4,30±0,56 4,50±0,48 4,56±0,56 4,56±0,32 

 11-20 yıl 4,60=1=0,27 4,70±0,25 4,17±0,52 4,34±0,44 4,34±0,60 4,49±O,29 
Meslekteki 
görev süresi 

21 yıl ve üstü 4,65±0,28 4,72±0,29 4,11±0,58 4,47±0,46 4,13±0,76 4,50±0,38 

  KW:0,328 KW:0,884 KW:1,311 KW: 1,104 KW:3,486 KW:0,834 

 Test ve p dƒ: 3 dƒ: 3 dƒ: 3 dƒ: 3 dƒ: 3 dƒ: 3 

  p:0,955 p:0,829 p:0,727 p:0,776 p:0,323 p:0,841 

 0- 5 yıl 4,60±0,33 4,60±0,41 4,27±0,55 4,44±0,56 4,57±0,54 4,52±0,37 

Bulunduğu 
servisteki 

6-10 yıl 4,64±O,27 4,74±0,27 4,28±0,54 4,50±0,44 4,52±0,57 4,57±0,32 

 görev süresi  MWU: 1698,0 MWU: 1970,0 MWU:i619,5 MWU:1714,5 MWU: 
1642,0 

MWU:1713,0 

 Test ve p p;0,903 p:0,131 p:0,781 p:0,834 p:0,866 p:0,843 

 Gündüz 4,64±0,33 4,70±0,34 4,42±0,54 4,57±0,41 4,60±0,47 4,60±0,35 

Çalışma şekli 
Vardiya 4,60±0,31 4,62±0,40 4,25±0,55 4,43±0,55 4,55±0,56 4,52±0,36 

 t:0,433 t:0,899 t: 1,332 t: 1,146 t:0,401 t:0,987 

 Test ve p p:0,666 p:0,370 p:0,185 p:0,254 p:0,689 p:0,325 

 40 saatten az 4,64=1=0,21 4,67±0,24 4,24±0,57 4,60±0,24 4,68±0,23 4,58±0,25 

 40 saatten fazla 4,60±0,32 4,62±0,40 4,25±0,55 4,43±0,55 4,55±0,56 4,52±0,36 

Haftalık 
çalışma saati 

40 saat 4,7İ±0,33 ' 4,73±0,32 4,56±0,48 4,61±0,45 4,62±0,51 4,67±0,35 

  KW: 1,769 KW:0,993 KW:4,069 KW: 1,614 KW: 0,404 KW:2,249 

 Test ve p dƒ:2 dƒ:2 dƒ:2 dƒ: 2 dƒ: 2 dƒ:2 
  p:0,413 p:0,609 p:0,131 | p:0,446 p:0,817 p:0,325 
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bir fark oluşmazken (p>0,05); hasta izlemi, malzeme güvenliği, düşmeler, iletişim ve HTHEÖ toplam 
puanları gruplar arasındaki farkın önemli olduğu bulunmuştur (p<0,05) (Tablo 5). 
Bir günde 6-10 hastaya bakım veren hemşirelerin ilaç ve transfüzyon uygulamaları (4,48±0,37), hastane 
enfeksiyonları (4,62±0,46), hasta izlemi ve malzeme güvenliği (4,10±0,57), düşmeler (4,37±0,58), 
iletişim (4,29±0,66) ile HTHEÖ toplam (4,42±0,43) puan ortalamaları aldığı saptanmıştır. Buna göre 
ölçeğin alt boyutlarından ilaç ve transfüzyon uygulamaları ve iletişim puanları açısından gruplar 
arasında önemli bir fark olduğu saptanmıştır (p<0.05) (Tablo 5). 
Hemşirelerin çalışmakta oldukları kliniğe göre yapılan incelemelerde yeni doğan yoğun bakım 
servisinde çalışanların en yüksek puan ortalamasını iletişim (4,77±0,45) alt boyutunda, en düşük puan 
ortalamasını ise hasta izlemi ve malzeme güvenliği (4,43±0,60) alt boyutundan aldığı görülmektedir. 
Halen çalışmakta oldukları servise göre ölçek puan ortalamaları açısından tüm alt boyutlar ve HTHEÖ 
toplam puanları gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak önemli olduğu saptanmıştır (p<0.05) (Tablo 
5). 
Hemşirelerin meslekten memnuniyet düzeylerine göre hatalı uygulama eğilim ölçeğinden aldıkları 
puanların ortalamaları karşılaştırıldığında; meslekten memnun olanların ilaç ve transfüzyon 
uygulamaları (4,76±0,28), hastane enfeksiyonları (4,74±0,39), hasta izlemi ve malzeme güvenliği 
(4,63±0,57), düşmeler (4,80±0,35), iletişim (4,82±0,34) ile HTHEÖ toplam (4,74±0,36) puan 
ortalamaları ile diğer memnuniyet yanıtlarından hepsinden daha yüksek puan ortalamaları elde ettikleri 
görülmektedir. Meslekten memnuniyet ortalama puanlarına göre ölçeğin alt boyutlarından sadece 
iletişim puan ortalamaları açısından gruplar arasında istatistiksel olarak önemli fark olduğu saptanmıştır 
(p<0.05) (Tablo 6). 
 
Tablo 5. Hemşirelerin çalışma yaşamına ilişkin özelliklerine göre HTHEÖ puan ortalamalarının 
karşılaştırılması 

Çalışma yaşamına ilişkin 
özellik 

İlaç ve 
Transfüzy

on 
Uygulamal

arı 

Hastane 
Enfeksiyon

ların 
Önlenmesi 

Hasta İzlemi 
ve Malzeme 
Güvenliği 

Düşmelerin 

Önlenmesi 
İletişim Toplam 

 Nöbet yok 4,69±0,31 4,73±0,33 4,47±0,55 4,61±0,40 4,69±0,42 4,65±0,34 
 1-5 nöbet 4,67±0,29 4,67±0,30 4,37±0,54 4,49±0,41 4,45±0,52 4,57±0,31 
 6-10 nöbet 4,55±0,31 4,57±0,44 4,14±0,57 4,30±0,61 4,45±0,63 4,45±0,38 

Aylık nöbet 
 

11 nöbet ve 
 

4,66±0,33 4,68±0,35 4,38±0,44 4,63±0,39 4,74±0,34 4,62±0,31 
  F: 1,657 F: 1,197 F: 2,876 F: 4,144 F: 2,959 F: 2,930 

 Test ve p d f :  3 dƒ: 3 dƒ: 3 dƒ: 3 df :  3 dƒ : 3 
  p:0,179 p;0,314 p:0,039* p:0,008* p:0,035* p:0,036* 
 1-5 hasta 4,67±0,29 4,65±0,38 4,33±0,56 4,44±0,58 4,75±0,38 4,59±0,34 

 6-10 hasta 4,48±0,37 4,62±0,46 4,10±0,57 4,37±0,58 4,29±0,66 4,42±0,43 
 11-15 hasta 4,63±0,29 4,55±,0,35 4,32±0,57 4,59±0,43 4,38±0,68 4,52±0,32 

Günlük 
bakım 16-20 hasta 4,61±0,20 4,73±0,28 4,51±0,45 4,60±0,37 4,64±0,43 4,62±0,27 

verilen hasta 
sayısı 

21 hasta ve 
üstü 

4,67±0,29 4,64±0,34 4,36±0,43 4,47±0,40 4,67±0,32 4,59±0,2 9 

  KW:9,782 KW:2,604 KW:8,017 KW: 1,914 KW:17,584 KW:6,719 
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 Test ve p d f : 4  dƒ 4 dƒ : 4 dƒ: 4 dƒ:4 dƒ:4 
  p: 0,044* p: 0,626 p: 0,091 p: 0,752 p: 0,001* p:0,152 
 Yenidoğan 

  
4,67±0,36 4,68±0,46 4,43±0,60 4,50±0,64 4,77±0,45 4,62±0,42 

 Çocuk acil 4,65±0,29 4,64±0,31 4,37±0,40 4,43±0,38 4,66±Û,33 4,57±0,28 
 Süt çocuğu 4,61±0,19 4,43±0,34 3,91±0,60 4,73±0,21 4,67±0,21 4,46±0,26 
 Yeni doğan 4,60±0,23 4,70±0,27 4,42±0,36 4,64±0,26 4,68±0,23 4,60±0,19 
 Pediatri 4,46±0,27 4,34±0,27 4,04±0,31 4,51±0,29 4,63±0,27 4,37±0,24 

Halen 
çalışmakta Cerrahi 4,75±0,30 4,69±0,39 4,63±0,49 4,71±0,43 4,53±0,45 4,69±0,35 

olduğu servis Enfeksiyon 4,62±0,19 4,58±0,26 3,76±0,37 4,03±0,46 3,73±0,84 4,30±0,24 
 Hematoloji 4,35±0,03 4,74±0,08 3,79±0,07 3,97±0,11 3,63±0,07 4,23±0,02 
  KW:29,78

9 
KW:22,511 KW:39,517 KW: 28.488 KW:58,361 KW:33,899 

 Test ve p dƒ:7 dƒ:7 dƒ:7 dƒ:7 dƒ:7 dƒ:7 
  p: 0,000* p:0, 002* p:0,000* p:0,000* p: 0,000* p: 0,000* 

 

 

 

 
 

Tablo 6. Hemşirelerin meslekteki memnuniyet düzeylerine göre HTHEÖ puan ortalamalarının 
karşılaştırılması 
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4.Sonuç

Çocuk servislerinde çalışan hemşirelerin hatalı uygulama eğilimleri ve etkileyen faktörleri belirlemek 
amacıyla gerçekleştirilen araştırmada elde edilen sonuçlar sunulmuştur. 

Araştırmada elde edilen bulgulara göre araştırma kapsamına alınan hemşirelerin tıbbi hata yapma eğilim 
düzeyleri düşük bulundu. 

Kadın hemşirelerin iletişim alt boyutunda tıbbi hata yapma eğilimlerinin erkeklere göre daha az olduğu 
bulundu (p<0.05). 

Evli olan hemşirelerin hastane enfeksiyonlarının önlenmesi ve iletişim alt boyutunda tıbbi hata yapma 
eğilimlerinin bekar olanlara göre daha az olduğu belirlendi (p<0.05). 

Hemşirelerin yaşları arttıkça iletişim alt boyutunda hata yapma eğiliminin azaldığı belirlendi (p<0.05). 

Günlük 1-5 hastaya bakım veren hemşirelerin ilaç ve transfüzyon uygulamaları ve iletişim alt boyutunda 
daha az tıbbi hata yapma eğilimleri olduğu bulunmuştur (p<0.05). 

Çalışılmakta olan servisin hemşirelerin tıbbi hata yapma eğilimlerini etkilediği görülmüştür (p<0.05). 

Mesleğinden memnun olan hemşirelerin iletişim alt boyutunda tıbbi hata yapma eğilimlerinin düşük 
olduğu belirlendi (p<0.05). 

Araştırma sonucuna göre şu önerilerde bulunulmuştur:  

1) Hasta güvenliğinin ve Hastane Hizmet Kalite Standartları (HKS) arttırılmasına katkıda
bulunacağı düşünüldüğünden, çalışma sonuçlarının araştırmanın yapıldığı kurumun
yöneticilerine ve hemşirelerine duyurulması,

2) Çocuk servislerinde çalışan hemşirelerin tıbbı hatalara eğilimlerini en aza indirgeyebilmek için
bu çalışma sonucuna göre hemşirelere belli periyotlarda hizmet içi eğitim programlarının
düzenlenmesi,

3) Ülkemizde henüz istenilen seviyelere ulaşamamış olan hasta güvenliği kültürünün
oluşturulması çalışmalarına hemşirelerin katılımlarının teşvik edilmesi,

4) Hemşirelerin meslekten memnuniyet düzeylerinin artırılabilmesi için çalışma koşullarının
iyileştirilmesi,

Meslekteki 
memnuniyet düzeyi 

İlaç ve 
Transfüzyon 
Uygulamaları 

Hastane 
Enfeksiyonların 

Önlenmesi 

Hasta İzlemi 
ve Malzeme 
Güvenliği 

Düşmelerin 

Önlenmesi 
İletişim Toplam 

Hiç memnun 
değilim 4,60±0,29 4,68±0,30 4,20±0,53 4,42±0,42 4,42±0,57 4,51±0,31 

Memnun değilim 4,65±0,27 4,66±0,34 4,33±0,52 4,50±0,53 4,71±0,37 4,59±0,32 

Kararsızım 4,49±0,43 4,48±0,57 4,16±0,62 4,26±0,71 4,39±0,76 4,39±0,47 

Memnunum 4,76±0,28 4,74±0,39 4,63±0,57 4,80±0,35 4,82±0,34 4,74±0,36 

Çok memnunum 4,65±0,20 4,50±0,17 4,33±0,40 4,53±0,12 4,67±0,12 4,54±0,15 

KW:4,678 KW:5,109 KW:6,663 KW:7,697 KW:9,711 KW:7,367 

Test ve p dƒ:4 dƒ:4 dƒ:4 dƒ:4 dƒ:4 dƒ:4 

p:0,322 p:0,276 p:0,155 p:0,103 P:0,046* p:0,118 
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5) Konuyla ilgili daha büyük örneklemlerle, daha fazla sayıda hastanede, bütün servislerin dahil
edildiği geniş kapsamlı çalışmaların yapılması önerilebilir.
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GÜVENLİ CERRAHİ KONTROL LİSTESİNİN HASTA KLİNİKTEN 
AYRILMADAN ÖNCEKİ BÖLÜMÜNÜN DEĞERLENDİRMESİ VE 

BELİRLENEN EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİ 

Meryem Örtlek1 
Ayşe Çakmak2 
Ayten Kalaner3 
Aygül Yanık4 

Özet 

Araştırmada, Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi’nin hasta klinikten ayrılmadan önceki bölümünün değerlendirmesi 
ve bu değerlendirme sonucunda belirlenen eksikliklerin giderilmesi amaçlandı. Ayrıca eğitimin etkisini 
göstermek hedeflendi. Araştırma örneklemi, bir devlet hastanesinde ameliyathaneye getirilen 1250 hastadan 
oluştu. Veriler anket formu ile toplandı. Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi’nin hasta klinikten ayrılmadan önceki 
bölümü 1000 hastada değerlendirildi ve eksiklikler not edildi. Daha sonra bu eksikliklerin giderilmesine yönelik 
eğitim çalışmaları yapıldı. Bu çalışmaların etkisini belirlemek için ameliyathaneye getirilen 250 hastada aynı 
kontrol formu değerlendirildi. Eğitim çalışmaları sonucunda hekimlerin taraf işaretlemesini yapma oranının 
%62,73’ten %96,6’ya yükseldiği belirlendi. Hasta onam formunda imza, tarih ve saat bölümlerini eksiksiz 
doldurma oranının hastalarda %83’ten %93,2’ye ve hekimlerde %66,2’den %88’e arttığı saptandı. Hasta ve 
hekimlerin onam formlarını eksiksiz doldurma oranı %2,4’ten %79,2’ye yükseldi. Sonuç olarak, çalışanlara 
güvenli cerrahi uygulamaları konusunda eğitim verilmesi, hastanede hasta güvenliğine önemli katkı 
sağlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Hasta Güvenliği, Güvenli Cerrahi, Eğitim. 

EVALUATION OF THE PREVİOUS SECTION WITHOUT LEAVINGFROM THE PATIENT CLINIC 
OF THE SAFE SURGICAL CHECKLIST AND ELIMINATION OF DETERMINED DEFICIENCIES 

Abstract 

In the study, it was aimed to evaluate of the previous section without leaving from the patient clinic of the safe 
surgical checklist and to eliminate the deficiencies found in the result of this evaluation. Moreover, it was 
targeted to show the effect of Education. The research sample consisted of 1250 patients brought to the 
operating room in a state hospital. The data was collected by a questionnaire. The previous section without 
leaving from the patient clinic of the safe surgical checklist was evaluated in 1000 patients and the deficiencies 
were noted. Then, educational studies were carried out to eliminate these deficiencies. The same checklist form 
was evaluated in 250 patients brought to the operating room to determine the effect of these studies. It was 
determined that the rate of physicians’ hand signing increased from 62.73% to 96.6%. Further, it was found that 
the rate of complete filling of signature, date and time sections in patient approval form increased from 83% to 
93.2% in patients and from 66.2% to 88% in physicians. The rate of complete filling the approval forms of 
patients and physicians increased from 2.4% to 79.2%.  As a result, training on safe surgical practices for 
workers provides a significant contribution to patient safety in the hospital. 

Keywords: Patient Safety, Safe Surgical, Education. 

1. Giriş
Cerrahi güvenlik, hasta güvenliğinin ana unsurlarından biridir. Güvenli cerrahinin sağlanabilmesi
klinik, ameliyathane ve ameliyat sonrası bakım ünitesinin bakım ve tedavinin her aşamasında birlikte
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çalışması ile mümkündür (Candaş ve Gürsoy, 2015). Geçmişten günümüze cerrahi girişimlerden 
kaynaklı tıbbi hatalar; sakatlık, ölümlere neden olmaktadır. Bu hatalar, sağlık ekibinin arasındaki 
yetersiz veya etkisiz iletişim, taraf işaretlemesi prosedurünü yanlış uygulama ve yanlış taraf 
işaretlemesi, taraf işaretlemesine hastanın katılmaması ve yer doğrulama prosedürünün doğru 
yapılmamasından kaynaklanmaktadır (Gülkaya, 2009: 22). Türkiye’de Sağlık Bakanlığının güvenlik 
raporlama sistemi istatistiklerine göre 2016 yılı içerisinde güvenlik raporlama sistemine toplam 74383 
hata bildirimi yapılmıştır. Hata bildirimlerinin %1,55’ni cerrahi hatalar oluşturmaktadır. Yapılan 
cerrahi hatalarında büyük çoğunluğunu taraf işaretlemelerinin yapılmaması ve hastanın 
ameliyathaneye makyaj, protez ve değerli eşyalarıyla götürülmesi dikkat çekmektedir (Sağlık 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü (SHGM), 2016: 4-8). 
Araştırmada amaç, bir devlet hastanesinde Güvenli Cerrahi Kontrol ListesiTR (GCKLTR)‘nin hasta 
klinikten ayrılmadan önceki bölümünün değerlendirmesi ve bu değerlendirme sonucunda görülen 
eksikliklerin giderilmesi ve eğitimin etkisinin gösterilmesidir. 
 
1.1. Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi 
Cerrahi kontrol listeleri hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için önemlidir. Cerrahi işlemler 
sırasında gerekli önlemler alınmaz ise geri dönüşü olmayan hatalar oluşabilmektedir. Dünya Sağlık 
Örgütü (DSÖ) verilerine göre yılda 234 milyon cerrahi işlem yapılmaktadır. Bu cerrahilerin 7 milyonu 
komplikasyonla ve 1 milyonu ölümle sonuçlanmaktadır (SHGM, 2012: 1). Türkiye’de 2015 yılında 
4.770.145 kişi ameliyat olmuştur. Bu demek oluyor ki her yıl 8 kişiden biri ameliyat olmaktadır 
(Sağlık Bakanlığı İstatistik Yıllığı, 2016: 144). Yine dünya çapında, bir hastane ortamında yaklaşık 
%10 advers olay olduğuna dair tartışmasız kanıtlar mevcuttur. Ayrıca, bu olayların %50'si önlenebilir 
olaylardır ve sistemik düzeydeki yetersizlikler önemli rol oynamaktadır (Mahajan, 2011). Bu yüzden 
hasta güvenliğini geliştirmek için sistem içinde iyileştirmeler yapılmalıdır. DSÖ, güvenli cerrahi 
çalışmalarına 2007 yılında “Safe Surgery Saves Lives” (Güvenli Cerrahi Hayat Kurtarır) 
kampanyasıyla başlamıştır. Cerrahi bakımda kalitenin artması, ölüm ve komplikasyonların azalması 
için cerrahlar, anestezi uzmanları, hemşireler, hasta güvenliği uzmanları ve hastalarla istişare içinde bir 
çalışma grubu oluşturarak sistematik bir uygulama grubu oluşturulmuştur. Bu kampanyayı takiben 
DSÖ tarafından 9 Şubat 2009’da temel asgari güvenlik standartlarını sağlayarak Hasta güvenliğini 
artırmayı amaçlayan bir Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi (GCKL) geliştirilmiştir (Haynes vd., 2009; 
Mahajan, 2011). GCKL, ameliyat öncesi, ameliyat esnasında ve ameliyat sonrası etkili bir mekanizma 
olarak görülmektedir (Vivekanantham vd., 2014). GCKL; anestezi verilmeden önce, ameliyat 
kesisinden önce ve hasta ameliyattan çıkmadan önce uygulanmak üzere üç bölümden oluşturulmuştur 
(Mahajan, 2011; Candaş ve Gürsoy, 2015). DSÖ’nün “Her kurum kendi gereksinimlerine göre kontrol 
listesini düzenleyebilir” ifadesinde belirttiği izni ile, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı 
tarafından 2009 yılında uzman görüşleri ve ülke öncelikleri dikkate alınarak kapsam genişletilmiş ve 
GCKLTR adı altında “Klinikten Ayrılmadan Önce” bölümü eklenerek kullanıma sunulmuştur (SHGM, 
2015: 8). GCKLTR, cerrahi tedaviyle ilgili süreci dört ayrı aşamada ele almaktadır:  

• Klinikten Ayrılmadan Önce  
• Anestezi Verilmeden Önce  
• Ameliyat Kesisinden Önce  
• Ameliyattan Çıkmadan Önce 

GCKL’nin hiçbir güvenlik adımının atlanmadığının garantilenmesi bakımından tek kişinin 
sorumluluğunda takip edilmesi gerekir (Candaş ve Gürsoy, 2014). Kontrol listesi sorumlusu, her bir 
aşama tatminkâr bir şekilde tamamlanmadıysa ekibin bir sonraki aşamaya geçmesini önleyebilir.  
Klinikten Ayrılmadan Önce, bu bölüm hasta ameliyathaneye transfer edilmeden önce klinikte 
tamamlanması gereken dokuz güvenlik adımından oluşur. Bu bölümü doldururken kontrol listesi 
sorumlusu, mümkünse hasta ve hekim ile birlikte sözlü olarak katılmalıdır (SHGM, 2015: 30). 

• Kimlik, ameliyat ve ameliyat bölgesi 
• Ameliyat için rızanın verilmesi 
• Ameliyat öncesi açlık durumu  
• Ameliyat sahası temizliği  
• Hasta üzerinde yabancı madde (makyaj, protez, değerli eşya gibi) kontrolü   

112



2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

• Ameliyat önlüğünün giydirilmiş olması
• Ameliyat için istenen özel hazırlıklarının (lavman, varis çorabı vb.) tamamlanmış olması
• Ameliyatı sırasında gerekli olabilecek araç/ürünlerin hazırlığı (implant, kan vb.)
• Tüm tetkiklerinin hazır olmasının kontrolünü kapsamaktadır. Hastanın ameliyathaneye teslimi

ile ameliyathane kontrol listesi sorumlusu sırası ile kontrol listesinin 2., 3. ve 4. bölümünü
uygulamaya başlar.

Anestezi verilmeden önce, bu bölüm hastaya anestezi verilmeden önceki zaman dilimini kapsar ve yedi 
güvenlik adımından oluşur (SHGM, 2015: 30). 

• Hastanın kimlik, ameliyat ve ameliyat bölgesi kontrolü, ameliyat için rızanın verilmesi
• Taraf işaretlemesi kontrolü
• Anestezi güvenliğinin sağlanması
• Pulse oksimetrenin kontrolü
• Alerji durumunun sorgulanması
• Ameliyat için gerekli olabilecek görüntüleme cihazlarının sağlanması
• Kanama riskinin değerlendirilmesini kapsamaktadır. Kontrol listesi sorumlusu bütün adımları

uygun şekilde tamamlandıktan sonra üçüncü bölüme geçilir.
Ameliyat kesisinden önce,  hastaya anestezi verildikten sonra cerrahi kesiye başlamadan önce verilen 
cerrahi mola (time out) sürecini kapsayan bölümdür. Bu bölüm bütün ekip üyelerinin katılımını 
gerektiren dokuz güvenlik adımından oluşur (SHGM, 2015: 30). 

• Ekipteki kişiler kendilerini ad, soyad ve görevlerini tanıtması
• Ekipten bir kişi sesli olarak hastanın kimliğini, yapılan ameliyatı, ameliyat bölgesini

doğrulaması
• Ameliyata bağlı kritik olayların değerlendirilmesi (Tahmini ameliyat süresi Beklenen kan

kaybı Ameliyat sırasında gerçekleşebilecek beklenmedik olaylar Olası anestezi riskleri
Hastanın pozisyonu)

• Antibiyotik profilaksisinin doğrulanması
• Kullanılacak malzemelerin kontrolü
• Malzemelerin Sterilizasyonun uygunluğunun kontrolü
• Kan şekeri kontrolünün gerekliliğinin belirlenmesi
• Antikoagülan kullanımı
• Derin Ven Trombozu profilaksisini kapsamaktadır. Kontrol listesi sorumlusu bölümün bütün

sorularının cevaplandığına emin olduktan sonra ameliyatın başlamasına onay verir.
Ameliyattan çıkmadan önce, bu bölüm hastanın ameliyat kesisi kapanmadan önce uygulanır. Listenin 
bu bölümü tüm ekibin hastayı son kez birlikte değerlendirmesini sağlar (SHGM, 2015: 30). 

• Gerçekleştirilen ameliyat için; hastanın, yapılan ameliyatın ve ameliyat bölgesinin onayı
• Ameliyat sırasında kullanılan ve sayımı gereken malzemelerin (alet, gazlı bez, iğne, kompres,

vb.) sayımının doğrulanması
• Hastadan alınan numunenin etiketlenmesi
• Hastanın geçirdiği ameliyat ve anesteziye bağlı kritik gereksinimlerinin belirlenmesi
• Hastanın ameliyathaneden gideceği bölümün onayını kapsamaktadır. Bölümün kontrol listesi

sorumlusu tarafından doldurulması ile GCKLTR tamamlanmış olur.

1.2. Cerrahide GCKL Kullanımı İle İlgili Çalışma Örnekleri 
Cerrahi girişime bağlı hatalar, dikkat edilir ve düzenli kontroller sağlanır ise önlenebilir hatalardır. 
Yapılan çalışmalarda GCKL kullanımı ile hastalar açısından önemli bulgular elde edilmiştir. Haynes 
ve arkadaşlarının (2009) yaptıkları çalışmada cerrahi işlemlerdeki komplikasyon oranı %11’den 
GCKL kullanımına girmesinden sonra %7’ye; ölüm oranı ise %1.5’ten %0.8’e düşmüştür. Mantar’ın 
(2015: 55) yaptığı çalışmada da GCKL uygulanan hastaların %4.3’ünde ameliyat sonrası 
komplikasyon gelişirken kontrol listesi uygulanmayan hastaların %14’ünde ameliyat sonrası 
komplikasyon gelişmiştir. GCKL kullanımıyla komplikasyon oranının %9.7 oranında azaldığı tespit 
edilmiştir. Soyer ve Yavuz van Gierabergen’ın (2017) çalışmalarında, GCKL kullanımı ile 
komplikasyon ve mortalite oranlarında ciddi azalma olduğu, ameliyathanede ekip çalışmasını ve 
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iletişimi geliştirdiği, ameliyathaneden plansız geri dönüşleri azaltması, ameliyat olma oranını 
azaltması, hasta kimliğinin doğrulanma sıklığını arttırması ve cerrahinin istenmeyen etkilerini 
azaltması nedeniyle hasta güvenliğini geliştirdiği belirlenmiştir. Abbasoğlu vd. (2016) çalışmalarında 
hemşirelerin GCKL etkin bir şekilde kullandıklarını belirtmesine rağmen GCKL’nin uygulamasında 
problemler olduğu belirlenmiştir. Kesgin vd. (2017) tarafından yapılan bir çalışmada da hastanelerde 
uygulanan GCKLnin hasta güvenliği ve ekip çalışması üzerindeki öneminin uygulayıcılar tarafından 
kavranmış olduğu ancak kullanım konusunda engellerle karşılaştıkları sonucuna ulaşılmıştır. 
Zingiryan vd. (2017) ise, GCKL’nin ameliyat öncesi dönemde ölüm ve hastalık oranlarını 
azaltmadığını ancak çalışanlarda güvenlik kültürü algısını iyileştirdiğini bulmuşlardır. Röonnberg vd. 
(2015) ile Singer vd. (2016) çalışmalarında, GCKL’nin takım üyeliğini geliştirdiği belirlenmiştir. Yani 
ekip çalışmasını güçlendirdiği dolayısıyla komplikasyonları azalttığı saptanmıştır. Böylece güvenli bir 
cerrahi ortam sağlanmaktadır. Gitelis vd. (2017) ise çalışmalarında GCKL’nin elektronik formunun 
hasta güvenliği üzerine pozitif bir etkiye sahip olduğunu ve hastanın hastanede kalma süresini 
azalttığını belirlemişlerdir. 

2. Yöntem
2.1. Araştırmanın Amacı
Araştırmada, 400 yataklı ikinci basamak bir devlet hastanesinde GCKLTR ‘nin “Hasta Klinikten
Ayrılmadan Önceki Bölümü”nün incelenerek eksikliklerin belirlenmesi ve ardından yapılan eğitim
çalışmalarını takiben aynı bölümün yeni vakalarda yeniden incelenmesi ve her iki inceleme sonuçları
değerlendirilerek eksikliklerin giderilmesi ve eğitim etkinliğinin ortaya konulması amaçlandı.

2.2. Evren ve Örneklem 
Araştırma, tanımlayıcı ve kesitsel nitelikte bir araştırma olup evrenin örneklemini bir devlet 
hastanesinde ameliyathaneye getirilen ve rastgele seçilen 1250 hasta oluşturdu. 28.03.2016-01.06.2016 
tarihleri arasında 1000 hasta, 1-30.11.2016 tarihleri arasında 250 hasta incelenerek değerlendirildi. 
Araştırmacıya güvenli cerrahi ile ilgili eğitim verildi ve araştırma tarihleri boyunca ameliyathanede 
kontrol listesi sorumlusu olarak çalıştı. Verilerin istatiksel analizi yüzdelik olarak hesaplandı. 

2.3. Veri Toplama Araçları 
Araştırmada GCKLTR’nin klinikten ayrılmadan önceki bölümünün sorularını içeren 3’ü demografik 
bilgi soruları olmak üzere toplam 13 sorudan oluşan anket formu kullanıldı. Veri toplanırken hastalar 
ameliyathaneye getirildiğinde GCKLTR ‘nin ilk bölümü olan hasta klinikten ayrılmadan önceki 
bölümün tam doldurulup doldurulmadığına bakılarak hasta ve dosyası ile teyit edildi.  

3. Bulgular
3.1. Eğitim Öncesi GCKLTR’nin Klinikten Ayrılmadan Önceki Bölümün Değerlendirilmesi
Araştırma kapsamına alınan ameliyathaneye getirilen 1000 hastanın %99,6’sına kimlik bilekliği
takıldığı ve %0,4’ne takılmadığı belirlendi. Ayrıca hastalara takılan kimlik bilekliklerinin %98’nin
uygun takıldığı ve %2’sinin uygun takılmadığı tespit edildi  (Tablo 1). Gürlek ve arkadaşlarının (2012)
çalışmasında da, araştırmaya katılan hastaların %94.4’ünde kimlik tanımlayıcı bir bileklik olduğu,
%5.6’sında ise bileklik olmadığı saptanmıştır.
Araştırmada, değerlendirilen hastaların %91,7’sine beyaz kimlik bilekliği ve %8,3’üne kırmızı kimlik
bilekliği (alerjisi olan hastalar için) takıldığı belirlendi. Oysa yapılan incelemede hastaların
%10,3’ünde alerji olduğu tespit edildi. Bileklik takılan %99,6 hastanın %2’sine yanlış bileklik
takıldığı görüldü. Dolayısıyla hastaların %2’sine kimlik tanımlayıcı bileklik takılmadan önce alerji
bilgilerinin sorulmadığı anlaşıldı.
Ameliyathaneye getirilen hastaların %43,2’sinde taraf işaretlemesi gerekirken %56,8’inde işaretleme
gerekmemektedir. Taraf işaretlemesi gereken hastaların %62,73’ünde taraf işaretlemesi yapılırken
%37,27’sinde işaretleme yapılmadığı belirlendi.
Tıraşı yapılması gereken hasta oranı %30,6’dır. Hastaların %69,4’üne tıraş yapılması
gerekmemektedir. Tıraşı yapılması gereken %30,6 hastanın %4,9’na tıraş yapılmadığı saptandı. Kıl
temizliği uygun biçimde yapılmadığı zaman cerrahi alan enfeksiyon oranını arttırmaktadır.
Ameliyat bölgesinde kıllar cerrahi girişimi zorlaştırıyorsa insizyon hattının iyi görülebilmesi, dikiş ve
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pansuman malzemelerinin uygulanma kolaylığının sağlanması, kılların ortadan kaldırılması hastanın 
yararına olacaksa ise önlemler alınarak yapılmalıdır (Dönmez, 2016). 
Güvenli cerrahinin önemli parametrelerinden olan hastaların ameliyathaneye makyaj, oje, protez ve 
değerli eşya ile getirilmesi hasta güvenliğini tehdit ermektedir. Araştırmada hastaların %99,5’inde 
hasta güvenliğini tehdit eden bu unsurlara rastlanmamış olup, sadece %0,5’inde oje/parlatıcı, takma 
diş ve yüzük tespit edildi. 

Tablo 1. Bölüm Bazında GCKLTR’nin Klinikten Ayrılmadan Önceki Bölümüne Yönelik Hastalarda 
Tespit Edilen Eksiklikler  (Eğitim öncesi 1000 hastada) 

BÖLÜM 

Bileklik Bileklik 
Uygunluğu A

le
rj

i Taraf 
işaretlemesi 
Gerekliliği 

Taraf 
işaretlemesi Tıraş Eşya 
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G
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Y
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V
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Y
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Algoloji (Ağrı) 2 - 1 1 1 - 2 - - - - 2 - 2
Beyin ve Sinir 
Hastalıkları 
Cerrahisi 

39 - 37 2 4 4 35 4 - 4 2 33 - 39 

Çocuk Cerrahisi 43 - 41 2 5 16 27 15 1 - - 43 - 43 
Genel Cerrahi 205 - 203 2 19 60 145 39 21 89 23 93 2 203 
Göğüs Cerrahi 6 - 6 - - 5 1 4 1 - - 6 - 6 
Göz 117 - 117 - 1 116 1 19 97 - - 117 1 116 
Kadın-Doğum 37 - 37 - 2 - 37 - - 5 - 32 - 37 
Kulak Burun 
Boğaz 90 1 89 2 9 3 88 2 1 - - 91 1 90 

Kardiyo 
Vasküler 
Cerrahi 

92 - 92 - 8 71 21 58 13 58 4 30 - 92 

Ortopedi ve 
Travmatoloji 110 1 108 3 11 103 8 97 6 10 8 93 1 110 

Plastik ve 
Rekonstrüktif 
Cerrahi, Yanık 

106 1 106 1 12 35 72 22 13 5 6 96 - 107 

Üroloji 149 1 143 7 11 19 131 11 8 86 6 58 - 150 
Toplam 996 4 980 20 83 432 568 271 161 257 49 694 5 995 

Tablo 2: Bölüm Bazında Hasta Onam Formlarındaki Eksiklikler 

(Eğitim öncesi 1000 hastada) 
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BÖLÜM 
Onam Formu Hasta Parametrelerindeki 

Eksikler 

Hekim 
Parametrelerindeki 

Eksikler 

Var Yok İmza Tarih Saat İmza Tarih Saat 

Algoloji 2 - 1 1 2 2 2 

Beyin ve Sinir 
Hastalıkları Cerrahisi 39 - - - - 19 3 4 

Çocuk Cerrahisi 43 - - - - 3 3 3 

Genel Cerrahi 204 1 9 13 58 90 91 

Göğüs Cerrahi 6 - - - - 5 5 5 

Göz 117 - - 104 103 107 111 110 

Kadın-Doğum 37 - - 1 1 27 30 31 

Kulak Burun Boğaz 91 - 1 1 2 6 10 16 

Kardiyo Vasküler Cerrahi 91 1 1 7 5 50 81 81 

Ortopedi ve Travmatoloji 110 1 1 16 17 41 54 53 

Plastik ve Rekonstrüktif 
Cerrahi, Yanık 107 - 2 5 5 42 55 55 

Üroloji 148 2 2 10 7 60 125 125 

Toplam 995 5 7 154 154 420 569 576 

Not: Genel cerrahi 12, KVC 8, ortopedi 3 ve Plastik cerrahi ameliyatı için gelen 1 hastada, hasta onam formu 
hasta ve hekim tarafından eksiksiz doldurulmuştur. 

Araştırmada Tablo 2 incelendiğinde, hastaların %99,5’inden onam alındığı ve %0,5’inden hiç onam 
alınmadığı belirlendi. Hastaların onam formunda doldurması gereken imza, tarih ve saat bölümlerinin 
%83’nün tam, %17’sinde ise imza tarih ve saat gibi parametrelerde eksiklikler olduğu tespit edildi. 
Hekimlerin doldurması gereken imza, tarih ve saat bölümlerinin %33.8’inin tam olduğu, %66,2’sinde 
ise eksiklikler olduğu saptandı. Onam formlarında hasta ve hekimlerin doldurması gereken imza, tarih 
ve saat bölümlerini doldurma oranı %2,4’tür. Oysa hasta hakları yönetmeliği ve sağlıkta kalite 
standartları gereği hasta onam formlarının hasta ve hekim tarafından eksiksiz doldurulması 
gerekmektedir. Hasta haklarının korunması ve sağlık alanında ortaya çıkan hukuki sorunların 
önlenmesinde hasta onam formları önemli bir gelişme olarak ele alınmaktadır (Tümer vd., 2011). Bu 
nedenle hastaya yapılacak tüm cerrahi işlemler, acil haller dışında en az 24 saat önce açık ve anlaşılır 
bir dille anlatılıp hasta onam formları imzalatılmalıdır.  

Yapılan araştırmada ameliyathaneye getirilen 2 hasta Algoloji hastası olup 2 hastaya da kimlik 
bilekliği takıldığı belirlendi. Alerjisi olan 1 hastaya alerji kimlik bilekliği takılmadığı tespit edildi. 
Hasta onamları incelendiğinde; bir hastada hastanın doldurması gereken tarih ve saat bölümü ile 
hekimlerin doldurması gereken imza, tarih ve saat bölümü eksikti. Diğer hastada ise hastanın 
doldurması gereken bölümlerin tam olduğu hekimin doldurması gereken imza, tarih ve saat 
bölümünün eksik olduğu tespit edildi. Yapılan ameliyatlarda taraf işaretlemesine gerek yoktu. 
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Beyin ve sinir hastalıkları ameliyatı için getirilen 39 hastaya da kimlik bilekliği takıldığı belirlendi. 
Alerjisi tespit edilen %10,25 hastanın,  %50’sine alerji kimlik bilekliği takılmadığı tespit edildi. 
Hastaların onamı alınmıştı. Hasta onamlarında; hastaların doldurması gereken imza, tarih ve saat 
bölümlerinin tam olduğu; hekimlerin doldurması gereken imza, tarih ve saat bölümlerinin %51,28’inin 
tam, 48,72’sinde ise eksiklikler olduğu tespit edildi. Taraf işaretlemesi gerekli olan 4 hastanın da taraf 
işaretlemesi yapılmıştı. Hastaların %66,67’sinin tıraşı yapılırken %33,33’nün tıraşı yapılmamıştı.  

Çocuk cerrahi ameliyatı için getirilen 43 hastanın da kimlik bilekliği takıldığı gözlendi. Alerjisi tespit 
edilen %11,62 hastanın %40’ında alerji kimlik bilekliği takılmadığı tespit edildi. Hastaların onamı 
alınmıştı. Hasta onamlarında; hastaların doldurması gereken imza, tarih ve saat bölümlerinin tam 
olduğu; hekimlerin doldurması gereken imza, tarih ve saat bölümlerinin %93’ünde tam, %7’sinde 
eksiklikler olduğu tespit edildi. Hastaların %93,75’ine taraf işaretlemesi yapılırken %6,25’ine taraf 
işaretlemesi yapılmadığı belirlendi. Tıraşa gerek olmadığı saptandı.  

Genel cerrahi ameliyatı için getirilen 205 hastaya da kimlik bilekliği takıldığı gözlendi. Alerjisi tespit 
edilen 19 hastanın %10,52’sinde alerji kimlik bilekliği takılmadığı tespit edildi. Hasta onamlarında; 1 
hastadan onam alınmadığı, hastaların doldurması gereken imza, tarih ve saat bölümlerinin 
%92,68’ininde tam olduğu %7,2’sinde ise eksiklikler olduğu belirlendi. Hekimlerin doldurması 
gereken imza, tarih ve saat bölümlerinin %37,56’sının tam olduğu %62,44’ünde ise eksiklikler olduğu 
tespit edildi. Hastaların %65’ine taraf işaretlemesi yapılırken %35’ine taraf işaretlemesi yapılmadığı 
belirlendi. Hastaların %79,46’sının tıraşı yapılırken %20,54’ünün tıraşının yapılmadığı saptandı. 2 
hastada oje ve yüzük saptandı.   

Göğüs ameliyatı için getirilen 6 hastaya da kimlik bilekliği takıldığı gözlendi.  Hastaların onamı 
alınmıştı. Hasta onamlarında; hastaların doldurması gereken imza, tarih ve saat bölümlerinin tam 
olduğu; hekimin doldurması gereken imza, tarih ve saat bölümlerinin %16,67’sinin tam olduğu 
%83,33’ünde ise eksiklikler olduğu tespit edildi. Hastaların %80’nine taraf işaretlemesi yapılırken 
%20’sine taraf işaretlemesi yapılmadığı saptandı. Tıraşa gerek olmadığı gözlemlendi.  

Göz ameliyatı için getirilen 117 hastaya da kimlik bilekliği takıldığı gözlendi. Ayrıca alerjisi tespit 
edilen 1 hastaya da alerji kimlik bilekliği takıldığı belirlendi. Hastaların onamı alınmıştı. Hasta 
onamlarında; hastaların doldurması gereken imza, tarih ve saat bölümlerinin %11,11’inde tam 
%88,88’inde eksiklikler olduğu tespit edildi. Hekimlerin doldurması gereken imza, tarih ve saat 
bölümlerinin %4,27’sinin tam, %95,73’sinin ise eksiklikler olduğu saptandı. Hastaların büyük bir 
oranında (%83,62) taraf işaretlemesi yapılmadığı tespit edildi. Öte yandan tıraşa gerek olmadığı 
gözlemlendi.  

Kadın hastalıkları ve doğum ameliyatı için getirilen 37 hastaya da kimlik bilekliği takıldığı belirlendi.  
Alerjisi olan 2 hastaya da alerji kimlik bilekliği takıldığı belirlendi. Hastaların onamı alınmıştı.  Hasta 
onamlarında; hastaların doldurması gereken imza, tarih ve saat bölümlerinin %97,29’unun tam ve 
%2,71’inde eksiklikler olduğu tespit edildi. Hekimlerin doldurması gereken imza, tarih ve saat 
bölümlerinin %18,91’inin tam ve %81,09’unda ise eksiklikler olduğu belirlendi. Taraf işaretlemesine 
gerek yoktu. Tıraşı yapılması gereken 5 hastanın da tıraşının yapıldığı, diğer hastaların ise tıraşa 
gereksinimi olmadığı gözlendi. 

Kulak Burun Boğaz (KBB) ameliyatı için getirilen hastaların %98,90’nına kimlik bilekliği takıldığı, 
%1,09’na takılmadığı gözlendi. Alerjisi tespit edilen hastaların %22,22’sine alerji kimlik bilekliği 
takılmadığı saptandı. Hastaların onamı alınmıştı. Hasta onamlarında; hastaların doldurması gereken 
imza, tarih ve saat bölümlerinin %96,7’inin tam ve %3,29’unda eksiklikler olduğu tespit edildi. 
Hekimin doldurması gereken imza, tarih ve saat bölümlerinin %79,12’sinin tam ve %20,88’sinde 
eksiklikler olduğu belirlendi. Taraf işaretlemesi gereken 3 hastanın 2’sinde taraf işaretlemesi 
yapılırken 1 hastada yapılmadığı saptandı. Tıraşa gerek olmadığı gözlemlendi. Ancak 1 hastada takma 
diş tespit edildi. 

Kardiyo Vasküler Cerrahi (KVC) ameliyatı için getirilen 92 hastaya da kimlik bilekliği takıldığı 
belirlendi. Ayrıca alerjisi olan 8 hastaya da alerji kimlik bilekliği takılmıştı. Hasta onamlarında; 1 
hastadan onam alınmadığı, hastaların doldurması gereken imza, tarih ve saat bölümlerinin %90,21’inin 
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tam ve %8,69’unda eksiklikler olduğu saptandı. Hekimlerin doldurması gereken imza, tarih ve saat 
bölümlerinin %91,30’unda eksiklikler olduğu tespit edildi. Hastaların %81,7’sine taraf işaretlemesi 
yapıldığı %18,3’üne yapılmadığı belirlendi. Hastaların %93,54‘üne ameliyat bölge tıraşı yapılırken 
%6,46’sına yapılmamıştır.  

Ortopedi ve travmatoloji ameliyatı için getirilen hastaların %99’una kimlik bilekliği takıldığı, %1’ine 
takılmadığı belirlendi. Ayrıca alerjisi tespit edilen %9,9 hastanın %27,27’sinde alerji kimlik bilekliği 
yoktu. Hasta onamlarında; 1 hastadan onam alınmadığı, hastaların doldurması gereken imza, tarih ve 
saat bölümlerinin %82,88’inin tam olduğu fakat %17,12’sinde ise eksiklikler olduğu tespit edildi. 
Hekimlerin doldurması gereken imza, tarih ve saat bölümlerinin %61,26’sında eksiklikler olduğu 
saptandı.  Hastaların %94,17’sine taraf işaretlemesi yapılırken %5,83’üne işaretleme yapılmadığı 
belirlendi. Hastaların yaklaşık yarısına (%44,44) tıraş yapılmadığı gözlendi. 1 hastada oje tespit edildi. 
Plastik ve rekonstrüktif cerrahi ile yanık ameliyatı için getirilen hastaların %99’una kimlik bilekliği 
takıldığı, %1’ine takılmadığı gözlendi. Alerjisi tespit edilen 12 hastanın hepsine alerji kimlik bilekliği 
takılmıştı. Ayrıca hastaların onamı alınmıştı. Hasta onamlarında; hastaların doldurması gereken imza, 
tarih ve saat bölümlerinin %92,52’sinin tam ve %7,48’inde ise eksiklikler olduğu tespit edildi. 
Hekimlerin doldurması gereken imza, tarih ve saat bölümlerinin %61,68’inde eksiklikler olduğu 
saptandı. Taraf işaretlemesi gereken 35 hastanın %37,14’üne taraf işaretlemesi yapılmadığı belirlendi. 
Hastaların %45,45’inin tıraşı yapılırken %54,55’inin yapılmadığı tespit edildi.  

Üroloji ameliyatı için getirilen hastaların %99,33’üne kimlik bilekliği takıldığı, %0,67’sine 
takılmadığı gözlendi. Yine alerjisi olan %7,3 hastanın,  %54,54’üne alerji kimlik bilekliği takılmadığı 
tespit edildi. Hastaların onamı alınmıştı. Hasta onamlarında; hastaların doldurması gereken imza, tarih 
ve saat bölümlerinin %92’sinde tam olduğu belirlendi. Hekimlerin doldurması gereken imza, tarih ve 
saat bölümlerinin ise %85,33’ünde eksiklikler olduğu saptandı. Taraf işaretlemesi gereken hastaların 
%57,89’una taraf işaretlemesi yapılırken %42,11’ine yapılmadığı tespit edildi. Tıraşı yapılması 
gereken hastaların %93,47’sinin tıraşının yapıldığı belirlendi.  

3.2. Eğitim Sonrası GCKLTR’nin Klinikten Ayrılmadan Önceki Bölümün Değerlendirilmesi  
Eğitim sonrası araştırma sonucunda ameliyathaneye gelen 250 hastanın tamamına kimlik bilekliği 
takılmıştı (Tablo 3).  

Bu hastaların %98’sinde alerji olmadığı, %2’sinde ise alerji olduğu tespit edildi. Hastaların 
%57,2’sinde taraf işaretlemesi gerekirken %42,8’inde gerekmediği belirlendi. Taraf işaretlemesi 
gereken hastaların %96,6’sınde taraf işaretlemesi yapılırken %3,4’ünde yapılmadığı saptandı.  

Tıraşı yapılması gereken hasta oranı %43,2 olup, %56,8’inde tıraş yapılması gerekmemektedir. Tıraşı 
yapılması gereken %43,2 hastanın %3,6’sının tıraşının yapılmadığı belirlendi. Ayrıca bu hastalarda 
makyaj, oje, protez, değerli eşya gibi hasta güvenliğini tehdit unsurlara rastlanmadı.  

Tablo 4 incelendiğinde hastaların tamamından onam alındığı gözlendi. Hasta onamlarında hastaların 
doldurması gereken imza, tarih ve saat bölümlerinin %93,2’nin tam olduğu ve %6,8’sinde bu 
parametrelerde eksiklikler olduğu tespit edildi. Hekimin doldurması gereken imza, tarih ve saat 
bölümlerinin %88’inin tam ve %12’sinde eksiklikler olduğu saptandı. Onam formlarında hasta ve 
hekimlerin doldurması gereken imza, tarih ve saat bölümlerini doldurma oranı %79,2’dir. 

Tablo 3: Bölüm Bazında GCKLTR’nin Klinikten Ayrılmadan Önceki Bölümüne Yönelik Hastalarda Tespit 
 Edilen Eksiklikler  (Eğitim sonrası 250 hastada) 
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Çocuk Cerrahisi 14 14 1 8 6 8 14 14 
Genel Cerrahi 61 61 4 12 49 12 38 9 14 61 
Göz Hastalıkları 45 45 45 42 3 45 45 
Kardiyo 
Vasküler 
Cerrahi 

23 23 19 4 17 2 18 5 23 

Ortopedi ve 
Travmatoloji 41 41 37 4 37 5 36 41 

Plastik ve 
Rekonstrüktif 
Cerrahi, Yanık 

26 26 15 11 15 4 22 26 

Üroloji 40 40 7 33 7 34 6 40 
Toplam 250 250 5 143 107 138 5 99 9 142 250 

Tablo 4: Bölüm Bazında Hasta Onam Formlarındaki Eksiklikler (Eğitim sonrası 250 hastada) 

BÖLÜM 
Onam Formu Hasta Parametrelerindeki 

Eksikler 

Hekim 
Parametrelerindeki 

Eksikler 

Var Yok İmza Tarih Saat İmza Tarih Saat 

Çocuk Cerrahisi 14 1 1 

Genel Cerrahi 61 2 3 4 5 5 

Göz Hastalıkları 45 5 4 3 2 2 

Kardiyo Vasküler Cerrahi 23 1 1 3 3 3 

Ortopedi ve Travmatoloji 41 2 2 3 2 2 

Plastik ve Rekonstrüktif 
Cerrahi, Yanık 26 2 2 3 3 4 2 

Üroloji 40 1 1 1 3 4 4 

Toplam 250 3 13 14 19 21 19 

4. Sonuç

Hastanelerde hasta güvenliğinin sağlanmasında cerrahi işlem ve uygulamaların güvenli 
gerçekleştirilmesi etkin rol oynar. Bu kapsamda araştırmada, ameliyata alınacak hastaların klinikten 
ameliyathaneye getirilmeden önce hassasiyetle hazırlanmasının gerekliliğini ve uygulayıcıların 
farkındalığını arttırarak güvenli cerrahi uygulamaların sağlanabileceği ortaya konulmaktadır. İki aylık 
dönemde 1000 hastanın GCKLTR’nin hasta klinikten ayrılmadan önceki bölümünün değerlendirmesi 
ve bu değerlendirme sonucunda eksikliklerin belirlenmesi ve ilgili çalışanlarla paylaşılması son derece 
önemlidir. Dahası arkasından eksikliklerin hassasiyeti konusunda bilgilendirici teorik ve pratik eğitim 
çalışmaları yapılması etkileyicidir.  
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Eğitim çalışmalarından dört ay sonra bir aylık süre boyunca 250 hastanın GCKLTR’nin hasta klinikten 
ayrılmadan önceki bölümünün değerlendirmesi yapılmış ve tekrar eksiklikler tespit edilmiştir. Ancak 
memnun edici bir şekilde eksikliklerin kısa sayılabilecek süre içinde önemli oranda azaldığı 
belirlenmiştir. Örneğin, hekimlerin taraf işaretlemesini gerçekleştirme oranı %62,73’ten %96,6’ya 
çıkmış yani %33,87 yükselmiştir. Yine hasta onam alınma oranı %99,5’ten %100’e çıkmış ve 
dolayısıyla %0,5 artmıştır. Ayrıca hasta onam formunda imza, tarih ve saat bölümlerini eksiksiz 
doldurma oranı hastalarda %83’ten %93,2’ye ve hekimlerde %66,2’den %88’e yükselmiştir. 
Dolayısıyla bu eksiklerin giderilme oranı hastalarda  %10,2 ve hekimlerde %21,8 artmıştır. Diğer 
dikkat çekici bir sonuç ise hasta ve hekimlerin onam formlarını eksiksiz doldurma oranı %2,4’ten 
%79,2’ye çıkması gibi kayda değer bir oranda yükselmiştir. Ayrıca ameliyathaneye bölge tıraşı 
yapılmadan getirilen hasta oranı %4,9’dan %3,6’ya düşmüştür.  

Araştırmadan elde edilen bulgular eğitim çalışmalarının güvenli cerrahi uygulamalarını geliştirmede 
ne kadar etkin olduğunu göstermektedir. Araştırma yapılan hastanede güvenli cerrahi uygulamalarını 
geliştirme faaliyetlerine hassasiyetle devam edilmektedir. Dolayısıyla ilgili hastanede daha sonraki 
araştırmalarda çok daha etkin sonuçlar elde edileceği tahmin edilmektedir. 

Sonuç olarak, GCKLTR’nin hasta klinikten ayrılmadan önceki bölümünün değerlendirilmesi ve 
eksikliklerin belirlenmesi, ardından ilgili çalışanlara eğitim verilmesi ve bir süre sonra kontrol listesi 
ilgili bölümünün tekrar uygulanarak değerlendirilmesi sonucunda eksikliklerin önemli oranda 
giderildiği tespit edilmiştir. Bu sonuç,  uygulanan yöntemin etkililiğini açıkça göstermektedir.   

Çalışanlara güvenli cerrahi uygulamaları konusunda teorik ve pratik eğitim verilmesi ve bilgilendirici 
çalışmalar yapılması, cerrahi işlemlerin başarısına önemli oranda katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla hasta 
güvenliğinde de güvenli cerrahi uygulamalar açısından kayda değer bir başarı gerçekleştirilmiş 
olacaktır. Uygulamaların benimsenmesi ve sürekliliğin sağlanmasında çalışanlara ödül sistemi 
geliştirilmesi yararlı olacaktır. Aynı zamanda çalışmalar sağlık çalışanlarının kalite sürecine gönüllü 
katılımını da teşvik edecektir.  

Araştırmanın hastanelerde güvenli cerrahi uygulamaları konusunda, sağlık yöneticileri ve çalışanlarda 
farkındalık yaratması, cerrahi uygulamaların sıfır hata ile gerçekleştirilmesi için kontrol listelerinin 
etkin kullanılmasına dikkat çekmesi ve uygulamaları geliştirmek için eğitimin gerekliliği konusunda 
yönlendirici olması beklenmektedir. Ayrıca araştırma bulguları hastanelerde cerrahi uygulamaların 
güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesine ilişkin yeni strateji ve politikaların geliştirilmesine destek 
olacaktır. Hastanelerde güvenli cerrahi uygulamaları konusunda GCKLTR’nin tüm bölümlerini içeren 
daha kapsamlı periyodik araştırmalar yapılması önerilmektedir.  
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Özet 

2000’li yılların başında önlenebilir tıbbi hataların sebep olduğu ölüm oranlarının meme kanseri ve motorlu taşıt 
kazalarına bağlı ölümlerden daha yüksek olması batı dünyasının dikkatini çekmiş ve onların önderliği ile hasta 
güvenliği dönemi başlamıştır. Sağlık hizmetlerine bağlı hataların önlenmesi ve buna bağlı hataların neden olduğu 
hasta hasarlarının uzaklaştırılması ve azaltılması fikri ilerleyen yıllarda. Uluslararası Hasta Güvenliği 
Hedeflerinin ortaya çıkmasını tetiklemiştir. Kurumumuz Uluslararası Hasta Güvenliği Hedeflerine bağlı hizmet 
sunumu gerçekleştirmektedir. Bu hedeflerin tamamı sıfır hata ile yönetilmesi gereken süreçler olması sebebiyle 
Altı Sigma felsefesi ile eşleşmiştir. Çalışmamızda Düşmelerden Kaynaklanan Hastaların Zarar Görme Risklerinin 
Azaltılması hedefine yönelik yıllar içerisinde kaç sigma düzeyinde hizmet sunumunu gerçekleştirildiği 
araştırılmıştır. Düşmelerin hangi sebeplerden kaynaklandığından, alınan önlemlerin neler olduğundan, sigma 
seviyesinin hesaplanışından ve yıllara göre dağılımından bahsedilmiştir. 

Sonuç olarak, sağlık kurumlarındaki süreçlerde de Altı Sigma’nın bir ölçüm ve izlem olarak kullanılabileceği 
görülmüştür. Sigma seviyelerine bakıldığında azalan hata ile hizmet sunumu gerçekleştiği tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Altı Sigma, Sigma Seviyesi, Uluslararası Hasta Güvenliği Hedefleri, Düşme Riski, 

AMONG INTERNATIONAL PATIENT SAFETY TARGETS; THE LEVEL OF SIGMA ANALYSIS 
WHILE PREVENTING RISK OF PATIENT’S GETTING HARM DUE TO FALL DOWN: THE 

MODEL OF MEDICABIL HOSPITAL 

Abstract 

In the beginning of 2000, mortality rate that were sourcing from preventable medical errors became much more 
then mortality rate of chest Ca and trafic accidents. The western countries started to pay more attention on this 
issue and they decided to proceed term of patient safety. Later on, the thought of preventing healthcare services 
errors and hesitating from any harmful act against patients triggered the International Patient Safety Targets. 
Medicabil Hospital has been giving healthcare service with respecting to International Patient Safety Targets.  The 
philosophy of 6 Sigma matches with all targets of International Patient Safety that must be managed with zero 
error. In that study, we observed the level of sigma for previous years while we were giving healthcare service 
with targeting to reduce risk of patient's getting harm causing from falling down. We mentioned about the reasons 
of falling down, preventive acts that will help us not to occur fall down again, calculation of sigma level and 
sharing of previous years.  

Finally we clarified that 6 sigma can be a valid method for measuring and monitoring healthcare service processes 
and it can be preferable in healthcare sector as well. When we checked the level of sigma, it can be proven that 
we performed healtcare service with diminishing errors. 

Key Words: Six Sigma, Sigma Level, International Patient Safety Targets, Risk Of Fall Down, 
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1. Giriş

Uluslararası Hasta Güvenliği Hedefleri

2000’li yılların başında Institute of Medicine’ın yayınladığı rapor “To Err is Human”, sağlık 
hizmetlerinde önemli bir sorunun varlığını gündeme getirmiştir “Hasta Güvenliği”. Raporda ABD’de 
yıllık yaklaşık 98,000 ölüm olgusunun tıbbi hatalardan dolayı meydana geldiği açıklanmıştı. (Alahdab, 
2011) Aynı zamanda raporda bildirilen ölüm sayısının meme kanserine ya da motorlu taşıt kazalarına 
bağlı ölümlerden daha yüksek olduğu araştırma verilerine dayandırılmış olarak belirtiliyordu 
(Çakmakçı, 2011). 1999 Institute of Medicine’ın raporundan beri rapor edilen çalışmaları kullanarak ve 
2013 yılında ABD'deki hastaneye kabullerin toplam sayısının tahmin edilmesiyle yılda 251,454 tıbbi 
hatadan kaynaklı ortalama ölüm oranının olduğu ve bu oranın dünyada ölüm sebeplerinin üçüncü 
sırasında yer aldığı tespit edilmiştir. (Malone, 2016) 

NPSF (Ulusal Hasta Güvenliği Ajansı)’nın 2003 yılında hasta güvenliğini tanımlamasıyla hasta 
güvenliği kavramına olan ilgi pekişmiştir. Hasta güvenliği, ‘Sağlık hizmetine bağlı hataların önlenmesi 
ve sağlık hizmetine bağlı hataların neden olduğu hasta hasarlarının eliminasyonu veya azaltılmasıdır’ 
şeklinde tanımlanmıştır (Atsever, 2014). 

Uluslararası bağlamda JCI (Joint Commision International) 2011 yılında yayınladığı kalite standartları 
arasında “Uluslararası Hasta Güvenliği Hedefleri” ni tanımlamıştır. Günümüze kadar akreditasyon 
sürecinden geçen sağlık kuruluşlarının uygulama zorunluluğu olan hedefler şu şekildedir. 

1. Hastanın Doğru Kimliklendirilmesi
2. Etkili İletişimin Arttırılması
3. Yüksek Riskli İlaçların Güvenliğinin İyileştirilmesi
4. Doğru-Taraf, Doğru-Prosedür ve Doğru- Hasta Cerrahisinin Sağlanması
5. Enfeksiyona Bağlı Risklerinin Azaltılması
6. Düşmelerden Kaynaklanan Hastaların Zarar Görme Risklerinin Azaltılması (Hasta ve Sağlık

Çalışanı Güvenliği Platformu)

Ülkemizde ise 2011 yılında hasta güvenliği konusunda “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına 
Dair Yönetmelik” yayınlanarak bu konuya destek verilmiştir. Yönetmeliğin amacı; Tüm sağlık 
kurumlarında, hasta ve çalışan güvenliği için güvenli hizmet sunumu ve güvenli bir ortam sağlanmasına, 
hizmet sunumunda kalitenin artırılmasına, sağlık kurumunda hasta ve çalışanlar için muhtemel risklerin 
belirlenmesine, bu risklerin giderilmesi için uygun yöntem ve tekniklerin belirlenmesine ve hizmet içi 
eğitimler ile güvenli hizmet sunumu ve güvenli çalışma ortamının sürdürülebilirliğinin sağlanmasına 
yönelik usul ve esasları düzenlemektir  (Serbest, 2011). 

Çalışmamızda JCI’ın yayınlamış olduğu Uluslararası Hasta Güvenliği Hedeflerinden 6.’sı olan 
düşmelerden kaynaklanan hastaların zarar görme riskinin azaltılması hedefine yoğunlaşılmıştır.  

Düşme: “Kişinin pozisyonunda, bulunduğu düzeyden daha alt düzeye veya zemine dayanma ya da 
uzanma ile sonuçlanan beklenmedik ve kasıtlı olmayan değişiklik” olarak tanımlanmıştır.  
JCI verilerine göre hastanede geçirilen her 1000 hasta günü için %1,7 ile 25 oranında hasta düşmektedir. 
Hastanelerde meydana gelen düşmeler %71 oranında hastanede kalma sürecini uzatarak, toplam hastane 
maliyetlerini ise %61 oranında arttırmaktadır (Alcan , Tekin, & Civil, 2012). 

Hasta güvenliğinin yanı sıra sağlık giderlerini de etkileyen bu parametrenin iyileştirilmesi için bir takım 
takip metotları ve önlemler kullanılmaktadır. Ülkemizde düşme riskinin değerlendirilmesi için Harizmi 
ve İtaki ölçeği yaygın olarak kullanılmaktadır. (Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı, 2017) 
Harizmi ölçeği, çocuk hastalarda ve yüksek düşme riski bulunan hastalarda kullanılırken, İtaki ölçeği 
erişkin hastalarda kullanılmaktadır. Bu ölçeklerin dışında uluslararası kabul görmüş birçok ölçek 
bulunmaktadır. Bu ölçekler kullanılarak değerlendirilen hastalara puanlar verilir sonuç olarak risk 
düşük, orta ya da yüksek çıkabilir. Değerlendirme sonucu risk derecesine göre hastaya düşme riski 
önleme girişimleri uygulanır.  
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Risk önleme girişimleri aşağıdaki gibi sıralanabilir. 
• Sağlık çalışanlarına düşme riski değerlendirme ölçeğinin kullanımı, risk faktörlerinin

değerlendirilmesi, hasta bakım ekipmanları, riskli ilaçlar, alınması gereken önlemler hakkında
verilen eğitimler,

• Düşme riski taşıyan hastalara takılan renkli bileklikler,
• Düşme riski taşıyan hasta odalarına ya da yatak başlarına takılan dört yapraklı yeşil yonca

görseli,
• Yatak korkuluklarının kapalı ve kilitli olması,
• Kaymayan terlikler,
• Refakatçı eşliğinde tuvalet ve duş ihtiyacının karşılanması,
• Tekerlekli sandalyelerde frenlerin kilitlenmesi,
• Transfer ve mobilizasyonlarda yardımcı ekipmanlar kullanılması,
• Hasta odasında düşmeye neden olabilecek çevresel faktörlerin ortadan kaldırılması,
• Sedye/yatak ve ameliyat masası transferlerinde uygun ve ayarlanabilir hasta kaydırma

yöntemlerinin kullanılması,
• Hastanın sık kullandığı eşyalar ve hemşire çağrı zilinin rahat ulaşabileceği bir konuma

yerleştirilmesi,
• Riskli hastaların hemşire bankosuna yakın odalara alınması,

Yetişkin hastaların, hastanede bulundukları süre içinde düşmelerini engellemek için
yapılacaklar bunlarla sınırlı olmamakla birlikte alınacak bu önlemler ciddi anlamda düşmeleri
azaltmaktadır (Alcan , Tekin, & Civil, 2012).

Alınan önlemler ve geliştirilen değerlendirme metotlarına rağmen sağlık kurumlarında düşmeler 
gerçekleşmektedir. Gerçekleşen olayların tekrar yaşanmaması için sürekli iyileştirme çalışmaları 
yapılmalıdır. Olay bildirimleri düşme gibi diğer uluslararası hasta güvenliği hedeflerine de hizmet 
etmektedir. Gerçekleşen olaylar bildirilip kayıt altına alındığında kurumun ilgili birimi ve süreç sahipleri 
tarafından hatasızlaştırma ve iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır. Ancak yapılacak iyileştirme 
çalışmalarının hacmini belirlemek için gerçekleşen olayları hastanın aldığı hasara göre sınıflandırmak 
gerekmektedir. Bu sınıflandırma aşağıdaki tanımlar doğrultusunda yapılmaktadır.  

Ramak Kala Olay/Neredeyse Hata: Süreçlerde oluşan, herhangi bir sonuç oluşturmayan ancak tekrar 
etmesi durumunda istenmeyen bir olayın oluşması riskini taşıyan olaylardır. Tekrar etmesi halinde, bir 
hastanın, çalışanın ya da ziyaretçinin güvenliğini riske edecek potansiyeli olan beklenmeyen olaylardır. 
Advers Olay: Bir sağlık kurumunda beklenmeyen, istenmeyen veya potansiyel olarak tehlikeli olan 
olaylardır. Hasta düşmeleri ya da ilaç hataları gibi olaylar hastada kalıcı bir etki bırakmadıysa advers 
olay olarak nitelendirilir. 
Sentinel Olay: Ölüme ya da kalıcı bir fonksiyon kaybına neden olan beklenmedik olaylara sentinel 
olaylar denir. Ciddi fizyolojik ya da psikolojik yaralanma, spesifik uzuv ya da fonksiyon kaybı vardır. 
Bu tür olaylar hemen araştırılmalıdır ve Kök Neden Analizi yapılmalıdır. 

Ülkemizde Sağlıkta Akreditasyon Daire Başkanlığı’nın yayınladığı güvenlik raporlama sistemi sağlık 
tesislerinin hata risklerine karşı önlem alma amacı ile gerçekleştirdiği faaliyetlerde yol gösterici olması, 
sağlık çalışanlarının yaygın hatalar konusunda daha bilinçli olması adına önemli raporlar, herkesin 
erişimine açık şekilde paylaşılmaktadır. Ayrıca hatalara ilişkin tüm raporlar, Sağlıkta Kalite 
Standartları’nın geliştirilmesi amacı ile kullanılmakta, böylece sağlık hizmet süreçlerine ilişkin hataların 
önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Bu sistem sayesinde bildirilen hatalar anonimleştirilerek hatayı 
kimin yaptığı yerine hatayı çözmeye ve önlemeye odaklanılmaktadır. Sisteme bugüne kadar girilen 
verilerin istatistik analiz sonuçlarına göre hasta güvenliği sınıfında yer alan bildirimlerin %94,05’ini 
hasta ve hasta yakını kaynaklı düşme bildirimleri oluşturmaktadır. Ülke çapında bu denli yoğun yaşanan 
bir hata türünün toplam payda içerisindeki olumsuz etkileri göze alındığında farkındalık çalışmaları ve 
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hata önleme metotları işletilmeli ve hatasızlaştırma çalışmaları yapılmalıdır. Altı Sigma çalışmalarının 
sağlık sektöründe ve bu konuda uygulanabilir olduğuna diğer başlıklar altında yer verilecektir  (Sağlıkta 
Akreditasyon Daire Başkanlığı, 2016). 

Altı Sigma 

Sigma Yunan alfabesinde yer alan harflerden biri ve istatistik biliminde değişkenliğin ölçütüdür. Ürün 
ve süreçlerin yeterliliklerini ölçen ve karşılaştırma olanağı sağlayan bir değişkenlik ölçüsüdür 
(Akyalçın, 2010). 

Altı Sigma’ya ilişkin yapılmış birçok tanım mevcuttur. Tanım iki boyutla ele alınabilir birincisi 
işletmecilik açısından, kurumdaki tüm temel süreçleri müşterinin beklentileri doğrultusunda 
değerlendirip iyileştirmek ve bunu çalışanların tam katılımı ile kantitatif teknikler kullanarak yapmaktır. 
İkincisi istatistiki açıdan sürece ilişkin verilerin toplanıp, analiz edilerek sıfır hatalı konumdan ne kadar 
sapma olduğunun ifade edilmesidir (Tirkeş Öztürk, 2012). 

Altı Sigma Japon kalite fikirleri ve kontrol sistemlerinin, süreç iyileştirmelerinde kullanılması amacıyla, 
Motorola şirketi tarafından geliştirilen ve dünyada birçok işletme tarafından uygulanan yönetim 
stratejisidir. Doğru bir sistematikle uygulandığında, belirgin finansal kazançlar sağlayan işletmelerdeki 
problemleri çözmek, Altı Sigma kalitesinde yeni ürün ve hizmetler sunmak amacıyla oluşturulmuş 
mükemmelliğe giden bir süreçtir (Akyalçın, 2010). 

Altı Sigma yeni bir teknik değildir. Fakat kurumlarda yıllarca kalite odaklı uygulamaların yapılmasına 
rağmen hala maliyetlerin azaltılamaması, işletmeleri maliyet artışlarının nedenlerini araştırmaya sevk 
etmiştir. Altı Sigma metodolojisinin gözle görülür kazançlar sağlaması Altı Sigma kalite yönetim 
aracının yaygınlaşmasını sağlamıştır (S.P.A.C., 2003). 

Altı Sigma Metodolojisinin İlkeleri 

1.Müşteri Odaklılık

1990 yıllarından önce kaliteli hizmet/ürün dendiğinde müşteri baz alınmıyor olsa da, günümüzde tüm 
kalite süreçlerinin merkezinde müşteri memnuniyeti yer almaktadır. Altı Sigma süreçlerinin de odağında 
müşteri yer almaktadır. Kurumlar Altı Sigma ile sağlamış oldukları iyileştirmeleri müşteride sağladıkları 
değer ile ölçerler. 

2.Verilere ve Gerçeklere Dayalı Yönetim

Kurumlarda birçok veri mevcuttur. Ancak önemli olan bu verilerin nasıl yorumlandığı ve 
değerlendirildiğidir. Altı Sigma bu verileri istatistik yöntemleri kullanarak bilgiye dönüştürür. Ancak 
doğru yorumlar yapabilmek için de veri kaynaklarından gelen verilerin doğru olması gerekmektedir. 
Kurumun öncelikle cevaplaması gereken iki soru; Gerçekten gereksinim duyulan veriler nelerdir? Ve 
Bu verilerden en fazla fayda nasıl sağlanabilir? 

3.Sürece Odaklanma, Yönetim ve İyileştirme

Altı Sigma uygulamalarında başarı elde edebilmek için bütün kaynak ve faaliyetlerin bir süreç gibi 
yönetilmeleri gerekmektedir. Bu doğrultuda kurumdaki süreçler ve göstergeleri belirlenerek izlenmeli 
ve takip edilmelidir.  

4.Proaktif Yönetim

Proaktif kavramı, olaylardan önce harekete geçmek anlamını taşımaktadır. Altı Sigma yaklaşımı, 
tepkisel alışkanlıkların yerine, dinamik ve ihtiyaçlara cevap veren proaktif bir yönetim biçiminin 
benimsemektedir. 

5.Sınırsız İşbirliği

İşletmelerde tüm iç ve dış müşteriler birbirlerine bağımlıdır. Altı Sigma metodolojisi de karşılıklı yarar 
ilişkisi bulunan çalışma ortamlarında güçlü bir iletişimle işbirliğini desteklemektedir. 
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6.Mükemmele Yöneliş, Başarısızlığa Karşı Hoşgörü

Bahsedilen iki kavram her ne kadar birbirine zıt gibi görünse de, sıfır hata ile mükemmele ulaşma 
yolculuğunda muhakkak ki başarısızlıklar veya olumsuzluklar ile karşılaşılacaktır. Bu sebeple, 
başarısızlıklarda yılmak yerine aslında onlarla başa çıkmak için öncesinde önlemler alınmış olunmalıdır 
(Pande, Neuman, & Cavanagh, 2013).  

Altı Sigmanın Yararları 

Yapılan çalışmalar incelendiğinde TEI, Arçelik, Motorola, GE gibi firmaların büyük kazançlar elde 
ettiği görülmüştür. Faaliyet gelirinde, üretkenlikte, verimlilikte, etkinlikte, kalitede, müşteri 
memnuniyetinde ve tasarruf miktarında önemli artışlar sağlamıştır (Deniz & Çimen, 2016). 

Faydaları; karlılık, üretimde artış, pazar payında artış, verimlilikteki artış, mal ve hizmet kalitesinde 
artış, hata oranında azalma, döngü süresinde azalma, hatalarda azalma, olumlu kültürel değişim, kalite 
sorunlarda azalma, maliyetlerde azalma, ürün çevrim süresinde azalma gibi sıralanabilir (Evren, 2006). 

Sağlık Hizmetlerinde Altı Sigma 

Altı Sigma kaliteli hizmet sunma amacı güden hastanelerin ve sağlık hizmeti veren sektörlerin çehresini 
değiştirmektedir (Hagland, 2006).  

Sağlık sektöründe artan rekabet ve ortaklıklar, sağlık kurumlarını süreçlerini geliştirme ve iyileştirme 
konusunda yeni yollar bulmaya zorlamaktadır. Bu durum hastane ekipmanlarının ve hastane 
hizmetlerinin kalitesinin artmasına ve hasta memnuniyetinin artmasına katkı sağlamaktadır. Fakat sağlık 
hizmetleri karmaşıklaştıkça da hatalar artmaktadır.  

 Hataları azaltmak ve mükemmeliyete doğru gidebilmek için özellikle grup hastanelerin birçoğu 3 sigma 
veya 4 sigma kalite seviyesinde çalışmaktadır (Landel, San, & Debra , 2002). 

Amerikan Kalite Toplumluluğunun (ASQ) yapmış olduğu bir çalışma doğrultusunda, Altı Sigma’nın 
sağlık sektöründeki sonuçları aşağıdaki gibi sıralanabilir; 

-Hasta bakımlarında yaşanan artış doğrultusunda daha memnun hasta ve yakını

-Hasta ve yakınlarında aldıkları hizmet açısından sağlanan daha yüksek tatmin düzeyi

-Daha az şikâyet

-Gelişmiş faturalandırma sistemleri

-Doğru yazılan reçete sayısında artış

-Bekleme zamanlarında azalma

-Daha güvenli ve daha etkili acil hizmetler

-Ortaya çıkan önlenebilir tıbbi hatalarda azalma

-Hizmet oryantasyonunda artış

-Bilmiyorum’ faktörünün ortadan kalkması

-Doktor memnuniyetinde artış

-Planlamalardaki gecikmelerde azalma

-Daha az doktor şikâyetleri

-Kliniklerde çalışanların ve personelin iyileştirilmiş çalışma koşulları

-Azalmış masraflar

-Daha iyi finansal ve yüksek yıllık tasarruflar

-Optimize edilmiş materyal yönetim zinciri

-Tekrar gözden geçirmede ve hata maliyetlerinde azalma dolayısıyla daha az ziyan
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-Daha yüksek personel alma ve elinde tutma gücü (ASQ: The Global Voice of Quality, 2010).

2.Yöntem

Altı Sigma Süreç İyileştirme Modeli TÖAİK (DMAIC)

Altı Sigma süreç iyileştirme modeli olarak TÖAİK metodolojisi kullanılmaktadır. İngilizce DMAIC 
metodolojisi birbirini sırayla izleyen beş adımdan oluşmaktadır ve adını adımların baş harflerinden 
almaktadır. Bu aşamalar 

1) Tanımlama (Define)
2) Ölçme (Measure)
3) Analiz (Analyze)
4) İyileşme (Improve)
5) Kontrol (Control)

1)Tanımlama (Define) Aşaması

Bu aşamada temel amaç çalışmanın sınırlarının altını çizmektir. Çalışmanın akışını belirleyecek 
parametreler üzerinde karar verilir. Çalışma kapsamı, hedefleri, girdi ve çıktıları bu aşamada belirlenir.
Tanımlama aşamasında dikkat edilmesi gereken noktalardan en önemlileri, seçilen projenin 
organizasyonun imkân ve kabiliyetlerine uygun olması, mevcuttan daha yüksek bir kalite yaratma ve 
maliyetleri azaltma olasılığının yüksek olması ve problemin net olarak tanımlanmasıdır (Deniz, Staub, 
& Çimen, 2016).  

2) Ölçme (Measure) Aşaması

Bu aşamada problemlerin tespit edilmesine yönelik ölçümler yapılmaktadır. Ölçme aşamasında, Ne 
ölçüleceğinin seçilmesi, veri kaynağının belirlenmesi, veri toplama ve örneklem yönteminin 
belirlenmesi ve mevcut durum analizi yapılmaktadır. Bu aşamadaki bazı önemli adımlar şu şekilde 
açıklanabilir (Gürsakal, 2005). 

• Ne ölçüleceğinin seçilmesi

Bir süreçte her şeri ölçmek çoğu zaman mümkün olmayabilir. Bunun için ölçülecek değişken için 
öncesinde bazı değerlendirmeler yapılması gerekir. Bu değerlendirmeler ölçülecek olan veriye 
ulaşmanın zorluğu, maliyeti, ne kadar zamanda ulaşıldığı veya verinin doğruluğu gibi kriterler olabilir. 

• Veri kaynağının belirlenmesi

Bir çalışmaya veri imkânı sunabilecek çok sayıda kaynak bulunmaktadır. Dikkat edilmesi gereken en 
önemli nokta kaynağın veriyi doğru vermesidir. Bunun yanında kaynak maliyet açısından elverişli ve 
zaman açısından uygun olmalıdır. 

• Veri toplama ve örnekleme planının yapılması

Toplanacak veri güvenilir olmalıdır. Bunun için ölçüm yapacak kişinin hem eğitimli hem de ölçüm 
cihazına hakim olması gerekir. Zaman ve maliyet kaynaklı olarak bazı durumlarda ilgili verinin tamamı 
toplanmayabilir. Böyle durumlarda örnekleme yapılabilir. Örneklem yönteminin ve çalışma için gerekli 
olacak örneklem büyüklüğünün iyi hesaplanmış olması gerekmektedir. 

• Mevcut durumun ölçülmesi

Hizmetin ve sürecin bulunduğu durumu ve performansı hakkında bilgi edinebilmek için bazı 
hesaplamalar ve değerlendirmelerin yapılması gerekir. Bunun için çıktı ve toplam süreç performansı 
ölçülmekte ve süreç yeterlilik analizi yapılmaktadır. 

Sigma Seviyesi 

Altı Sigma’da süreç verimliliği ve süreçlerin karşılaştırılması sigma seviyesi ile ölçülür. Sigma 
seviyesinin genel olarak hesaplanma şekli (Işığıçok, 2011); 
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Milyonda Birim Başına Hata: PPM ( part per million) 

Toplam Ürün Sayısı: N 

Toplam Hatalı Ürün Sayısı: D 

Toplam Hata Türü Sayısı: O 

Milyonda Hata Olasılığı: DPMO olmak üzere eğer bir hata türü varsa; 

PPM=�𝐷𝐷
𝑁𝑁
� ∗ 1.000.000 hesaplanır. 

Eğer birden fazla hata türü varsa ; 

DPMO=𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑂𝑂

 formülü ile milyonda hata yapma olasılığı bulunur. 

Bulunan olasılığa karşılık gelen sigma değeri Sigma Tablosu yardımıyla hesaplanır. 

Tablo 1. Sigma Seviyelerine İlişkin Hata Oranları ve Yüzdelikler 

Sigma Seviyesi DPMO Yüzde Sigma Seviyesi DPMO Yüzde 
6 3,4 99,99966 2,90 80 757 91,9 

5,9 5,4 99,99946 2,80 96 801 90,3 
5,8 8,5 99,99915 2,70 115 070 88,5 

5,70 13 99,99866 2,60 135 666 86,40 
5,6 21 99,9979 2,50 158 655 84,1 
5,5 32 99,9968 2,40 184 060 81,6 
5,4 48 99,9952 2,30 211 855 78,8 

5,30 72 99,9928 2,20 241 964 75,80 
5,2 108 99,9892 2,10 274 253 72,6 
5,1 159 99,984 2,00 306 538 69,1 
5 233 99,977 1,90 344 578 65,5 

4,90 337 99,966 1,80 382 089 61,80 
4,8 483 99,952 1,70 420 740 57,9 
4,7 687 99,931 1,60 460 172 54 
4,6 968 99,900 1,50 500 000 50 

4,50 1 350 99,87 1,40 539 828 46,00 
4,4 1 866 99,81 1,30 579 260 42,1 
4,3 2 555 99,74 1,20 617 911 38,2 
4,2 3 467 99,65 1,10 655 422 34,5 
4,1 4 661 99,53 1,00 691 462 30,9 

4,00 6 210 99,38 0,90 725 747 27,40 
3,9 8 198 99,18 0,80 758 063 24,2 
3,8 10 724 98,90 0,70 788 145 21,2 
3,7 13 903 98,60 0,60 815 940 18,4 
3,6 17864 98,20 0,50 841 345 15,9 

3,50 22 750 97,70 0,40 864 334 13,60 
3,4 28 716 97,10 0,30 884 930 11,5 
3,3 35 930 96,40 0,20 903 199 9,7 
3,2 44 565 95,50 0,10 919 243 8,1 
3,1 54 799 94,40 
3 66 807 93,30 
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Sigma seviyesi ile ürün başına hata arasında ilişki şöyle açıklanabilir; Sigma seviyesinin artması demek 
hata olasılığının düşmesi anlamına gelmektedir. Sigma seviyeleri ile hata oranları arasındaki ilişkinin 
matematiksel olarak lineer değil parabolik olduğunu görebiliriz. Örneğin; 2 Sigma’dan 3 Sigma’ya 
çıkmak için hata oranlarının yaklaşık 5 kat iyileştirilmesi gerekirken, 3 Sigma’dan 4 Sigma’ya çıkmak 
için yaklaşık 11 kat, 4 Sigma’dan 5 Sigma’ya çıkmak için yaklaşık 26 kat, 5 Sigma’dan 6 Sigma’ya 
çıkmak için yaklaşık 68 kat iyileştirme yapmak gereklidir. 

3) Analiz (Analyze) Aşaması

Bu aşamada süreçlerdeki sorunların ve hataların nedenlerinin araştırılmasına yönelik çalışmalar yapılır. 
Yakınlık diyagramı, frekans çizelgesi, serpilme diyagramı, pareto analizi, beyin fırtınası, akış diyagramı, 
anket gibi araç ve teknikler kullanılabilir. 

Çalışmamızda düşme riskinin önlenmesi konusunda kurumda çalışanların bilinç düzeylerini ölçmek için 
yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Ankette; düşme riski 
olan hastalarda kullanılan yeşil bileklerin algı yaratıp yaratmadığı, yatan hasta odalarının kapılarında 
kullanılan dört yapraklı yoncaların çalışanlarda algı yaratıp yaratmadığı, düşme olayı gerçekleştikten 
sonra güvenlik raporlama bildirimi yapmaları gerektiğini bilip bilmedikleri, hasta yakınlarına düşme 
konusunda eğitim verilmesinin düşmelerin önlenmesi konusunda önemli olup olmadığı ve yeniden 
düşme değerlendirmesi yapılmasının hemşirelik sürecine bir külfet mi yoksa yapılması gerek bir 
uygulama mı olması gerektiği konusunda sağlık çalışanları ve temizlik/hasta bakım/transport 
personelinin görüşleri alınmıştır. Anket çalışması sonucunda sağlık personeli ve diğer personel olmak 
üzere belirlenen grupların bilinç seviyeleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı Mann Whitney 
U testi ile test edilmiştir. 

4) İyileştirme (Improve) Aşaması

Bu aşama bir önceki analiz aşaması ile belirlenen faktörlere ve bu faktörlerin etkilerinin nasıl minimuma 
çekileceği incelenir. Böylece hataların ve değişkenliğin azalması ve çıktıların optimum hale gelmesi için 
iyileşmeler tanımlanır. Bu aşamada girdi ve çıktılar arasındaki ilişki belirlenir. 

Girdi değişkenlerine ilişkin optimum değerler belirlenir yeni proses yeterliliği hesaplanır ve maliyet 
analizi yapılır. Belirlenen hataların kök nedenleri belirlenerek bu nedenleri ortadan kaldıracak veya 
azaltacak kalıcı çözümler bulunur ve uygulamaya koyulur. Alternatif çözümler geliştirilir ve 
değerlendirilmesi yapılır, pilot testler uygulanabilir veya gerçek süreçler üzerinde denemeler yapılabilir. 
Gerçek süreçler üzerinde deneme yapmamak büyük hatalara neden olabilir bu nedenle sadece pilot 
testlerle yetinilmemelidir (Pande, Neuman, & Cavanagh, 2013). 

5) Kontrol Aşaması

Bu aşamada, yapılan iyileştirme çalışmalarının kontrolü yapılmakta sürecin devamlılığının sağlanması 
için ek çalışmalar yapılmaktadır. Bu amaçla kontrol aşamasında önce-onra analizi ile iyileşmenin 
ispatlanması, istatistiksel proses kontrolü ile sürecin kontrolü ve projenin kapatılması ve raporlanması 
çalışmaları yapılmaktadır (Polat, Cömert, & Arıtürk , 2005).  

3. Bulgular

Çalışma Özel Medicabil Hastanesinde 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında yatan hastalar bazında 
düşme sayılarının her yıl için sigma seviyeleri hesaplanmıştır. Sigma seviyesi hesaplama yönteminde 
bulunan hata türü sayısı, hasta yakını ihmalinden kaynaklı düşme ve personel kaynaklı düşme olmak 
üzere 2 tane hata türü sayısı belirlenmiştir. Belirlenen hata türü sayılarında göre (DPMO) milyonda hata 
yapma olasılıkları hesaplanmış ve Sigma Tablosundan sigma seviyeleri belirlenmiştir. 
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Tablo 2. Yatan Hastalar Bazında Düşme Sayılarının Sigma Seviyeleri 

2014 2015 2016 2017 

DPMO 361,57 217,84 128,3 113,58 

Sigma Seviyesi 4,85 5 5,1 5,19 

DPMO: Milyonda Hata Yapma Olasılığı 

Tablo 3. Anket Katılımcılarına ilişkin Özet İstatistikler 

n n1,n2 Ortalama(n) Ortalama(n1,n2) Standart 
Sapma 

Sağlık Personeli 
96 

60 
13,46 

13,65 1,7 

Diğer Personel 36 13,14 2 

Tablo 4. Bilinç Düzeyine Göre Yüzdelik Dağılımı 

n % 

Toplam Puan <13 26 27 

Toplam Puan ≥13 70 73 

Tablo 5. Personel Niteliğine Göre Verilerin Dağılımı 

n n1,n2 Median(n1,n2) Min;Max U Değeri p 
değeri 

Sağlık 
Personeli 

96 
60 14,5 10 ; 15 

910,00 0,176 
Diğer 

Personel 36 14 9 ; 15 

*p<0,05

Yukarıda tablolaştırılmış olan veriler doğrultusunda 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında yatan 
hastalarda düşme riskine ait milyonda hata olasılığı ve sigma seviyeleri sırası ile 361,57;4,85, 217,84;5, 
128,3;5,1, 113,58;5,19 olarak bulunmuştur. Yapılan anket çalışmasına hastane personellerinden 67 
hemşire, 16 hemşire yardımcısı, 9 radyoloji tekniker/teknisyenleri, 9 fizik tedavi ve rehabilitasyon 
teknikeri, 45 temizlik/hasta bakım/transport personeli olmak üzere toplam 146 personelden 96(n) 
gönüllü katılım sağlanmış, bunların 60(n1)’ı sağlık personeli (hemşire, hemşire yardımcısı, radyoloji 
çalışanları, fizik tedavi ve rehabilitasyon teknikerleri) ve 36(n2) diğer personeldir (temizlik, hasta bakım 
ve transport personeli). Sağlık personeli ve diğer personellerin puanları ortalama ve standart sapmaları 
sırası ile 13,65 ; 1,7(n1) ve 13,14 ; 2(n2) olarak bulunmuş. Bilinç düzeyi için max:15 ve min:5 olmak 
üzere sınır puan 13 olarak belirlenmiş ve buna göre personelin %73’ü yeterli bilinç seviyesinde %27’si 
düşük bilinç seviyesinde olduğu belirlenmiştir. Sağlık personelleri ve diğer personellerin bilinç 
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seviyeleri arasında fark olup olamadığı test edilmiş ve anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir 
(p>0,05). 

4. Sonuç

Sonuç olarak, sağlık kurumlarındaki süreçlerde de Altı Sigma’nın bir ölçüm ve izlem olarak 
kullanılabileceği görülmüştür.  

Analiz kısmında hata türü sayısı iki olarak kabul edilmiştir. Yani hastaların düşmelerinin; hasta yakını 
hatasından veya personelin hastaya düşme konusunda yeterli bilgilendirmeyi yapmamış olmasından 
kaynaklanabileceği varsayılmıştır. Fakat bunun yanı sıra malzeme, ekipman, binanın fiziki koşulları gibi 
parametreler de mevcuttur. Çalışmamızda diğer parametrelerin dahil edilmemiş olmasına rağmen sigma 
seviyesinin normal standardın üstünde ve sürekli arttığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Artan bu eğilimin istikrarlı olarak devam etmesinin altında yatan sebeplere dönüp bakıldığında 
kurumumuzda renkli hasta bilekliklerinin kullanımı, dört yapraklı yeşil yonca görselinin kullanımı, 
düşme riski değerlendirme formlarının kullanımı, belli parametrelerden sonra hastanın tekrar 
değerlendirilmesi, alanlarda her ay yapılan düşme riskinin önlenmesi uyum izlemleri ile çalışanların bu 
konudaki bilinç düzeylerinin sürekli takip edilmesi, sağlık personeli tarafından hastanın yatışı 
gerçekleştikten sonra hasta ve yakınına düşmenin önlenmesi  konusunda eğitimlerin verilmesi gibi 
uygulamalar yer almaktadır.  

Bu süreci inceleyebilmemizdeki en önemli parametre güvenlik raporlama bildirimi sisteminin etkili 
kullanımıdır. Alanda yaşanan düşmeler sonrasında muhakkak bildirimler yapılmakta ve devamında 
alanlara gidilerek kalite iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. 

Kurumumuzda gösterge yönetimi önem verilen bir alan olup, her ay takip edilen ve aynı zamanda Sağlık 
Bakanlığı SKS zorunlu göstergelerden biri de düşen hasta oranıdır. Bu gösterge, çalışmamız için vizyon 
oluşturmuştur.  

Yapılan anket çalışması ile sağlık personeli ve diğer personelin bilgi düzeyi ölçülmüş ve sonucunda; her 
iki grup içinde bilinç seviyeleri arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Bu farklılığın 
olmamasının sebebi, kuruma başlayan her çalışanın, kuruma uyum eğitimine katılımının zorunlu olması 
ve bu eğitim kapsamında Uluslararası Hasta Güvenliği Hedeflerinden detaylı olarak bahsedilmesidir. 
Düşme riski konusunda da alanlarda yatan hasta odalarının kapılarında veya yatak başlarında kullanılan 
yoncalar,  hasta bileğine takılan bileklikler, yatak korkulukları, tutamaklar ve düşme riski tekrar 
değerlendirme ölçeği fiili olarak gösterilmektedir. Bu doğrultuda çalışanların tamamının 13 olarak 
belirlenen yeterli bilinç düzeyinin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Yatan hastalarda düşme riskinin 
önlenmesi konusundaki sigma seviyesinin yüksek olması çalışanların düşme riski konusundaki yüksek 
bilinci ile doğrudan ilişkilendirilmiştir.  
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İNOVASYONDA YENİ YAKLAŞIM “TUTUMLU İNOVASYON” 
VE FAYDALI BİR MODEL ÇALIŞMASI 

Yusuf Sanamer1 

Haydar Sur2

Özet 

Çalışmamızda geleneksel iş yapma yöntemlerinin gelişen teknolojiye rağmen hiç değişikliğe uğramadan 
devam ettirilmesinin dezavantajlarını tutumlu inovasyon yöntemi ile; kullanım kolaylığı, zaman tasarrufu, hizmet 
kalite algısı, hijyen, ergonomi ve en önemlisi tasarruflu hale dönüştürülebileceğini düşünmekteyiz. 

- Mevcut kullanımda el yordamıyla tüketilen materyaller, alkol pamuk robotu sayesinde standardizasyon ve
otomasyon oluşturularak kullanıma uygun ölçülerde, kullanıcıya verilerek tüketimde tasarruf etme amacına 
ulaşmamızı sağlayacaktır. 

- Elde edeceğimiz verileri her iki yöntemi karşılaştırmalı olarak, alkol ve pamuk miktarlarına ayrı ayrı
bölünerek birim tüketim miktarı iki eşit örnek grubunda, hangi yöntemin daha uygun ve tasarruf
sağladığı değerlendirilecektir.

- Her iki çalışmada da aynı hassas terazi kullanılacaktır.

Alkol pamuk robotu ile hasta başına ortalama pamuk kullanımı 0,96 gr. olarak gözükmektedir. manuel
kullanım ile hasta başına pamuk kullanımı 3,37 gr. gibi çok büyük bir fark ortaya koymaktadır. Alkol kullanım 
miktarı, Manuel alkol kullanımın da 3,86 gr. alkol-pamuk robotun da ise 1,01 gr olarak tüketimleri ölçüldü. 

Anahtar Kelimeler: İnovasyon , Tutumlu İnovasyon, Ar-Ge, Ürün 

NEW APPROACH IN INNOVATION "FRUGAL INNOVATİON" AND A USEFUL MODEL STUDY 

Abstract 

Objectives:  We think that in our project we can make work techniques continue working in harmony with the 
developing technologies. We believe that we can change the disadvantages to economical innovation techniques, 
ease of use, spare of time, quality of service, hygiene, ergonomics, and most importantly economical. 

Method:  In the current use, the materials consumed by hand procedure will be provided with standardization 
and automation by means of alcohol-cotton dispenser robot and  will provide the user with the aim of saving 
consumption by giving to the user with appropriate measures. the data we will obtain will be evaluated by 
comparing the two methods in terms of the amount of alcohol and cotton divided by the amount of the unit 
consumption, which is more suitable and saving in two equal sample groups. The same precision scale will be 
used for both work. 

Results: With pre alcoholed cotton robot, the cotton use is 0,96 grams per patient. With manual cotton use the 
number goes up to 3,37 grams, which is considerably high by 3,51 times. It seems that average cotton use per 
patient with alcohol cotton robot 0.96 gr. whereas the consumption of cotton per patient with manual use 3,37 
gr. It is a very big difference. The alcohol consumption was 3.86 gr. while the consumption of alcohol-cotton 
dispenser robot was measured as 1.01 gr. When we calculate the rate difference between uses, it indicates a 
fairly high rate of difference. 

Key Words: Innovation, Frugal Innovation, R & D, Product. 

1 İdari Mali Hizm. Md. Yrd. Şişli Hamidiye Etfal E.A.H. yusuf.sanamer@gmail.com 
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1. Giriş: Tüm dünya ülkelerinin harcamalarında ilk sırayı paylaştığı sağlık ve güvenlik harcamaları
ve tüketimleridir. Mevcut kaynakların kullanımının teknoloji ile birleştirilerek daha modern,
standardizasyon ve otomasyon oluşturarak tüketiminde ölçülebilirlik ile veri sağlama ve en önemlisi
sağladığı tasarrufla; kısıtlı kaynakların kullanımı, tüketimi ve atık bertarafında oluşturacağı kazancın
önemi, şuan tüm dünyanın tartıştığı kısıt kaynakların verimli kullanılmasına model olacak niteliktedir.
Kaynak kullanımının, konumuz olan tutumlu inovasyon ile birlikte, önümüzdeki elli yıllık süreçte
insanlığın kafasını kurcalayan baş aktörlerden olacağını düşünmek sanırız hatalı olmayacaktır. Bugün

dünya artık dünya dışı kolonileşmeyi konuşurken ve bu konuda ciddi bir yarış sürmekte iken iş yapış
şekillerinde önemli farklılıklar yapmak durumundayız. Hele ki tüm toplumu ilgilendiren sağlık
alanında önem düzeyi, bizce bir kat daha artmaktadır.
İnovasyon süreci ile birlikte tutumluluk günümüzün ve muhtemelen önümüzdeki yüzyılın önemli
araştırma konularının başında gelecektir. Günümüzde küresel ısınmadan başlayıp ülkelerin temiz hava
sorunlarına kadar en yenilikçi ve önemli araştırmalar tutumluluk ve inovasyon ile ilerlemektedir.
Dünyamızın sahip olduğu kaynakların sınırlılığı, artık göz ardı edemeyeceğimiz kadar karşımızda
durmaktadır. Mevcut alışkanlıkların dışına çıkılarak tasarruf ve konforun elde edilebileceğini
görmemize yardımcı olacaktır. Sağlık alanında tasarrufun tüm dünyada çözüm üretilmesi gereken
konuların başında ilk sıraya yerleşmesi tesadüf değildir.

Geleneksel iş yapma yöntemlerinin tutumlu inovasyon yöntemiyle; gelişen, değişen, üretim ve 
teknoloji metotlarını; süreğen ve işleyen çalışma ortamlarına uyumlandırarak, çalışma koşullarının ve 
ergonomisinin iyileştirilmesi, çalışma esnasında tüketilen malzeme ve zamanın daha çok tutumlu 
harcanması, günümüz dokunmatik teknolojisini çalışma hayatında konfor ve tasarrufa dönüşmesini 
sağlayarak; çalışan üzerinde motivasyon, hizmet alan üzerinde kalite algısı, tüketimde tasarruf 
sağlanarak çok yönlü kazanç elde edilebileceğini açıklamaya ve dikkat çekmeye çalıştık.  

2. Yöntem: Mevcut iş yapma yöntemi olan manuel kullanım metodu ile tutumlu inovasyona örnek
model çalışmamız olan alkol-pamuk robotu karşılaştırmalı olarak tüketim sonuçları
değerlendirilmiştir. Manuel alkol pamuk kullanımın da 582 hasta ile Alkol-Pamuk Robotu kullanımın
da ise 511 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Her iki grupta hasta sayısı oranında alkol pamuk tüketimi
birim başına karşılaştırıldı. Ayrıca çalışan konforu, hasta memnuniyeti, kullanım kolaylığı, hizmet
kalite algısı ve ergonomik açıdan değerlendirilmiştir. Hastanelerin kan alma birimlerinde kan alma
işleminde kullanılan alkol, pamuk materyal olarak kullanıldı. Materyaller ambalajlarından
çıkarıldığında ki net ölçüleri değerlendirildi. Elde ettiğimiz verileri; her iki yöntemi karşılaştırmalı
olarak, alkol ve pamuk miktarlarına ayrı ayrı bölünerek birim tüketim miktarı, iki eşit örnek grubunda,
hangi yöntemin daha uygun ve tasarruf sağladığını değerlendirdik. Her iki çalışmada da aynı hassas
teraziyi kullandık. Manuel alkol pamuk kullanımın da 582 hasta ile Alkol-Pamuk Robotu
kullanımında ise 511 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Her iki grupta hasta sayısı oranında alkol pamuk
tüketimi birim başına karşılaştırıldı. Ayrıca çalışan konforu, hasta memnuniyeti, kullanım kolaylığı,
hizmet kalite algısı ve ergonomik açıdan değerlendirilmiştir.

3. Bulgular: Birimler de Alkol kullanım miktarı, Manuel alkol kullanımın da 3,86 gr. alkol-pamuk
robotun da ise 1,01 gr olarak tüketimleri ölçüldü. Manuel pamuk kullanımında pamuk tüketimi 3,37
gr. alkol-pamuk robotun da ise 0,96 gr olarak tüketimleri ölçüldü. Yaptığımız çalışmanın sonucuna
bakıldığında; Alkol-pamuk Robotu, alkol tüketimin de % 73,57 tasarruf sağlarken, pamuk tüketiminde
ise % 71,51 kazanç sağlamıştır. Az önce yukarıda tüketimi açıklanan tıbbi alkolün, ülkemizde
ithalatının yapıldığı göz ününe alındığında ortaya çıkan tablo çarpıcıdır. Yine manuel kullanım yapan
personelin çalışma sırasında daha az alkol ve pamuk kullanımı sağlamak için tüketime dikkat edildiği
düşünüldüğünde konunun önemi daha da artmaktadır. Tıbbi alkolün ülkemizde ithal ediliyor olması,
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ülke kaynaklarının korunması açısından, çalışmamızda bizi daha dikkatli olmaya itmiştir. Buradaki 
tasarruf miktarı doğrudan ekonomiye katılacak katkıyı ifade etmektedir.  

Tablo 1.1. Eşit Gruplar Karşılaştırma Tablosu 

Eşit Gruplar Karşılaştırma Tablosu 
Pamuk 

Miktarı (gr.) 

Hasta 

Sayısı 

Toplam 

Pamuk 

Miktarı (gr.) 

Alkol Pamuk Robotu Kullanımı   

Hasta başına kullanılan pamuk miktarı 

(gr) 0,96 511 490,56 

Manuel Alkol Pamuk Kullanımı   

Hasta başına kullanılan pamuk miktarı 

(gr) 3,37 511 1722,07 

 

Tablo 1.2. Eşit Gruplar Karşılaştırma Tablosu 

Eşit Gruplar Karşılaştırma Tablosu Alkol Miktarı 
(gr.) 

Hasta 
Sayısı 

Ortalama 
Kullanılan 
Alkol Miktarı 
(gr.) 

Alkol Pamuk Robotu   

Hasta başına kullanılan alkol miktarı (gr) 1,01 511 516,11 

Manuel Kullanım   

Hasta başına kullanılan alkol miktarı (gr) 3,86 511 1972,46 
 

 

Tablo 1.3. Kişi Başına Kullanım Miktarı 

 
Alkol Pamuk Robotu Manuel Kullanım 

Kullanılan Pamuk Miktarı (gr) 490 1962 
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Hasta Sayısı 511 582 

Hasta başına kullanılan Pamuk 

(gr) 0,96 3,37 

Alkol Pamuk Robotu Manuel Kullanım 

Kullanılan Alkol Miktarı (gr) 516 2247 

Hasta Sayısı 511 582 

Hasta başına kullanılan Alkol (gr) 1,01 3,86 

4. Sonuç: Geleneksel iş yapma yöntemlerimizin dezavantajlarını avantaj ve tasarrufa
dönüştürülmesini amaçladığımız çalışmamızda sonuçlar gösteriyor ki, tutumlu inovasyonun iş yapma
yöntemlerin de kullanılması veya geliştirilmesi, kullanım kolaylığı, zaman tasarrufu, hizmet kalite
algısı ve çok yönlü tasarruf sağlayacağı, faydalı model çalışmamız da ortaya koymaktadır. Gerek
sağlık alanında gerekse diğer hizmet alanlarında özellikle hizmet üretiminin yapısı gereği maliyetleri
düşürmek çok büyük önem arz etmektedir. Maliyetlerde % 20 lik bir düşüş önemli bir tasarrufu ifade
ederken çalışmanın işaret ettiği, yaklaşık 4 kat tasarruf miktarı, zannımızca büyük fark yaratacak bir
konudur. Tıbbi alkol ithalatının söz konusu olduğu ülkemizde yapılacak tüm tasarruf GSMH (Gayri
Safi Milli Hasıla)’ya katkı anlamına gelmektedir. Alkol ve pamuk kullanımının yan maliyet unsuru
olan tıbbi atık eliminasyonu açısından çalışmamızı ilgilendiren kısım ile ilgili açıklama yapmanın
faydalı olacağı kanaatindeyiz. Kan alımı sonucunda oluşan tıbbi atık, birimlerdeki tıbbi atık
poşetlerine doldurularak eliminasyona gönderilmektedir. Her ildeki tıbbi atık eliminasyonu görevi
ilgili ilin veya merkezi bir ilin büyükşehir belediyeleri tarafından sağlanmaktadır. Faydalı model
çalışmamızı tıbbi atık eliminasyonu açısından değerlendirdiğimizde yine iki yönlü değerlendirme
yapma gereği ortaya çıkmaktadır. Tıbbi atığı oluşturan fiziki unsur pamuk olmaktadır. Dolayısıyla
kullanılan pamuk miktarı kadar tıbbi atık bertaraf bedeli oluşacaktır. Bölgesel olarak sağlık
kurumlarında, çok olmasa da değişkenlik gösteren tıbbi atık bertaraf bedeli, bir maliyet unsuru olarak
sağlık kurumlarının bütçelerinde yer almaktadır.Örneğimizde her yıl ithalatı yapılan tıbbi alkolün tüm
ülke bazında yılık miktarını dikkate alıp on yıl sonra yapılan tasarruf miktarı açıklanır ise sanıyoruz ki
hayret etmemek elde olmayacaktır. Neredeyse 4 kat fark olan bu oran, sağlık alanında çalışan
profesyonellerin görmezden gelemeyecekleri bir durumdur. Nitekim çalışmanın yapıldığı birim
çalışanları, bu konuda ortaya çıkan farkları kendileri belirtmiştir. Kartopu etkisi gösteren bir etkinin
olduğu görülmektedir. Maddi oranda çok yüksek tasarruf, çalışan memnuniyetinin çok yüksek olması,
hasta memnuniyetinin yüksek olması ve en önemlisi de bu tutumlu inovatif ürünün ülkemizden çıkmış
olması, kartopu örneğini açıklamada faydalı olacaktır.

Geldiğimiz noktada şunu görmekteyiz. Mevcut sistemde sağlık kurumlarının kan alınan 
birimlerinde tıbbi alkol ve pamuk tüketimi gözle görülür derecede yüksektir. Bu durumu tıbbi atık 
boyutu ile birleştirdiğimizde sarfiyatın yüksekliği bir kat daha artmaktadır. Mevcut faydalı model 
çalışmasının, hastanelerin kan alma birimlerinde kullanılması sarfiyatı çok önemli ölçüde azaltacaktır. 
Yine örneğimizde, çalışma, birim çalışanlarının bilgisi dahilinde yapılmıştır. Düşüncemiz odur ki eğer 
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bu çalışma farklı birimlerde bilgi verilmeden eş zamanlı yapılıyor olsa idi ortaya çıkan fark çok daha 
yüksek olacaktı. 

Son olarak rakamların anlamayı kolaylaştıracağını düşünerek, sağlık kurumlarından hareketle 
genel bakış açısına ulaşmayı istiyoruz. Türkiye’de kamuya bağlı toplamda 800’ün üzerinde hastane 
bulunmaktadır. Her bir hastanenin ortalama 5 veya daha fazla noktasında kan alımı yapılmakta. 
Örneğimizde; Şişli Hamidiye Etfal EAH de Acil Servis, Kan Merkezi ve Kliniklerde alınan kan 
miktarının toplamı 2017 yılı için 194.642 hastadan 374.299 adet kan alma yapılmıştır. Dikkat 
edileceği üzere, hasta sayısı kan alma sayısından daha azdır. Bu durum, aynı hastadan mükerrer kan 
alımı söz konusu olduğu için kan alma sayısı fazla gözükmektedir. 

Bir başka önemli konu ise Şişli Hamidiye Etfal EAH, ayaktan poliklinik hastalarının kan alımının 
yapıldığı Poliklinik Kan Alma Birimi’nin bu sayının dışında tutulduğudur. Bahsedilen birimin tıbbi 
alkol ve pamuk temini farklı bir süreçten sağlandığı için hesaplamaya katılmamıştır. Tüketilen tıbbi 
alkol ve pamuk yanında tıbbi atık bedelinin ülke ekonomisi açısından çok büyük bir maliyet kalemi 
olduğu görülebilmektedir. 

Tutumlu İnovasyon çalışmaları, bugün daha çok yeni bir alan gibi gözükmekte iken bile çok 
büyük fark yaratabilmektedir. Dikkat edilirse yukarıda açıklanan konuların tamamı gözden 
geçirildiğinde önümüzdeki yüzyıla Tutumlu İnovasyon’un yön vereceğini söylemek sanırız yanlış 
olmayacaktır.  
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SAĞLIK KURUMLARINDA YENİLİKÇİLİĞİN (İNOVASYON) 
BOYUTLARI VE ZİNCİR HASTANELERDE UYGULANMASI 

Abdüssemed Öztürk 1 
Ayşe Günsel 2 

Özet 
Çalışmanın Problemi: Ülkemizde her geçen gün büyüyen ve gelişen bir sektör olan özel sağlık sektöründe buna 
paralel olarak zincirleşme veya zincire üye olma eğilimi artmaktadır. Bu çalışmada tekil özel hastaneler ile 
zincir hastaneler arasında tıbbi ve yönetsel yenilikçi eğilimler olarak iki  başlıkta kavramsallaştırdığımız 
yenilikçi eğilimler anlamlı bir farklık göstermekte midir? sorusuna cevap aranmaktadır. 

Çalışmanın Amacı: Zincir ve tekil hastanelerin tıbbi ve yönetsel yenilikçi eğilimler açısından fark gösterip 
göstermediğini araştırmaktır.  

Metot: Örneklem, İstanbul’da faaliyet gösteren ikisi tekil ikisi zincir olmak üzere dört özel hastaneden toplam 
194 hastane çalışanından oluşmaktadır. Zincir ve tekil hastanelerin tıbbi ve yönetsel yenilikçi eğilimler 
açısından farklılık gösterip göstermediğini test etmek üzere veriler; geçerlilik ve güvenilirlik analizlerinin 
ardından bağımsız örneklemler t testine tabi tutulmaktadır.  

Bulgular ve Sonuç: Araştırma bulguları; zincir ve tekil hastaneler arasında  tıbbi yenilikçi eğilimler noktasında 
bir farklılığa rastlanmasa da zincir ve tekil hastanelerin yönetsel yenilikçi eğilimler noktasında  istatistiksel 
olarak anlamlı bir şekilde farklılaştığını göstermektedir. Zincir hastaneler; yönetsel yenilikçi eğilimler açısından 
tekil hastanelere göre daha yüksek bir ortalamaya sahiptir.  

Anahtar Kelimeler: Yenilikçilik, Tıbbi Yenilikçi Eğilimler, Yönetsel Yenilikçi Eğilimler, Zincir Hastaneler 

Sunum Dili: Türkçe 

1 Dr. Danışman; isletmeciler@gmail.com 
2 Doç. Dr. ; Kocaeli Üniversitesi İ.İ.B.F-İşletme Bölümü ayse.gunsel@kocaeli.edu.tr 
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INNOVATIONS IN HEALTH CORPORATIONS AND IMPLEMENTATION  
IN CHAIN HOSPITALS 

 
Abstract 

Problem of Study: In the private health sector, which is growing and developing day by day in our country, 
there is a tendency to become a chain member or chain member in parallel with this. In this study, innovative 
trends that we conceptualized in two sections as medical and managerial innovative tendencies between 
individual private hospitals and chain hospitals do they show a meaningful difference? the answer is sought. 

Purpose of Study: To investigate whether chain and individual hospitals differ in terms of medical and 
managerial innovative tendencies. 

Method: The sample consists of 194 hospital employees from four private hospitals, two of which are single and 
two in chain, operating in Istanbul. They are given to test whether chain and individual hospitals differ in terms 
of medical and managerial innovation trends; following validity and reliability analyzes, independent samples 
are subjected to t test. 

Findings and Conclusion: Research findings; chain and individual hospitals do not differ in terms of medical 
innovation trends, but show that chain and individual hospitals differ statistically in terms of managerial 
innovative tendencies. Chain hospitals; have a higher average than single hospitals in terms of managerial 
innovation trends. 

Key words: Innovation, Medical Innovative Trends, Managerial Innovative Trends, Chain Hospitals 

Presentation Language: Turkish 

 

Giriş 

Ülkemizde sağlık hizmetlerinde yüksek kapasiteli, yaygın, etkili hizmet sunmayı amaçlayan 
kamu hastanelerine karşın, tüm branşlarda SGK ile anlaşarak nüfusun tamamına hizmet sunma 
imkanına kavuşan özel hastaneler, sunulan sağlık hizmetlerinin çeşitliliğini arttırmanın yanında; 
niteliğini de yükseltmek zorunda kalmıştır. Aradan geçen kısa süre de dikkate alındığında aslında bu 
durumda üretilen mal/hizmetin miktarı arttıkça kalitesinin düşmesi beklense de; günümüzde bundan 
bahsetmek haksızlık olacaktır. Bu sonuca götüren nedenlerin başında özel sağlık sektörünün dinamik 
bir yapıya kavuşmasıyla birlikte; çok hızlı bir şekilde yeniliklere uyum sağlaması da gösterilebilir. 
SGK ile her branşta hizmet sözleşmelerinin yapılmasının ardından ülkemizin her yanında özel 
hastaneler açılmaya başlanmıştır.  

Artan özel hastane sayısı doğal olarak artan rekabeti de beraberinde getirmekte; bu rekabet ise 
hastalara daha kaliteli sağlık hizmetini seçme yolunu da açmıştır. 2000’li yılların başında sadece sınırlı 
imkanlarla hizmet sunan kamu hastanelerinden hizmet almak zorunda olan hastalar, bugün neredeyse 
her ilde hizmet veren birkaç özel hastanenin de tercihlerinin arasına katılmasıyla rekabete yön 
vermektedirler (Omachonu ve Einspruch, 2010:2). 

Hastaların birden fazla alternatif hastane seçme şansına kavuşmaları, özel hastane 
yönetimlerini kendilerini tercih etmelerini sağlayacak kararlar almaya zorlamaktadır. Hastaların tercih 
edecekleri bir hastane olmanın yolları araştırılarak, hastaneler buna uygun içerikte yeniden dizayn 
edilmektedir. Özel hastane yönetimleri, tercih edilebilmenin en kestirme yolunun teknolojik yenilikleri 
sahaya yansıtmak olduğu yaklaşımıyla modern tıbbi donanımları hastanelerine kazandırmışlardır. 
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Bununla birlikte bu donanımları kullanabilecek tıbbi kadro ve tıbbi yöntemlerin de hastanelerine 
katılmasının farkına varıp, alanında uzman kadroları kamu hastanelerinden ve rakiplerinden kazanma 
yolunu seçmişlerdir.      

Hastalar tarafında tercih edilebilir olmanın diğer bir şartı da; hastalardan alınan fark 
ücretlerine SGK tarafından getirilen sınırlamalar nedeniyle daha az fark alan hastane (Ekonomik) olma 
zorunluluğu olmuştur. Bu uygulamayı destekleyecek en önemli faktör ise maliyetlerin talebi 
azaltmayacak seviyeye çekilmesidir. Maliyetlerin azaltılmasını sağlayacak en önemli unsur ise; daha 
fazla sağlık hizmeti üretilmesidir. Bu da daha fazla özel hastanenin açılması ya da artan rekabete 
dayanamayan hastanelerin satın alınması sonucunu getirmiştir. Bu şekilde özellikle satın alma 
maliyetlerinin azaltılması, bunun yanında hekimlerin zincire ait birden fazla hastanede çalıştırılarak 
işgücü maliyetlerinin daha ekonomik düzeylere çekilmesi tercihini yapmaya zorlamıştır. 2015 yılında 
özel hastane sayısı 2015 yılında 562'ye ulaşmış olup; bu hastanelerin yaklaşık %13'ü büyük hastane 
zincirlerinden oluşmaktadır. Diğer özel hastanelere kıyasla ortalama yatak kapasitesi 2 kattan yüksek 
olan büyük hastane zincirleri, hastane başına 78 yatağa karşı 170 yatak ile tekil hastanelere oranla 2 
kattan daha fazla yatak kapasitesine sahiptirler. Yine en büyük 5 hastane zinciri dikkate alındığında 
özel sağlık sektörünün toplam yatak kapasitesinin %28’ine sahip olduğu 
gerçeği(https://www.tobb.org.tr/saglik/20171229-tss-genel-bakis-tr.pdf s.17), zincir hastanelerin sağlık 
sektöründe ne kadar önemli rol aldığını ortaya koyacaktır.   Bu noktada hastane yönetimlerinin 
büyüyebilmek bir zincir haline gelmek üzere hem tıbbi hem de yönetsel anlamda yenilikçi bir bakış 
açısında sahip olmaları gerekmektedir ki ilgili yazında hastane yönetimlerinin sahip olduğu bu vizyon 
ve bakış açısının tıbbi yenilikçi eğilimler ve yönetsel yenilikçi eğilimler olmak üzere iki başlık altında 
ele alındığı görülmektedir (Wu ve Hsieh, 2012).  

Tıbbi Yenilikçi Eğilimler:  Hastaneler faaliyet alanları ve ürettikleri hizmetler açısından 
öncelikle tıbbi hizmetlerde yenilikçilik yapmak zorundadırlar. Tıbbi yenilikçi eğilimler; hastane 
yönetimlerinin tanı, tedavi, hastalıkların önlenmesinde kullanılan yeni yöntem, donanım, tesis, tedavi 
süreçleri ve ilaçlarla ilgili arayışlarını ifade etmektedir. Teknik Yenilikçi Eğilimler denildiğinde 
öncelikle sağlık hizmetinin üretilmesinde kullanılan MR, Gama-knife, da Vinci robotu gibi tıbbi 
donanımlar aklımıza gelmektedir. Yöntemsel Yenilikçi Eğilimler de sağlık hizmetlerinin üretilmesinde 
kullanılan minimal invaziv cerrahi yöntemler, evde bakım ve rehabilitasyon hizmetleri gibi yöntemler 
kastedilmektedir (Özgener ve Küçük, 2008:345).   

Yönetsel Yenilikçi Eğilimler: Sağlık kurumları;  tıbbi anlamdaki yeniliklerin peşinden 
koşmakla birlikte, yönetsel açıdan bir yeniden yapılanma içindedir. Tıbbi yenilikleri takip ederek, 
transfer etmek ve uygulamak; sağlık kurumlarının yönetsel anlamda da kendilerini yenileme ihtiyacını 
beraberinde getirmektedir (Özgener ve Küçük, 2008:345). Sağlık hizmetlerini en az maliyetle en 
yüksek kalitede sunmak adına hiyerarşi ve bürokrasinin daha az olduğu, esnek hastane örgütlenmeleri 
yönündeki bir ihtiyaca işaret etmekte; hastanelerin, sağlık yönetimi ve hasta bakımı konularında daha 
yenilikçi örgüt felsefesi arayışı içerisinde oldukları da görülmektedir (Ginn vd. 2006:111). Bu açıdan 
sağlık kurumlarındaki yönetsel yenilikçi eğilimler; hastanelerin yapısı ve hastanelerdeki yönetsel 
süreçlerle ilgili yenilikçi arayışları içermektedir (Wu ve Hsieh, 2011). Hastanelerin kendi bünyelerinde 
uygulanan İ.K seçme ve değerlendirme sistemleri, online sunulan hizmetler (Randevu, ziyaret, şikayet 
yönetimi gibi) ile birlikte hastanelerin bünyelerinin dışında uyguladıkları sektörel derneklere üyelik, 
dış denetim (JCI-ISO kalite sertifikasyonları) mekanizmaları, yönetsel yenilikçi eğilimlere örnek 
olarak verilebilir (Memişoğlu ve Kalkan 2016:646; Dandil ve Şener, 2015:659). 

Yöntem 
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 Çalışmanın amacı, zincir ve tekil hastanelerin tıbbi ve yönetsel yenilikçi eğilimler açısından 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini araştırmaktır. Çalışmanın evrenini  
Türkiye`deki özel hastaneler oluşturmakta olup; bu evreni temsil etmesi amacıyla istanbul’da faaliyet 
gösteren ikisi tekil diğeri ikisi ise zincir üyesi dört özel hastanenin çalışanlarından veri toplanmıştır. 
Nihayetinde araştırma örneklemi ikisi tekil diğeri ikisi ise zincir üyesi dört özel hastanenin 194 adet 
çalışanından oluşturmaktadır. Çalışmada örneklem seçiminde kolayda örneklem yönteminden 
yararlanılmıştır. Çalışmaya hastanelerin üst düzey karar alıcıları (Genel Müdür, Hasta Bakım 
Hizmetleri Müdürü, Medikal Direktör, vb) dahil edilmemiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak 
iki bölümden oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Anketin ilk bölümünü anket katılımcının 
özellikleri ve hastanenin zincir olup olmadığını ölçen sekiz adet soru , ikinci bölümünü ise  
yenilikçilik eğilimlerini belirlemeye yönelik olarak Wu ve Hsieh (2011)’den uyarlanan 16 soru 
oluşturmaktadır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler ile birlikte Cronbach alfa testi, 
faktör analizi ve bağımsız örneklem t testinden faydalanılmaktadır. 

Bulgular 

Tablo 1’de örneklemimizi oluşturan katılımcılara dair sosyo-demografik değişkenlerin 
dağılımı verilmektedir. Ankete katılan çalışanların yaklaşık 1/3’ü (139 kişi, %71,6) kadın iken, erkek 
katılımcıların sayısı 34 (%27,8) olarak gerçekleşmiştir. Yaş gruplarına göre katılımcılara 
baktığımızda, yaş arttıkça katılımcı sayısı azalmaktadır. En fazla katılımcı (74 kişi-%38,1) yaş grubu 
en genç yaş grubu olan 25 yaşından küçükler olurken, bu oran 56 yaşından büyük olanlarda 3 kişi ve 
%1,5 ile sınırlı kalmaktadır. Kurumda çalışılan süre (Kurumdaki tecrübe) açısından katılımcıların 
dağılımı ise ağırlıklı olarak 1-5 yıl (91 kişi-%46,9) arası tecrübede yoğunlaşmakta iken, bunu 1 yıldan 
az olanlar (50 kişi-%25,8) izlemektedir. Aynı dağılım toplam tecrübe (Toplam çalışma süresi) 
açısından bakıldığında da 1-5 yıl tecrübeli çalışanlar grubu (62 kişi-%32) çoğunluğu oluşturmaktadır. 
Öğrenim durumları dikkate alındığında önlisans-lisans mezunları (99 kişi-%51) ilk sırayı alırken, yine 
bu orana yakın şekilde Ortaöğrenim-lise eğitimliler (78 kişi-%40,2) gelmektedir. Meslekler açısından  
katılımcıların dağılımına baktığımızda Yardımcı Sağlık Çalışanı olarak tanımlanan hemşire, ebe, ATT, 
vb. mesleklerine mensup kişiler büyük çoğunluğu (103 kişi-%53,1) oluşturmaktadır. Bu oranı ofis-
idari çalışan (37 kişi-%19,1) meslek grubu izlemektedir.     

TABLO 1: Katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine ilişkin bulgular (n=194) 

  N % 

CİNSİYET 
ERKEK 54 27,8 
KADIN 139 71,6 

YAŞ 

25 YAŞINDAN KÜÇÜK 74 38,1 
26-35 YAŞ ARASI 58 29,9 
36-45 YAŞ ARASI 46 23,7 
46-55 YAŞ ARASI 12 6,2 
56 YAŞINDAN BÜYÜK 3 1,5 

KURUM 
TECRÜBE 

1 YILDAN AZ  50 25,8 

1-5 YIL ARASI 91 46,9 

6-10 YIL ARASI 30 15,5 

11 YILDAN FAZLA 22 11,3 

TOPLAM 
TECRÜBE 

1 YILDAN AZ  34 17,5 

1-5 YIL ARASI 62 32 
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 6-10 YIL ARASI 36 18,6 

11 YILDAN FAZLA 60 30,9 

ÖĞRENİM 
DURUMU 

ORTAÖĞRENİM (ORTAOKUL-LİSE) 78 40,2 

ÖN LİSANS-LİSANS 99 51 

LİSANSÜSTÜ 15 7,7 

MESLEĞİ 

KLİNİK ÇALIŞANI (DR., DİŞ HEKİMİ, ECZACI, VB) 13 6,7 
YARDIMCI SAĞ.ÇALIŞANI (HEMŞİRE, EBE, ATT, 
VB) 

103 53,1 

SAĞLIK ÇALIŞANI (FİZYOTERAPİST, BİYOLOG, 
LAB. TEKN., VB) 

8 4,1 

OFİS-İDARİ ÇALIŞAN 37 19,1 

DİĞER (YAZINIZ) 32 16,5 

POZİSYONU 
ÇALIŞAN  166 85,6 

YÖNETİCİ (BİRİM SORUMLUSU) 27 13,9 
Tablo 2`de örneklemi oluşturan katılımcıların çalışmakta olduğu hastanelerin zincir üyesi olup 

olmama durumu açısından dağılımları verilmektedir. Tabloda görüleceği üzere örneklemde yer alan 
katılımcıların %56`sı (109 kişi) zincir hastanelerde, kalan %44`ü (85 kişi) ise tekil hastanelerde 
çalışmaktadır. 

TABLO 2: Zincir ve tekil hastanelerin dağılımı (n=194) 

  N % 

HASTANE 
STATÜSÜ 

Zincir 109 56,2 
Tekil 85 43,8 

 

GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK 

Veriler, geçerlilik ve güvenilirliklerini test etmek üzere faktör analizi ve Cronbach’s Alfa 
testine tabi tutulmaktadır. Tablo 3`de görüleceği üzere problemli bir maddenin elenmesinin ardından 
veriler, tıbbi yenilikçi eğilimler ile yönetsel yenilikçi eğilimler olarak iki boyut altında toplanmaktadır. 
Tıbbi yenilikçi eğilimler için alfa değeri 0,962; yönetsel yenilikçi eğilimler için ise alfa değeri 0,916 
olarak hesaplanmakta olup; bu sonuçlar verilerimizin gerekli geçerlilik ve güvenilirlik koşullarını 
sağladığını göstermektedir.  

TABLO 3  Yenilikçi Eğilimlere İlişkin Faktör Analizi 

TIBBİ YENİLİKÇİ EĞİLİMLER 
  Faktör 1 Faktör 2 

Hastanemizde, teşhis ve tedavi cihazlarında güncel bilgi ve teknolojiler 
uygulanır. 0,891   

Hastanemizin tıbbi birimlerinde güncel bilgi ve teknolojiler uygulanır. 0,927   
Hastanemizde güncel teknolojik  gelişme ve yenilikler (Tıbbi-yönetsel) 
uygulanır. 0,881   

Hastanemizde, teşhis süreçlerinde güncel bilgi ve teknolojiler uygulanır. 0,847   
Hastanemizde, tedavi süreçlerinde güncel bilgi ve teknolojiler uygulanır. 0,872   
Hastanemiz, hizmetiçi eğitim programlarında yenilikçi uygulamalar kullanılır. 0,747   
Hastanemiz, performans değerlendirme süreçlerinde yenilikçi uygulamalar 
kullanılır. 0,7   

YÖNETSEL YENİLİKÇİ EĞİLİMLER 
Hastanemizde, personel seçme ve yerleştirmede yenilikçi uygulamalar   0,727 
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 kullanılır. (Örnek : Üniversitelerde Kariyer Günleri Düzenlemek) 
Hastanemizde, yeni alan-açılımlara kaynak tahsisi (Örnek : AR-GE Bütçesi, 
Sağlık Turizmi gibi) yapılır.    0,772 

Hastanemizde, stratejik bir bakış açısı ile yönetim süreçlerinde yenilikçi 
uygulamalar kullanılır (Örnek : Tele-konferans toplantı, intranet iletişim 
sistemi). 

  0,724 

Hastanemizde, hasta ilişkilerinde yenilikçi yöntem-teknolojiler kullanılır. 
(Örnek : Şikayetvar.com üyeliği).   0,719 

Hastanemizde, tıbbi kayıt işlemlerinde yenilikçi yöntem-teknolojiler kullanılır 
(Örnek : WEB ve GSM üzerinden hasta takip sistemi).   0,713 

Hastanemizde hasta kabul/taburcu işlemlerinde yenilikçi yöntem-teknolojiler 
kullanılır. (Örnek : E-randevu).   0,643 

Hastanemizde, hasta bakım işlemlerinde yenilikçi yöntem-teknolojiler 
kullanılır. (Örnek : Evde bakım, evde rehabilitasyon hizmetleri)   0,748 

Hastanemizde, ödeme işlemlerinde yenilikçi yöntem-teknolojiler kullanılır 
(Örnek : E-POS uyg.).   0,728 

 

T- Testi 

Zincir ve tekil hastanelerin tıbbi ve yönetsel yenilikçi eğilimler açısından istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacıyla veriler bağımsız 

örneklemler t testine tabi tutulmaktadır. Tablo 4`de de görüleceği üzere t testi sonuçları tıbbi 

yenilikçi eğilimler açısından zincir ve tekil hastaneler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

ilişkinin varlığına kanıt sağlamaz iken; yönetsel yenilikçi eğilimler ise zincir ve tekil hastaneler 

arasında istatistiksel anlamlı bir farklılık  olduğunu ortaya koymaktadır. t testi sonuçlarına göre 

zincir hastanelerde yönetsel yenilikçi eğilimler, tekil hastanelere nazaran daha yüksektir. 

 

TABLO 4: Bağımsız örneklem t testi 

 N Ort t df Sig.  

TIBBİ YENİLİKÇİ 
EĞİLİMLER 

ZİNCİR 109 3,7287 
0,524 192 0,601 

TEKİL 85 3,6571 

YÖNETSEL YENİLİKÇİ 
EĞİLİMLER 

ZİNCİR 109 3,4335 
2,255 192 0,027 

TEKİL 85 2,2765 

 

Sonuç 

Bu çalışmada, hem araştırmacılar hem de sağlık kurumları yöneticileri için sağlık 
sektörünün güncel trendi olan zincirleşme ile hastane yönetimlerinin enilikçi bakış açıları, 
vzyonları ve uygulamaları arasındaki ilişkilerin incelenmesi hedefenmektedir. Özel sektörde 
faaliyet göstermekte olan iki adet zincir iki adet de tekil hastane üzerinden toplanan veriler; tıbbi 
konularda olmasa da yönetsel anlamdaki yenilikçi arayışlarda zincir hastane yönetimlerinin tekil 
hastanelere nazaran daha yüksek bir düzeyde oldukların göstermektedir. Bu sonuç, zincirleşme 
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yolu ile bir büyüme ve yayılma içersindeki hastane yönetimlerinin yenilikçi bir yönetsel felsefe 
arayışı içersinde olduklarını; yönetsel anlamda da kendilerini yenileme yönünde bir çaba sarf 
ettiklerini göstermektedir ki muhtemelen aslında büyüme ve başarı da yönetimin böylesi bir vizyon 
ve tutumunun sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Bu araştırma sonuçlarına göre, sağlık kurumu yöneticilerinin tıbbi yöntemler birlikte yönetsel 
anlamda yeniliklere açık olarak ve hatta aktif bir şekilde bu konuda mesai harcayarak yenilikçiliği 
arttırmaları gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında, büyük bir kısmı doktorlardan oluşan bu 
yöneticilerin; i) yönetsel anlamdaki yeni uygulamaları takip ederek kurum içinde uygulamaları; bunun 
için sadece doktorlardan değil, aynı zamanda profesyonel yöneticilerden de faydalanmaları, ii) 
yenilikçiliğin sınırlarını da genişleterek hastane dışına çıkarmaları, evde bakım, rehabilitasyon gibi 
henüz çok da yaygınlaşmamış ama gelecek vaat eden hizmetleri bünyelerine katmaları önerilmektedir.  
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https://www.tobb.org.tr/saglik/20171229-tss-genel-bakis-tr.pdf s.17 
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SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK 
SAYGILARI VE GİRİŞİMCİLİK DÜZEYLERİNİN 
BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 
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Deniz Tugay Arslan2 
Afsun Ezel Esatoğlu3 

 

Özet 

Özü itibariyle sosyal bir varlık olan insanın; demografik özellikleri, yaşam koşulları, benlik saygıları ve 
girişimcilik düzeyleri yaşamlarını etkileyebilmektedir. Araştırmanın amacı, üç farklı kamu üniversitesi Sağlık 
Yönetimi Bölümlerinde öğrenim gören birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinin benlik saygısı ve girişimcilik 
düzeylerinin gösterdiği değişimin çeşitli faktörler açısından incelenmesidir. Genel tarama modellerinden ilişkisel 
tarama türündeki araştırma verileri 277 öğrenciden anket tekniği kullanılarak toplanmıştır. Öğrencilerinin benlik 
saygısı düzeylerinin belirlenmesi için “Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği” (Rosenberg, 1965), girişimcilik 
eğilimlerinin belirlenmesi için Yılmaz ve Sünbül (2009) tarafından geliştirilen “Üniversite Öğrencilerine Yönelik 
Girişimcilik Ölçeği” ve araştırmacılar tarafından hazırlanan “Demografik Bilgi Formu” kullanılmıştır. 
Öğrencilerin benlik sayısı ve girişimcilik düzeylerinin belirlenmesinde tanımlayıcı istatistiklerden yararlanmıştır. 
Araştırma grubunun benlik saygısı düzeyi puan ortalamaları 18,54 dür; en yüksek benlik saygısı puan 
ortalamasının 18,70 ile kadınlarda olduğu saptanmıştır. 25 yaş ve üzerindekilerin benlik saygısı puan ortalaması 
ise 21 dir. Girişimcilik düzeyi puan ortalamaları 132,43 dür; en yüksek girişimcilik düzeyi puan ortalamasının 
135,65 ile erkeklerde olduğu belirlenmiştir. 18 yaş ve altındakilerin girişimcilik puan ortalaması 135,39 
bulunmuştur. Araştırma grubunun girişimcilik düzeyinin görece yüksek olduğu sonucuna varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Benlik, Benlik Saygısı, Girişimcilik, Girişimcilik Skalası, Sağlık Yönetimi. 

AN INVESTIGATION ON DETERMINATION OF THE LEVELS OF THE DEPARTMENT HEALTH 
MANAGEMENT STUDENTS' SELF-ESTEEM AND ENTREPRENEURSHIP  

Abstract 

The man, is a social entity, demographic characteristics, living conditions, self-esteem and entrepreneurship levels 
can affect their lives. The purpose of the study was to examine the self-esteem and entrepreneurial levels of first 
and fourth-year students in The Departments of Health Management in three different state universities in terms 
of various factors. Data was collected by questionnaires from 277 students through easy sampling designed as a 
descriptive model research. To determine the self-esteem levels of students "Rosenberg Self-Esteem Scale" 
developed by Rosenberg (1965); to determine the level of student entrepreneurship "Entrepreneurship Scale" 
developed by Yılmaz and Sünbül (2009) and "Demographic Information Form" prepared by the researchers were 
used. Descriptive statistics analysis was applied to determine the level of self-esteem and entrepreneurship of 
students. As a result of the research, it was found that the self-esteem level average score of the research group 
was 18.54 and the entrepreneurship average score was 132.43; it was determined that the average of the highest 
self-esteem score was 18.70 with women and the highest average entrepreneurship score with men was 135.65. 
The average score of self-esteem for participants aged 25 and over was found to be 135.39 and the average score 
for entrepreneurship for participants aged 21 and below was 135.39. According to the obtained entrepreneurship 
score, the entrepreneurship level of the research group reached to high level.  

Key Words: Self, Self-Esteem, Entrepreneurship, Entrepreneurial Scale, Health Management. 
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1. Giriş 

Özü itibariyle sosyal bir varlık olan insan (Hobbes, 2007: 22), yaşamını sürdürebilmesi için birtakım 
fizyolojik, psikolojik ve sosyal gereksinimlere ihtiyaç duymaktadır (Oksal, 1986: 16). Gereksinimlerin 
karşılanması sürecinde ki olumlu veya olumsuz gelişmeler bireyin tutumunu yüksek ölçüde 
etkilemektedir. Yaşam süreci içerisinde bireyin içsel ve dış çevresel özellikleri onun gelişmelere ve 
uyarıcılara tepki verme biçimini oluşturmaktadır (Avşaroğlu, 2007). Bireyin demografik özellikleri, 
yaşam koşulları, benlik saygıları ve girişimcilik düzeyleri gibi bireye ait durumlar yaşamlarını doğrudan 
ya da dolaylı olarak etkileyebilmektedir. Yerinde, zamanında, doğru olarak verilen karar ve uygun 
atılmış girişimcilik adımları bireyin yaşamında olumlu değişimlere neden olurken; aksine hatalı verilmiş 
karar ve yanlış atılmış girişimcilik adımları bireyin yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir. Bütün bu 
doğru ve yanlış davranışlar bireyin benlik saygısı ve özgüveni ile ilişkilendirilebilmektedir (Avşaroğlu, 
2007, Fox, 1990; Gander ve Gardiner, 2004: 437- 495). 

Benlik saygısı yüksek bireylerin öz saygıları, öz güvenleri ve ben algılamaları güçlüdür ve kişilerarası 
etkileşim kurma yetenekleri yüksek ve amaçlarını gerçekleştirme konusunda oldukça azimlidir. Benlik 
saygısı yüksek olan bireyler daha uyumlu, olay ve olguları daha temkinli karşılamaktadır ve baskın 
kişilikleri nedeniyle süreç ve durumları daha iyi kullanmaktadır (Schultz ve Schultz, 2001: 385; Tutar 
vd., 2009: 490-491; Turanlı, 2010). Girişimcilik düzeyi yüksek olan bireyler; yenilikçi, yeni fikir üretme 
ve geliştirme, risk alma,  konularında daha fazla cesaret gösterir ve sezgilerine güvenme, fırsatları 
kollama, bağımsız hareket etme gibi birtakım özelliklere sahiptir (Robinson, 1990: 13). Girişimcilerin 
başarısı farklı rolleri aynı anda üstlenmelerine bağlıdır ve girişimcilik düzeyi yüksek bireylerin 
işletmelerin başarısında önemli bir yere sahiptir (Dikmen ve ark., 1997: 85). Yönetici ve yönetici adayı 
durumunda çalışan bireyler sürekli olarak içerisinde bulundukları işletme, iş görenler ve çevresel 
ilişkiler gibi konularda karar verici durumunda bulunduklarından benlik saygısı ve girişimcilik 
düzeylerinin yüksek olması beklenmektedir. Gelişen benlik saygısı ve girişimcilik özellikleri, vermiş 
olduğu kararlara ve ilişkilere yön vermesinde önemli bir yeri bulunmaktadır (Çakmak ve Kara, 2011; 
Korkmaz, 2000). Araştırmanın amacı, üç farklı kamu üniversitesinin Sağlık Yönetimi Bölümlerinde 
öğrenim gören birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinin benlik saygılarının ve girişimcilik düzeylerinin 
çeşitli faktörler açısından incelenmesidir.  

1.1. Benlik saygısı 
Benlik kavramı, bireyin kendi varlığına dair gerçek olarak gördüğü öğrenilmiş inanç, tutum ve 
görüşlerin oluşturduğu karmaşık, organize olmuş ve dinamik bir sistem olarak ifade edilmektedir 
(Çuhadaroğlu, 1989). Benlik kavramı, insanın kendi benliğini algılama ve kavrama biçimi olarak 
tanımlanabilmektedir (Yiğit ve ark., 2010). Benlik saygısı öğrenme sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu 
nedenle, benlik kavramının sürekliliği, bireyin benlik algısının olumlu olmasına bağlıdır. Her bireyin 
doğuştan getirdiği, kendini gerçekleştirme güdü ve yönelimi, benlik değeriyle doğru orantılı olarak 
gelişme göstermektedir. Benlik değerinin oluşumunda ise, bireyin çocukluğundan itibaren diğer 
bireylerin kendisine verdiği tepkiler önemli rol oynamaktadır (Rosenberg, 1972; Akt., Arıcak 1999). 
Deniz (2004)’e göre benlik saygısı, kişiliğin önemli bir parçası olmakla birlikte; bireyin hayatındaki 
davranışlarına yön verebilmektedir. Kişilik gelişiminde önemli bir yer tutan ve birey için önemli olan 
algı, duygu ve düşüncelerin bir bütünü olarak benlik saygısı, bireyin sosyalleşme düzeyinde de önemli 
bir yer tutmaktadır. 

Benlik saygısı, bireyin kendini tanımlarken kullandığı özelliklerin toplamı olarak benlik kavramından 
farklıdır. Benlik saygısı, benlik kavramında bulunan bilgilerin bir değerlendirmesidir. Farkında olunan 
veya olunmayan yetenekler, özellikler ve nitelikler hakkında objektif bir görüş olarak tanımlanmaktadır. 
Başka bir deyişle benlik saygısı, bireyin kendini olduğundan aşağıda ya da olduğundan daha üstün 
görmeksizin kendinden memnun olma halidir. Bireyin kendini değerli, olumlu, beğenilmeye ve 
sevilmeye layık görmesidir. Kendini olduğu gibi kabullenmeyi, özüne güvenmeyi sağlayan olumlu bir 
ruh halidir (Yörükoğlu, 2000). Birey, kendi özelliklerini ve kendi tutumlarını keşfederek ve diğer 
bireylerin de kendisine yapmış olduğu geribildirimlerle birlikte, kendisine ilişkin birtakım 
tanımlamalarda bulunmaktadır. Kendini olumlu sıfatlarla donanmış bir birey olarak algılıyorsa benlik 
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saygısı düzeyi yüksek; olumsuz ve çelişkili algılamaları varsa benlik saygısı düzeyi düşük olmaktadır 
(Avşaroğlu, 2007). 

Rosenberg (1965)‘e göre, kişi kendini değerlendirmede olumlu bir tutum içindeyse benlik saygısı 
yüksek; olumsuz bir tutum içindeyse benlik saygısı düşük olabilmektedir. Yüksek benlik saygısına sahip 
olan birey kendisinden memnun ve kişisel doyumu yüksek; kendine karşı olumlu değerlendirme ve 
güçlü yönleri hakkında kendini iyi hissetmeye yatkın; kendilerini önemli ve değerli hissederler; 
sınırlarının bilincindedirler; bu nedenle kendilerini geliştirme yönünde uğraş sarf ederler (Otacıoğlu 
2017, s:11). Yüksek benlik saygısı olan kişilerin beklentileri de aynı derecede yüksektir. Bunun nedeni, 
yapabileceklerinin farkında olmaları ve kendilerinden beklentilerini yerine getirebilecekleri 
düşüncesidir. Kendileri hakkında olumlu hislere sahip olarak elde ettikleri başarılar sayesinde 
kendilerine güvenirler ve haklarını çok rahat bir şekilde savunabilirler (Tufan ve Yıldız, 1993, s:17). 

Benlik saygısının yüksek olması kişinin yaşam kalitesini arttırmaktadır ve aynı zamanda depresyona 
karşı da önleyici bir faktördür. Benlik saygısı, kişinin kendine saygı duymasının yanında, güven 
duyması, kendini benimseyip değer vermesidir. Benlik saygısı yüksek olan insanların kendileri ile ilgili 
beklentileri yüksektir. Olumlu tutumları ve elde ettikleri başarılı sonuçlardan dolayı kendi görüşlerini 
kabul ederler. Hem davranışlarına hem de ulaştıkları sonuçlara güvenirler. Böylece, farklı bir görüş 
karşısında kendilerini kolaylıkla ifade edebilir ve aynı zamanda yeni fikirleri de dikkate almaya 
yönelirler (Turanlı, 2010). Düşük benlik saygısına sahip bir birey ise, yeteneklerinden kuşkuludur, 
kendisini değerli bulmayıp acımasızca eleştirir, yaşamdaki sorunlarla başa çıkamayacağını düşünür ve 
çevresindekilerin görüşlerinden fazlasıyla etkilenir (Çağlayan, 2011). Bireyin benlik saygısı düzeyinin 
düşük olması benliğin değerini düşürücü yaşantılara maruz kalmasının sonucudur ve benliğini kabul 
etmeme ve değersiz görme, kendinden memnun olmama, zayıf ve olumsuz yönlerine odaklanmak ve bu 
yönleri ön plana çıkarmak ile kendini göstermektedir (Otacıoğlu, 2017). Benlik saygısı düşük olan bir 
bireyin kendine güveni zayıf olmakla birlikte bu bireyler, diğer insanlara bağımlıdır. Benlik saygısı 
düşük bireyler; araştırmacı değildir, utangaçtır ve otoriter yapıdadır (Yiğit, 2011).  

1.2. Girişimcilik 

Girişimcilik; birey ve toplum adına değer yaratan, ekonomik fırsatlar yaratan ve bireyler tarafından 
ortaya konulan, ekonomik sistemde getirdiği yenilikler ile değişikliklere neden olan bir süreçtir (Muzyka 
ve ark., 1994). Bird (1989)’a göre; girişimcilik değer yaratmak için kar amacı güden yeni bir işletme 
kurma veya yeni bir mal veya hizmet yaratma süreci olarak ifade edilmektedir. Girişimcilik bir fırsatı 
algılama ve o fırsatı ele geçirmek için bir organizasyon yaratma; fırsat elde etmek için alternatif üretim 
süreçlerini inceleme ve onların optimizasyonunu sağlama faaliyeti olarak tanımlanmaktadır (Lounsbury, 
1998; Mueller ve Thomas, 2000). Girişimcilik ile ilgili 1982-1992 yılları arasında yapılan çalışmada, 
girişimci ve girişimcilik tanımlamalarının birçoğu yeni işletme kurma, başlatma/bulma/tedarik etme, 
yenilik/yeni ürün, fırsatların peşinden gitme, risk alma/belirsizlik, kar/kişisel fayda, yönetim/liderlik, 
girişim, sorumluluk/yetki, değişimi savunan/yenilikçi, büyüme/gelişme, üretim, sahiplik ve strateji 
oluşturma gibi gruplarda toplandığı görülmüştür (Ahmetoglu ve ark., 2011: 1028; Müftüoğlu ve ark., 
2005: 147). 

Girişimcilik, geri kalmış ekonomilerde yapılanmanın, gelişmekte olan ülkelerde kalkınmanın, gelişmiş 
ekonomilerde ise dinamizmin, yeni zenginlik ve refah yaratmanın yapı taşıdır (Naktiyok, 2004:11). 
Oktay (1996) girişimcilikle ilgili aşağıda verilen özelliklere dikkat çekmektedir.  

• İş fırsatlarını görüp değerlendirme yeteneği,  
• Kaynakları bir fayda yaratmak üzere bir araya getirme özelliği,  
• Başarıyı sağlayacak uygun faaliyetleri başlatabilme cesareti,  
• İnsanlarla etkili iletişim kurup onları başarıya odaklama dirayeti. 

Girişimci tanımı yapılırken hemen hepsinde yenilik ve değişim, esneklik, dinamiklik, risk alma, 
yaratıcılık ve gelişim odaklı olma gibi faktörlerin etkili olduğu görülmektedir (Korkmaz, 2000). 
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Girişimci belirli bir mal veya hizmeti üretmek, üretip pazarlamak veya yalnızca pazarlamak için, 
kendisine ait veya başkalarından temin ettiği sermayeyi üretim faktörlerine yatıran ve böylece kar veya 
zarar etme olasılığını göze alan özel veya tüzel kişi şeklinde ifade edilebilir (Şimşek, 2007: 24). 
Girişimciler faaliyette bulunan bir işletme içerisinde yenilenmeyi ve yeniliği teşvik eden ya da yeni 
organizasyonlar yaratan, bir kurumun bir parçası olarak veya bağımsız bir şekilde faaliyette bulunan 
bireyler veya birey gruplarıdır (Nybakk ve Hansen, 2008). 

Girişimci kavramı farklı disiplinler tarafından da tanımlanmıştır. Bir ekonomist için girişimci; 
kaynakları, işgücünü, materyalleri ve diğer kaynakları bir araya getirerek önceki değerinden daha büyük 
bir değer yaratan, aynı zamanda da değişimi, yenilikçiliği ve yeni bir düzen anlayışını ortaya koyan bir 
birey olarak tanımlanabilir. Bir psikolog için girişimci, bir şeyler elde etme veya bir şeylere ulaşma, 
deneyimler edinme, başarma veya başkalarının muhtemel otoritesinden kaçma veya otoriteye sahip 
olma ihtiyacı ve arzusu olan ve bu tür güdülerle harekete geçen bir birey olarak tanımlanabilir. Bir iş 
adamı için ise bir girişimci, bir tehdit unsuru, sıkı bir rakip anlamına gelebileceği gibi bir müşteri, bir 
işbirlikçi, veya diğerlerinin refahı ve mutluluğu için çalışan bir birey olarak tanımlanmaktadır (Kurt vd., 
2006). Girişimci, fırsatların farkına varmakta, onları değerlendirmekte ve pazarlanabilir bir fikirlere 
dönüştürmektedir; Fırsatlara zamanla, çabayla, parayla ve becerilerle değer katmakta; bu fikirleri 
uygulamak için rekabetçi pazarın risklerini dikkate almakta ve bu çabalarından ödül sağlamaktadır 
(Karabulut, 2009). 

2. Yöntem 

Araştırmanın amacı ve modeli 

Araştırmanın amacı, üç farklı kamu üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümünde birinci ve dördüncü sınıfta 
öğrenim gören üniversite öğrencilerinin benlik saygısı ve girişimcilik düzeylerinin belirlenmesidir. 
Ayrıca bazı sosyo-demografik özellikler bakımından da benlik saygısı ve girişimcilik düzey ortalamaları 
incelenmiştir.  

Araştırma, genel tarama modellerinden ilişkisel tarama türündedir. Genel tarama modelleri, çok sayıda 
elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya ulaşmak amacı ile evrenin tümü ya da 
ondan alınacak bir grup, örnek ya da örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir (Karasar, 2004, 
s:77-81). Tarama (survey) modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekilde 
resmetmeyi amaçlamaktadır. Modelde önemli olan var olanı değiştirmeye kalkmadan 
gözlemleyebilmektir. İlişkisel tarama modelleri, iki ve daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte 
değişim varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma modelleridir (Karasar, 2009, 
s:34). 

Araştırmanın evreni ve örneklemi 

Araştırma 2017 yılı Kasım-Aralık aylarında Ankara Üniversitesi (AÜ), Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi (EOÜ) ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Yönetimi Bölümlerinin birinci ve 
dördüncü sınıf öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. İlgili bölümlerin birinci ve dördüncü sınıflarda 
toplam 529 öğrenci bulunmakta; öğrencilerin 292’si birinci sınıf, 237’si dördüncü sınıfta öğrenim 
görmektedir. Araştırmada ilgili tarihlerde birinci ve dördüncü sınıfta öğrenim gören öğrencilerin 
tamamına ulaşılması amaçlanmış ancak toplamda 278 öğrenciye ulaşılmıştır. Bir adet anket veri 
eksikliği nedeniyle araştırma kapsamına alınmamış, analizler tam ve doğru olarak doldurulan 277 anket 
üzerinden gerçekleştirilmiş, dolayısıyla birinci sınıf ve dördüncü sınıfta öğrenim gören öğrencilerin 
%52,36’sına ulaşılmıştır. Çalışma sonucu elde edilen veriler araştırmaya konu olan üniversitelere özgü 
olarak yorumlandığından, araştırma sonuçlarının diğer üniversitelere genellenmesi söz konusu değildir. 

Veri toplama araçları ve yöntemi 

Araştırmada, ölçüm tekniği olarak anket yöntemi kullanılmış, yüz yüze uygulanan anket formu üç 
bölümden meydana gelmiştir.  Anketin birinci bölümünde, araştırmacıların geliştirdiği “Demografik 
Bilgi Formu”; ikinci bölümünde, Rosenberg (1965) tarafından geliştirilen, Çuhadaroğlu (1986) 
tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RSBÖ)” ve üçüncü bölümde Yılmaz 
ve Sünbül (2009)’ün geliştirdiği “Üniversite Öğrencileri Girişimcilik Ölçeği” bulunmaktadır. 
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Demografik Bilgi Formu 

Demografik bilgi formunda katılımcıların yaş, cinsiyet, sınıf, mezun olunan lise, staj yapma durumları, 
çalışma durumları, aile yapıları, ikamet ettikleri yer, yaşamın çoğunun geçirildiği yer, anne ve babanın 
ve öğrenim durumu, anne ve babanın hayatta olma durumu, anne ve babaya uygun olan sektör, anne ve 
babanın tutumu, eleştiriye açıklık durumu ve ailelerinin aylık gelirine ilişkin toplam 15 adet soru 
bulunmaktadır. Soruların bir kısmı açık uçlu, diğerleri derecelendirilmiş şıkları içeren sorulardan 
oluşmuştur.  

Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ) 

Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, 1965 yılında Rosenberg tarafından geliştirilmiştir. Ölçek çoktan 
seçmeli sorulardan yapılandırılmış, 12 alt kategoride toplam 63 sorudan oluşmaktadır. Araştırmada 
kullanılan RBSÖ Benlik Saygısı alt ölçeği, 4' lü likert tipi bir alt ölçek olup, envanterin ilk 10 maddesini 
oluşturmaktadır. 1, 2, 4, 6, 7. sorular olumlu, 3, 5, 8, 9, 10. sorular olumsuz olarak kategorize edilmiştir. 
Ölçeğin değerlendirmesinde ise olumlu sorular da ‘’çok doğru (4), doğru (3), yanlış (2) ve çok yanlış 
(1)’’ puan olarak hesaplanırken olumsuz sorularda ‘’çok doğru (1), doğru (2), yanlış (3) ve çok yanlış 
(4) ‘’puan olarak hesaplanır. Ölçekten alınabilecek puan 10 ile 40 arasında değişmektedir (Doğan, 2009; 
Balat ve Akman, 2004). Ölçeğin Türkçe formunun geçerlik-güvenirlik çalışmalarını Çuhadaroğlu 
(1986) gerçekleştirmiştir. Dil geçerliği sağlanan ölçeğin güvenirlik ve geçerlik işlemleri, test-tekrar test 
güvenirliğinde alt testler için elde edilen güvenirlik katsayılarının r:46 ile r:89 arasında değiştiğini 
göstermiştir (Çuhadaroğlu, 1986).  

Üniversite Öğrencileri Girişimcilik Ölçeği 

Üniversite Öğrencileri Girişimcilik Ölçeği, öğrencilerin girişimci özelliklerini saptamak amacıyla 
Yılmaz ve Sünbül (2009) tarafından geliştirilmiştir. Yılmaz ve Sünbül tarafından ölçeğin maddelerinin 
hazırlanması öncesi üniversite lisans düzeyinde ki 90 öğrenciye girişimcilikle ilgili kompozisyon 
yazdırılmıştır. Öğrencilerin kompozisyonlarında ki görüş, duygu, fikir ve düşünceler cümleler haline 
getirilmiştir. Bu ifadelerin dışında da araştırmacılar tarafından girişimcilik literatürü taranmış ve toplam 
43 maddelik bir ölçek hazırlanmıştır. Ölçeğin ön denemesi öncesi uzman görüşlerine başvurulmuş ve 
onların görüşleri ışığında ölçekteki cümleler tekrar düzenlenmiş ve ölçek 36 maddeye indirilmiştir. 
Likert tipi bir formata dönüştürülen bu cümleler Çok sık (5)’den, Hiçbir zaman (1)’e uzanan 5’li likert 
tipi ölçek formatında düzenlenmiştir. Deneme uygulaması sonrası elde edilen veriler üzerinde Cronbach 
Alfa güvenirlik analizleri ile geçerlik analizi gerçekleştirilmiştir. Güvenirlik analizleri sonucu ölçeğin 
Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0,90 bulunmuştur. Ölçekten alınabilecek puan 36 ile 180 arasında 
değişmektedir. Ölçeği geliştirenlerce belirlenen girişimcilik puanları değerlendirme kriterleri Tablo 1'de 
verilmiştir. Çalışmada girişimcilik ölçeğinden elde edilen veriler Tablo 1'deki girişimcilik puanı 
değerlendirme kriterine göre yorumlanmıştır (Yılmaz ve Sünbül, 2009). Araştırmacılar tarafından 
çoğaltılan form ve ölçekler, öğrencilerin uygun oldukları ders dışındaki boş zaman aralıklarında, 
dersliklerde, araştırmaya yönelik açıklamalar yapıldıktan ve onlardan sözlü onam alındıktan sonra 
araştırmaya katılmayı kabul eden öğrencilere uygulanmıştır. 

Tablo 1. Girişimcilik Puanı Değerlendirme Kriteri 

36-64 Çok Düşük Girişimcilik 

65-92 Düşük Girişimcilik 

93-123 Orta Düzeyde Girişimcilik 

124-151 Yüksek Girişimcilik 

152-180 Çok Yüksek Girişimcilik 

Kaynak: Yılmaz ve Sünbül, 2009. 

Verilerin analizi    

Araştırmaya katılanların benlik saygısı ve girişimcilik düzeylerinin belirlenmesi için tanımlayıcı 
istatistiklerden (ortalama, standart sapma, frekans minimum ve maksimum değerler) yararlanılmıştır.  

156



 
   

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

Analizin gerçekleştirilmesinde SPSS 22.0 paket programı kullanılmıştır. 

3. Bulgular 

Araştırma grubunun %37,9’u AÜ, % 15,8'i EOÜ ve 46,2'si SCÜ de öğrenim görmektedir. Grubun % 
36,5’i 22-24 yaş aralığında; % 73,6’sı kadın; % 61,7'’si birinci sınıf öğrencisi; % 52,3’ü Anadolu Lisesi, 
% 2,2’si Fen Lisesi mezunudur. Grubun % 86,6’sı okul dışında başka bir işte çalışmamaktadır, %64,6’sı 
staj yapmamıştır. Grubun % 35,7’sinin babası; % 44’ünün annesi ilkokul mezunudur. Grubun % 
27,4’ünün babası özel sektörde çalışırken, % 83’ünün annesi çalışmamaktadır. Grubun % 35,4’ünün 
babası ve % 45,5’inin annesinin koruyucu tutum, % 5,4’ünün babası ve %3,6’sının annesinin ilgisiz 
tutum sergilediği saptanmıştır. Grubun % 36,5 'inin ailesi 2501 TL ile 3500 TL arasında ve % 7,9’unun 
4501 TL üzerinde gelir elde ettiği saptanmıştır (Tablo 2). 

Tablo 2. Araştırma Grubunun Sosyo-Demografik Bulgularının Dağılım (n=277) 

Değişken Kategori F % Değişken Kategori F % 

Üniversite 

AÜ 
1.Sınıf 57 

37,9 

Anne Öğrenim 
Durumu 

Okur-Yazar 
Değil 

28 10,1 

4.Sınıf 48 Okur-Yazar 28 6,5 

EOÜ 
1.Sınıf 35 

15,8 
İlkokul 122 44 

4.Sınıf 9 Ortaöğretim 54 19,5 

SCÜ 
1.Sınıf 79 

46,2 
Lise 43 15,5 

4.Sınıf 49 Üniversite 12 4,3 

Yaş 

18 yaş ve altı 47 17 Lisansüstü - - 
19-21 yaş 122 44 

Babanın Çalıştığı 
Sektör 

Özel 76 27,4 
22-24 yaş 101 36,5 Kamu 63 22,7 

25 ve üzeri 7 2,5 Serbest 119 43 

Cinsiyet 
Kadın 204 73,6 Çalışmıyor 19 6,9 
Erkek 73 26,4 

Annenin Çalıştığı 
Sektör 

Özel 26 9,4 

Mezun Olunan 
Lise 

Fen Lisesi 6 2,2 Kamu 10 3,6 
Anadolu Lisesi 145 52,3 Serbest 11 4 
Meslek Lisesi 41 14,8 Çalışmıyor 230 83 

Düz Lise 62 22,4 

Baba Tutumu 

Otoriter 73 26,4 
Diğer 23 8,3 Demokratik 88 31,8 

Sınıf 
1.Sınıf 171 61,7 İlgisiz 15 5,4 
4.Sınıf 106 38,3 Koruyucu 98 35,4 

İşte Çalışma 
Durumu 

Çalışıyor 35 12,6 Tutarsız 3 1,1 
Çalışmıyor 240 86,6 

Anne Tutumu 

Otoriter 41 14,8 

Staj Durumu 
Yapan 98 35,4 Demokratik 92 33,2 

Yapmayan 179 64,6 İlgisiz 10 3,6 

Baba Öğrenim 
Durumu 

Okur-Yazar 
Değil 

3 1,1 Koruyucu 126 45,5 

Okur-Yazar 10 3,6 Tutarsız 8 2,9 
İlkokul 99 35,7 

Ailenin Aylık 
Toplam Geliri  
(TL) 

1500 ve altı 52 18,8 
Ortaöğretim 66 23,8 1501-2500 101 36,5 

Lise 68 24,5 2501-3500 64 23,1 
Üniversite 23 10,1 3501-4500 38 13,7 
Lisansüstü 3 1,1 4501ve üzeri 22 7,9 

Toplam  277 100   277 100 

Araştırma grubunda benlik saygısı düzeyi puan ortalamalarının 18,54 ve girişimcilik düzeyi puan 
ortalamalarının 132,43 olduğu saptanmıştır. Elde edilen girişimcilik puanına göre araştırma grubunun 
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girişimcilik düzeyinin görece yüksek seviyede olduğu belirlenmiştir (Tablo 3). Bulgular literatürdeki 
çalışma sonuçları ile benzerlik göstermektedir (Aksel ve Bağcı, 2016; Akçakanat vd., 2014; Avşar, 
2007; Gemlik ve Kıraç, 2013; Uluyol, 2013; Korkmaz, 2012; Maya vd., 2012; Yılmaz ve Sünbül, 2009). 

Tablo 3. Araştırma Grubunun Benlik Saygısı ve Girişimcilik Puanları 

Puan N Min Max Ort. S 
Benlik Saygısı 277 10 40 18,54 5,22 
Girişimcilik 277 48 178 132,43 22,79 

Tablo 4. Araştırma Grubunun Yaşlarına Göre Benlik Saygısı ve Girişimcilik Puan Ortalamaları 

Yaş N Benlik Saygısı Girişimcilik 
Min Max Ort. SS Min Max Ort. SS 

18 yaş ve altı 47 10 31 18,77 5,23 93 166 135,39 18,86 
19-21 yaş 122 10 34 18,42 5,05 63 178 132,30 22,57 
22-24 yaş 101 10 40 18,42 5,42 48 178 131,56 24,96 
25 yaş ve üzeri 7 14 29 21 5,47 98 152 127,14 20,04 
Toplam 277 

Yaşa göre araştırma grubunun benlik saygısı puan ortalamaları incelendiğinde, 25 yaş ve üzerinde olan 
katılımcıların puan ortalaması 21; 22-24 ve 19-21 yaş aralığında olan katılımcıların puan ortalaması 
18,42; 18 yaş ve altından olan katılımcılarının puan ortalaması 18,77 olarak bulunmuştur.  

Yaşa göre girişimcilik puan ortalamaları incelendiğinde, 25 yaş ve üzerinde olan katılımcıların puan 
ortalaması 127,14; 22-24 yaş aralığında olan katılımcıların puan ortalaması 131,56; 19-21 yaş aralığında 
olan katılımcıların puan ortalaması 132,30; 18 yaş ve altından olan katılımcılarının puan ortalaması ise 
135,39’dur. Buna göre 22-24 yaş grubunda yer alanların diğer yaş gruplarındakilere göre daha yüksek 
girişimcilik eğilimine sahip oldukları, ayrıca tüm yaş gruplarının girişimcilik düzeylerinin görece 
yüksek seviyelerde olduğu saptanmıştır (Tablo 5). Bulgular literatür ile benzerlik göstermektedir (Aksel 
ve Bağcı, 2016; Akçakanat vd., 2014; Akkaya vd., 2014; Korkmaz, 2012; Bilge ve Bal, 2012; Yılmaz 
ve Sünbül, 2009). 

Tablo 6. Araştırma Grubunun Cinsiyete Göre Benlik Saygısı ve Girişimcilik Puan Ortalamaları 

Yaş N Benlik Saygısı Girişimcilik 
Min Max Ort SS Min Max Ort SS 

Kadın 204 10 40 18,70 5,27 63 178 131,27 22,47 
Erkek 73 10 30 18,10 5,7 48 178 135,65 23,55 
Toplam 277 

Cinsiyete göre kadınların benlik saygısı düzeyi puan ortalaması 18,70 ve erkeklerin ise 18,10 puan 
olarak saptanmıştır. Kadınların girişimcilik düzeyi puan ortalaması 131,27 ve erkeklerin ise 135,65 puan 
olarak bulunmuştur. Kadın ve erkek öğrencilerin girişimcilik düzeyleri benzer olmakla birlikte, erkekler 
kadınlardan daha yüksek girişimcilik puanına sahiptir (Tablo 6). Bulgular literatürdeki benzer çalışma 
sonuçlarını desteklemektedir (Aksel ve Bağcı, 2016; Akçakanat vd., 2014; Ulutürk Akman ve Bektaş, 
2015; Göksal ve Penez, 2015; Kılıç vd., 2012). Literatürdeki bazı çalışmalarda ise, kadın öğrencilerin 
girişimcilik puan ortalamalarının erkek öğrencilerin puanlarından yüksek olduğu saptanmıştır (Özmen, 
2015; Yılmaz ve Sünbül, 2009). 

158



 
   

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

Tablo 7. Araştırma Grubunun Mezun Oldukları Liselere Göre Benlik Saygısı ve Girişimcilik 
Puan Ortalamaları  

Mezun Olunan 
Lise N 

Benlik Saygısı Girişimcilik 
Min Max Ort SS Min Max Ort SS 

Fen Lisesi 6 13 19 15,33 2,73 133 148 140,81 6,43 
Anadolu Lisesi 145 10 40 18,38 5,21 79 178 134 20,86 
Meslek Lisesi 41 11 30 19,70 4,91 71 170 127,43 23,25 
Düz Lise 62 10 34 18,74 5,57 48 178 130,23 27,88 
Diğer 23 10 27 17,83 5,11 75 166 135,10 20,49 
Toplam    277 

Araştırma grubu içerisinde meslek lisesi mezunlarının 19,70 puanla en yüksek benlik saygısı düzeyine 
sahip olduğu belirlenmiştir. En düşük benlik saygısı düzeyi 15,33 puan ile fen lisesi ve 17,83 puan ile 
diğer lise mezunlarına aittir. En yüksek girişimcilik düzeyi 140,81 puan ile fen lisesi mezunlarına aittir. 
İkinci sırada ise 135,10 puan ile diğer lise mezunları gelmektedir. Meslek lisesi mezunlarının ise 127,43 
puan ortalaması ile mezun olunan liselere göre en düşük puanı elde etmiştir. Tüm grupların girişimcilik 
düzeyi puan ortalamalarının görece yüksek düzeyde olduğu saptanmıştır (Tablo 7). Pan ve Akay (2015) 
çalışmalarında, girişimcilik puanlarına ilişkin en yüksek ortalamanın Anadolu Lisesi mezunu 
öğrencilerine ve en düşük puan ortalamasının ise Fen Lisesi mezunu öğrencilerine ait olduğunu 
saptanmışlardır. 

Tablo 8. Araştırma Grubunun Sınıflarına Göre Benlik Saygısı ve Girişimcilik Düzey 
Ortalamaları  

Sınıf 
N Benlik Saygısı Girişimcilik 

Min Max Ort SS Min Max Ort SS 
1. Sınıf  171 10 34 18,54 5 63 177 132,74 21,46 
4. Sınıf 106 10 40 18,55 5,57 48 178 131,99 24,89 
Toplam 277 

Sınıf değişkenine göre araştırma grubunun benlik saygısı düzeyi puan ortalaması incelendiğinde, birinci 
sınıfların puan ortalamasının 18,54 ve dördüncü sınıfların puan ortalamasının 18,55 olduğu 
belirlenmiştir. Her iki sınıfında benlik saygısı düzeyi puan ortalaması benzerdir. Birinci sınıfların 
girişimcilik puan ortalamasının 132,74, dördüncü sınıfların puan ortalamasının 131,99 olduğu 
belirlenmiştir. İki sınıfın girişimcilik düzeyi puan ortalamaları benzer ve yüksek düzeydedir (Tablo 8). 
Pan ve Akay (2015) çalışmalarında, dördüncü sınıf öğrencilerinin girişimcilik puan ortalamalarının 
birinci sınıf öğrencilerine göre daha yüksek olduğunu belirlenmişlerdir.  

Tablo 9. Çalışma Durumu Değişkenine Göre Araştırma Grubunun Benlik Saygısı ve 
Girişimcilik Düzeyi 

Çalışma Durumu N Benlik Saygısı Girişimcilik 
Min Max Ort SS Min Max Ort SS 

 Çalışıyor 35 10 29 18,26 5,40 48 178 131,38 27,54 
Çalışmıyor 242 10 40 18,59 5,20 63 178 132,58 22,09 
Toplam 277 

Araştırmada, çalışan grubun benlik saygısı puan ortalamasının 18,26 ve çalışmayan grubun puan 
ortalamasının 18,59 olduğu belirlenmiştir. Çalışan ve çalışmayanların benlik saygısı düzeyi puan 
ortalamasının birbirine benzer olduğu anlaşılmaktadır. Çalışma durumu değişkenine göre araştırma 
grubunun girişimcilik düzeyi puan ortalaması incelendiğinde, çalışanların puan ortalamasının 131,38, 
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çalışmayanların puan ortalamasının 132,58 olduğu belirlenmiştir. Çalışan ve çalışmayanların 
girişimcilik düzeyi puan ortalamaları benzer ve yüksek düzeydedir. Çalışmayanların girişimcilik puanı 
daha yüksektir (Tablo 9). Literatürde ise bulguların aksine, öğrenimleri sırasında bir işte çalışan 
öğrencilerin girişimcilik puanlarının çalışmayan öğrencilere göre daha yüksek olduğu saptanmıştır 
(Çuhadar ve Altınel, 2016; Akçakanat vd., 2014 ve Konaklıoğlu ve Kızanlıklı, 2011).  

Tablo 10. Araştırma Grubunun Staj Yapma Durumuna Göre Benlik Saygısı ve Girişimcilik 
Düzeyleri 

Staj Durumu 
N 

Benlik Saygısı Girişimcilik 
Min Max Ort SS Min Max Ort SS 

 Yapan 98 10 40 18,51 5,62 48 178 130,99 25,42 
Yapmayan 179 10 34 18,56 5 63 178 133,21 21,25 
Toplam 277 

Staj yapan araştırma grubunun benlik puan ortalamasının 18,51, staj yapmayanların puan ortalamasının 
18,56 olduğu belirlenmiştir. Staj yapan ve yapmayanların benlik saygısı düzeyi puan ortalamasının 
birbirine benzer olduğu anlaşılmaktadır. Staj durumu değişkenine göre araştırma grubunun girişimcilik 
düzeyi puan ortalaması incelendiğinde, staj yapanların puan ortalamasının 130,99 olduğu, staj 
yapmayanların puan ortalamasının ise 133,21 ile daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Staj yapan ve 
yapmayan tüm grubun girişimcilik düzeyi puanları görece yüksek düzeydedir (Tablo 10). Literatürde 
ise bulguların aksine, öğrenimleri sırasında staj yapan öğrencilerin girişimcilik puanları staj yapmayan 
öğrencilere göre daha yüksek olduğu bulunmuştur (Çuhadar ve Altınel, 2016). 

Tablo 11. Anne ve Babanın Öğrenim Durumlarına Göre Araştırma Grubunun Benlik Saygısı ve 
Girişimcilik Düzeyi 

Anne ve Baba Öğrenim Durumu N Benlik Saygısı Girişimcilik 
Min Max Ort SS Min Max Ort SS 

A
nn

e 
 

Okur-Yazar Değil 28 12 26 18,56 4,39 90 178 128,78 23,52 
Okur-Yazar 18 10 25 18,11 4,45 93 175 131,70 21,90 
İlkokul mezunu  122 10 34 18,54 5,26 63 178 133,46 23,28 
Ortaokul mezunu  54 10 40 18,63 6,39 48 177 128,16 24,08 
Lise mezunu  43 10 30 18,48 4,64 75 177 136,78 21,75 
Üniversite mezunu  12 11 24 19,08 4,52 107 149 135,14 12,44 
Lisansüstü mezunu  - - - - - - - - - 
 

B
ab

a 
 

Okur-Yazar Değil 3 14 26 18 6,92 108 163 132 28,10 
Okur-Yazar 10 14 25 19,67 3,21 90 163 122,78 23,68 
İlkokul mezunu  99 10 31 18,23 5,07 71 178 132,25 23,01 
Ortaokul mezunu  66 10 29 18,44 5,71 48 178 135,09 24,93 
Lise mezunu  68 10 40 19,17 5,52 63 177 130,21 22,78 
Üniversite mezunu  28 11 30 18,20 4,43 98 157 132,98 14,33 
Lisansüstü mezunu  3 13 23 17 5,29 146 177 157,29 17,12 

Toplam 277 

Annesi üniversite mezunu olanların benlik saygısı puan ortalaması 19,08 iken, ortaokul mezunu 
olanların 18,63, okuryazar olanların 18,11, annesi lise mezunu olanların 18,48 puandır. Annesi lise 
mezunu olan grubun girişimcilik düzeyi puan ortalaması 136,78 ile görece daha yüksek girişimcilik 
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düzeyine sahiptir. Annesi ortaokul mezunu olan katılımcıların girişimcilik düzeyleri 128,16 puan, annesi 
okur-yazar olmayanların 128,78 puan olarak saptanmıştır. Anne öğrenim durumlarına göre girişimcilik 
puanlarının baba öğrenim durumlarına göre görece yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir (Tablo 11). 

Babası okur-yazar olan grubun benlik saygısı düzeyi 19,67 puan, babası lise mezunu olanların 19,17 
puan, babası lisansüstü eğitim alanların 17 puan, babası okur-yazar olmayanların 18 puan ve babası 
ilkokul mezunu olanların 18,23 puan olduğu saptanmıştır. Puanların öğrenim durumuna göre bir artış 
ya da azalış göstermediği belirlenmiştir. Babası lisansüstü eğitim alan katılımcıların girişimcilik düzeyi 
157,29 puan ile görece diğerlerinden daha yüksek olarak saptanmıştır. Babası ortaokul mezunu olan 
katılımcıların 135,09 puan, babası okuryazar olanların 122,78 puan ve babası okur-yazar olmayan 
katılımcıların girişimcilik düzeylerinin 132 puan olduğu belirlenmiştir (Tablo 11). 

Tablo 12. Anne ve Babanın Çalıştığı Sektör Değişkenine Göre Araştırma Grubunun Benlik 
Saygısı ve Girişimcilik Düzeyi 

Anne ve Babanın 
Çalıştığı Sektör 

N Benlik Saygısı Girişimcilik 
Min Max Ort SS Min Max Ort SS 

A
nn

e 

Özel 26 10 29 18,52 5,54 91 174 133,84 22,05 
Kamu 10 13 24 18,50 4,17 107 163 136,37 17,59 
Serbest 11 10 28 17,36 5,23 79 171 135,76 24,82 
Çalışmıyor 230 10 40 18,61 5,24 48 178 131,93 23,07 

 

B
ab

a 

Özel 76 10 28 18,40 4,96 48 177 132,81 25,19 
Kamu 63 10 30 17,97 5,13 96 178 137,41 19 
Serbest 119 10 40 18,95 5,39 63 177 128,71 21,90 
Çalışmıyor 19 10 31 18,49 5,56 81 178 137,65 26,96 

Toplam 277 

Annesi çalışmayan grubun 18,61 puan ortalaması ile daha yüksek benlik saygısı düzeyine sahip 
oldukları saptanmıştır. Annesi serbest çalışan katılımcıların benlik saygısı düzeylerinin 17,36 ve annesi 
kamu sektöründe çalışanların benlik saygısı düzeylerinin 18,50 puan ile daha düşük olduğu 
belirlenmiştir. Annesi kamuda çalışanların 136,37 puan ve annesi serbest çalışanların 135,76 puan 
ortalaması ile görece daha yüksek girişimcilik düzeyine sahip olduğu bulunmuştur. Annesi çalışmayan 
katılımcıların girişimcilik düzeylerinin ise 131,93 puan ile daha düşük olduğu saptanmıştır. Annenin 
çalışması durumlarının tamamında grupların girişimcilik puan düzeyleri görece yüksek düzeydedir 
(Tablo 12). 

Babası serbest çalışan grubun 18,95 puan ortalaması ile daha yüksek benlik saygısı düzeyine sahip 
oldukları bulunmuştur. Babası kamu sektöründe çalışanların benlik saygısı düzeylerinin ise 17,97 puan 
ile görece daha düşük olduğu saptanmıştır. Babası çalışmayanlar ile (137,65 puan) babası kamu 
sektöründe çalışanların (137,41 puan) daha yüksek girişimcilik düzeyine sahip olduğu; babası serbest 
çalışan katılımcıların girişimcilik düzeylerinin ise düşük olduğu (128,71 puan) belirlenmiştir. Ancak 
genel olarak babanın çalıştığı sektör durumlarının tamamında katılımcıların girişimcilik puan 
düzeylerinin yüksek düzeyde olduğu bulunmuştur (Tablo 12). 

Annesi ilgisiz tutum gösteren grubun benlik saygısı düzeyi 19,50 ve annesi otoriter tutum gösteren 
grubun benlik saygısı düzeyi 18,98 puan ile görece yüksek benlik saygısı düzeyleri olmuştur. Annesi 
demokratik tutum gösterenlerin benlik saygısı düzeyleri ise 17,97 puandır. Annesi koruyucu tutum 
sergileyen grubun girişimcilik düzeylerinin 137,80 puan ile en yüksek girişimcilik düzeyine sahip 
olduğu saptanmıştır. Annesi ilgisiz tutum sergileyen katılımcıların girişimcilik düzeylerinin 124,83 
puan, annesi tutarsız tutum sergileyen katılımcıların girişimcilik düzeylerinin 130,87 ve annesi otoriter 
tutum sergileyen katılımcıların girişimcilik düzeylerinin 132,44 puan olduğu bulunmuştur (Tablo 13). 
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Tablo 13. Araştırma Grubunun Anne ve Babalarının Tutum Değişkenine Göre Benlik Saygısı ve 
Girişimcilik Düzeyi Ortalamaları 

Anne ve Baba 
Tutumu 

N Benlik Saygısı Girişimcilik 
Min Max Ort SS Min Max Ort SS 

A
nn

e 
T

ut
um

u 

Otoriter 41 10 28 18,98 4,69 92 177 132,44 21,17 
Demokratik 92 10 40 17,97 5,58 48 178 134,24 25,19 
İlgisiz 10 12 30 19,50 5,93 107 147 124,83 12,79 
Koruyucu 126 10 31 18,76 5,06 71 178 137,80 22,06 
Tutarsız 8 10 27 18,34 5,70 75 164 130,87 25,23 

  

B
ab

a 
T

ut
um

u 

Otoriter 73 10 30 18,47 4,88 76 175 135,23 21,14 
Demokratik 88 10 40 18,76 5,45 48 178 132,16 24,67 
İlgisiz 15 10 22 15,63 3,42 102 178 140,12 19,58 
Koruyucu 98 10 31 18,77 5,31 71 177 128,86 22,45 
Tutarsız 3 11 28 21 8,88 137 164 150 13,52 

Toplam 277 

 

Babası tutarsız tutum gösteren grubun benlik saygısı düzeyi 21 puan ve babası koruyucu tutum gösteren 
grubun benlik saygısı düzeyi 18,77 puan ile görece daha yüksek benlik saygısı düzeyleri olduğu 
saptanmıştır. Babası ilgisiz tutum gösterenlerin benlik saygısı düzeyleri 15,63 puan ve babası otoriter 
tutum gösterenlerin benlik saygısı düzeyleri 18,47 puandır. Babası tutarsız tutum sergileyen grubun 
girişimcilik düzeyi ortalaması ile (150 puan) ve babası ilgisiz tutum sergileyen grubun ortalamaları 
(140,12 puan) görece daha yüksek girişimcilik düzeyleridir. Babası koruyucu tutum sergileyen 
katılımcıların girişimcilik düzeyleri ise görece düşüktür; 128,86 puandır (Tablo 13). 

Tablo 14. Araştırma Grubunun Ailelerinin Aylık Gelirlerine Göre Benlik Saygısı ve Girişimcilik 
Düzeyi Ortalamaları  

Ailenin Aylık 
Toplam Geliri 

(TL) 
N 

Benlik Saygısı Girişimcilik 
Min Max Ort. SS Min Max Ort. SS 

1500 ve altı 52 10 30 19,11 5 75 178 129,67 23,95 
1501-2500 101 10 34 18,84 5,21 63 177 131,77 24,49 
2501 - 3500 64 10 40 18,32 5,81 92 178 133,89 17,66 
3501-4500 38 10 30 17,57 4,82 91 177 136,09 21,52 
4501 ve üstü 22 10 25 18,17 4,71 48 177 131,32 27,84 

Toplam 277 
 

Ailenin aylık toplam geliri 1500 TL ve altında olan grubun benlik saygısı düzeyi 19,11 puan ile görece 
en yüksek benlik saygısı düzeyi olarak saptanmıştır. Ailenin aylık toplam geliri 3501 TL ile 4500 TL 
arasında olan grubun benlik saygısı düzeyi 17,57 puandır. Ailenin aylık toplam geliri 3501 TL ile 4500 
TL arasında olanların girişimcilik düzeyi 136,09 puan ile en yüksek girişimcilik düzeyidir. Ailenin aylık 
toplam geliri 1500 TL ve altında olanların girişimcilik düzeyi 129,67 puandır (Tablo 14). Avşar (2007) 
tarafından yapılan çalışmada, aylık geliri 1000 TL'den yüksek öğrencilerde, yaratıcılık eğiliminin daha 
fazla olduğu belirlenmiştir.  
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4. Sonuç

Araştırma Sağlık Yönetimi Bölümlerinde öğrenim gören gençlerin benlik saygısı ve girişimcilik 
düzeylerinin belirlenmesi amacıyla kurgulanmıştır. Öğrenim düzeyleri artıkça her iki konuda da puan 
ortalamalarının artabileceği düşünülmüştür. Gerçekten de dördüncü sınıf öğrencilerinin benlik saygısı 
puanı ortalamaları, birinci sınıf öğrencilerine göre görece daha yüksek bulunmuştur. Dördüncü sınıf 
öğrencilerinin girişimcilik puan ortalamalarının ise birinci sınıf öğrencilerine göre daha düşük olduğu 
sonucuna varılmıştır. Sağlık Yönetimi Bölümü müfredatları ve bölümlerin örnek aldıkları Çekirdek 
Eğitim Programları her iki konuyu da pozitif yönde destekleyici içeriktedir. Araştırma sonuçlarına göre 
ise, bu bölümlerde benlik saygısı konusunda sağlık yönetimi müfredatında amaca ulaşılabildiği, ancak 
girişimcilik konusunda halen eksikliklerinin olduğu söylenebilir. Nitekim literatür incelendiğinde de, 
öğrenim durumu ile girişimcilik özellik ve becerileri arasında fark bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır 
(Akın, 2010; Cansız, 2007; Duran ve ark., 2013; İnce ve ark.,  2007). Çalışmanın örneklemi, sadece 
Ankara Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi birinci ve 
dördüncü sınıf öğrencileri ile sınırlıdır; çalışmanın kapsamı genişletildiğinde daha anlamlı sonuçlar elde 
edilebileceği düşünülmektedir.  

Beck ve Giddens’a göre, risk alma modernleşme ile birlikte ortaya çıkan belirsizlik ve denetlenemezlik 
ile ilgili sorunlar oluşturmaktadır. Risk alma, daha önceleri saygıdeğer bir girişim olarak 
değerlendirilirken; son yıllarda riskin olumlu tarafı ortadan kaldırılarak daha çok bir sorunu, tehlikeyi 
veya tehdidi ifade eder biçimde kullanılmaktadır (Soydemir, 2011). Bu nedenle, modern toplumdaki 
ekonomik model, rekabetçi girişim ve metalaşma süreçleri arasındaki bağlantılar yüzünden istikrarsız 
ve huzursuzdur (Akıncı Çötok, 2017). Birey eğitim düzeyi, bilgisi yükseldikçe risk almak da 
istemeyebilmektedir. Aslında bu anlamda çıkan sonuçlar anlamlı olarak da yorumlanabilir. Pek çok 
konuda bilgi yüklenen birey adım atmak istediğinde eskisinden daha çekimser de davranabilir. Balaban 
ve Özdemir’e göre (2008), yine de, girişimcilik düzeyinin ortaya çıkarılmasında önemli görülen 
faktörün eğitim ve öğrenim olduğu düşünüldüğünde, Sağlık Yönetimi Bölümü’nde öğrenim gören 
öğrencilerin girişimcilik potansiyellerine yönelik farkındalık yaratılmasının son derece önemli olacağı 
düşünülmektedir.  

Araştırmanın yapıldığı üniversitelerde, - üniversitelerin Mediko-Sosyal Birimleri veya Kariyer 
Merkezleri aracılığıyla - benlik saygısı ve girişimcilik konularında öğrenci farkındalığının arttırılması 
adına grup rehberliği veya grupla psikolojik danışma çalışmaları yapılabilmesinin oldukça faydalı 
olabileceği düşünülmektedir. Sağlık Yönetimi öğrencilerinin benlik saygısı ve girişimcilik konularında 
yapılacak seminerlere aktif katılımını ve devamlılığını sağlamak amacıyla da Kariyer Merkezlerinin 
Fakültelerdeki birimlerinin ve Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin konu ile ilgilemelerinin de uygun 
olabileceği önerilmektedir. Öğretim kurumlarında iş yaşamı için gerekli olan akademik yeterliliklerin 
kazandırılmasının yanında, sosyal ve kişilik gelişimin de desteklenmesinin önemli olduğu 
düşünülmektedir. Sağlık Yönetimi öğrencilerinin, öğrencilik yıllarında hem benlik saygısı hem de 
girişimcilik düzeylerinin artırılması yönündeki tüm desteklerin, kararlarını özgüvenli verebilen, 
etkileşim becerisi ve uyum düzeyi yüksek bireyler yetiştirilmesine katkı sağlayacağı söylenebilir. 

Araştırmadan elde edilen sonuçlara dayanarak; öğrencilerin sosyal koşullarının da iyileştirilmesine 
yönelik çalışmaların yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Benlik saygısının bireyin maddi 
yetersizliğinden etkilendiği saptanmış; gelir durumu düşük bireylerin benlik saygıları ve girişimcilik 
düzeyleri, gelir durumu yüksek bireylere göre daha düşük bulunmuştur. Gençlerin toplum ve dünyadaki 
yerlerini alabilmeleri için maddi ve manevi desteklenmeleri, bu konularda çeşitli yatırım ve teşviklerin 
olmasının gerekli olduğu söylenebilir. Öğrencilere burs ve yarı zamanlı iş temini konusunda üniversite 
genelinde çalışmaların artırılması önerilebilir. 

Araştırma sonuçlarına göre Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencilerine öğrenim hayatları devam ederken 
kendilerini keşfetmeleri adına gerekli olanakla kavuşturulmaları için çeşitli çalışmaların içerisinde 
olmalarının sağlanması önerilebilir. Örneğin; üniversite veya dışında, sivil toplum kuruluşları ve sosyal 
sorumluluk projelerinde yer almalarına olanak tanınarak benlik saygılarının ve kendilerine güvenlerinin 
geliştirilmesi sağlanabilir. Öğrencilere uygulamalı alan derslerinin daha erken dönemlerde verilmesi 
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sağlanarak, gönüllü stajyerlik konusunda destekleyici projeler sunularak bireylerin iş sahasını 
tanımaları, saha analizi yapmaları, bulunmak istedikleri konum ile olmak istedikleri kişi profiline erken 
yaşta ulaşmaları sağlanabilir.  

Girişimcilik eğitiminde beklenen amaç bireylerde gizli kalmış veya diğer bir ifade ile ortaya çıkarılmayı 
beklenen özelliklerin gün yüzüne çıkmasıdır. Türkiye gibi genç nüfusa sahip ülkelerin üniversite 
eğitimlerinde bu konuya yoğunlaşarak gençlerin bu yönde teşvik edici girişimlerde bulunulmasının 
uygun olacağı söylenebilir. Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencilerinin de girişimcilik dersi almalarının ve 
konuya ilişkin bilgi sahibi olmalarının oldukça önemli olduğu düşünülmektedir. Öğrencilere girişimcilik 
yönlerini ortaya çıkarabilecekleri pratik alanlar sunulması sağlanabilir. Bu çalışmalarda oluşabilecek 
hatalar sonucunda öğrencilerin girişimcilik heveslerinin kırılmamasına özen gösterilmelidir; öğrencilere 
karşılarına çıkan problemlere karşı nasıl direnç göstermeleri, kriz zamanlarında nasıl bir yol izlemeleri 
gerektiği konusunda bilgi ve beceri kazandırılmasının da uygun olacağı düşünülmektedir.   

Girişimcilik potansiyelinin geliştirilmesi büyük ölçüde eğitim sisteminin niteliğine bağlıdır. Eğitim 
sisteminin temel unsuru olan üniversite öğrencilerinin girişimci ve atılgan potansiyele sahip olması 
yenilikçi bir toplum açısından büyük önem arz etmektedir. Bu açıdan üniversitelerde girişimcilik 
konusunda hizmet içi eğitim, seminer ve konferansların düzenlemesi ve öğretim uygulamalarının 
yenilikçiliği destekleyen daha uygun bir anlayışla düzenlenmesinin faydalı olacağı söylenebilir.   
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YENİLİK İKLİMİNİN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İÇ 
GİRİŞİMCİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ 
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Özet 

 
Çalışma ile sağlık çalışanlarının yenilik iklimi algılarının iç girişimcilikleri üzerine etkisini ölçmek 
amaçlanmaktadır. Çalışmada sağlık çalışanlarının yenilik iklimi algılarının ölçülmesi ve iç girişimcilik 
durumlarına etkisi belirlenmek istenmektedir.  
Araştırma, Samsun ilinde yer alan özel bir hastanede gerçekleştirilmiştir. Hastane toplam çalışan sayısı 
900’dür. Power Analysis And Sample Size Software (PASS) Demo programında 200 çalışanın örnekleme dahil 
edilmesi gerektiği belirlenmiştir. 187 anket değerlendirmeye alınmıştır. Çalışanların yenilik iklimi algılarını 
ölçmek için geçerlik- güvenirlik çalışması Sönmez vd., (2017) tarafından  yapılan Yenilik İklimi ölçeği 
kullanılmıştır. Çalışanların iç girişimcilik durumlarını  ölçmek için ise Durmaz (2011) tarafından geliştirilen iç 
girişimcilik ölçeği kullanılmıştır. 
Regresyon modelinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu, yeniliği engelleme alt boyutunun (β=0,315) iç 
girişimciliği negatif yönde etkilediği bulunmuştur. 
Yeniliği engellediği düşünülen kurumlarda çalışanlar girişimci faaliyetlerde bulunma konusunda daha çekimser 
davranmaktadır. Yeniliğin engellendiği düşünülen kurumlarda çalışanların yeni fikirlerine ve düşüncelerine 
daha fazla yer verilmesi ve çalışanlara girişimcilik konusunda desteklendikleri hissettirilmesi önerilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Yenilik İklimi; İç Girişimcilik; Sağlık Kurumlarında Yenilik İklimi; Sağlık Kurumlarında İç 
Girişimcilik. 
 

THE EFFECTS OF INNOVATION CLIMATE ON INTRAPRENEURSHIP OF HEALTH WORKERS 
 

Abstract 
 
The aim of this study is to measure the impact of innovation climate perceptions on intrapreneurship of health 
workers. In the study, it is aimed to measure the perceptions of innovation climate of health workers and to 
determine the effect on intrapreneurship situation. 
The research was conducted in a private hospital in the province of Samsun. The total number of employees in 
the hospital is 900. Power Analysis and Sample Size Software (PASS) Demo Program ıt was determined that 200 
employees should be included in sample. 187 questionnaires were taken into consideration. Validity-reliability 
study to measure employees' innovation climate perceptions Sönmez et al. (2017) was used. The 
intrapreneurship scale developed by Durmaz (2011) was used to measure the intrapreneurship status of the 
employees. 
The regression model was statistically significant, and the innovation inhibition sub-dimension  (β = 0,315) was 
found to have a negative effect on intrapreneurship. 
Employees who are thought to prevent innovation are more timid to engage in preneurial activities. It is 
suggested that for organizations that are thought to be hindered by innovation to give employees more room for 
new ideas and considerations and to make employees feel entrepreneurial support. 
 
Keywords: Innovation Climate; Intrapreneurship; Innovation Climate in Healthcare Organizations; 
Intrapreneurship in Healthcare Organizations. 

1. Giriş 

Günümüzde yaşanan hızlı değişimler örgütlerin de kendilerini bu duruma hazırlamalarını ve farklı 
olduklarını gösterebilmek için yeniliğe yönelmelerini gerektirmektedir. Tarihi neredeyse insanlık tarihi 
kadar eski olan “girişimcilik”, insanlığın bilinen dönemlerinden bu yana ekonomik ve toplumsal 
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gelişmede daima anahtar rol oynamış bir olgudur (Karakaş, 2013: 3). Girişimcilik, insanın düşünsel 
emeğinin fayda yaratacak ekonomik değere dönüşmesi olarak ifade edilmektedir (Tutar ve 
Altınkaynak, 2014:5). Latince’de “intare” kökünden gelen girişimci kavramı, İngilizce’de “enter” ve 
“pre” kelime köklerinden gelmekte ve “entrepreneur” yani ilk girişen, başlayan anlamına gelmektedir 
(İraz, 2005: 149). Ekonomik gelişmenin temel dinamiği olarak gösterilen girişimcilik, bir iş girişimi 
başlatmak için gerekli kaynakları organize etme ve bu iş ile ilgili risk ve kazançları öngörme sürecidir 
(Yıldırım, 2013:32; Tutar ve Altınkaynak, 2014:5). Yenilikler, vazgeçilmez bir itici güç oluşturarak 
gelişmeye neden olurlar. Günümüzde yenilikler genellikle teknoloji odaklı veya destekli olmaktadır 
(Elçi ve Elçi, 2013:47). Yenilik kavramı, “innovation” sözcüğünden türetilmiştir. Bir ürün, hizmet ya 
da süreçte ona değer katacak biçimde değişikliklerin ve ilklerin gerçekleştirilmesi anlamına 
gelmektedir (Elçi ve Elçi, 2013:51). Yenilik yaratıcı fikirlerin ortaya çıkması ile başlayan bir süreçtir. 
Yaratıcılık, yaratıcı özelliklere sahip fikirlerinin desteklendiği ortamda çalışan ve kendini özgür 
hisseden kişiler demektir (West ve Sacremento, 2012). Çalışan yaratıcılığı, genellikle yenilik için 
başlangıç noktasıdır (Hsu ve Fan, 2010). Örgütlerin yenilik sürecinde girişimci çalışanlara ihtiyacı 
vardır. Örgütler, çalışanlarının bireysel yaratıcılık düzeylerini arttırmak ve iç girişimcilik 
performanslarını yükseltmek için her konuda örgütsel destek sağlamalı ve devam ettirmelidir (Kanbur, 
2015). Girişimcilik açısından yenilikçilik; teknolojik gelişmeler temelinde, işletmenin ürün ve 
hizmetlerini, hem üretim, hem de pazarlama aşamasında farklı ve dikkat çekici şekilde tasarlamayı 
ifade etmektedir.  Teknolojik gelişmeler giderek artmaktadır. Buna ek olarak çalışanların yenilik ve 
gelişmiş teknoloji beklentileri de artmıştır. Çalışanların yenilik sürecine katılmaları ve bireysel olarak 
yeniliğe yönelik girişimlerde bulunmaları örgüt açısından önem arz etmektedir. 

“Girişimcilik” inisiyatifi, inovasyonu ve fırsat tanınmasını ifade eden, ve her birine eşit derece 
uzaklıkta olumlu çağrışımlara sahip bir kavramdır. Girişimcilik, fırsatların tanımlanmasını, risk ve 
ödüllerin analizini, kaynakların stratejik takibini ve bir eylem planının uygulanmasını içermektedir. 
Girişimci davranış, gerekli olan zamanı ayırarak ve çaba harcayarak, maddi, psikolojik ve sosyal 
riskleri üstlenerek ve sonuç olarak parasal ve kişisel tatminin elde edilmesini sağlayarak farklı bir şey 
yaratma süreci” olarak tanımlanmaktadır (Phillips ve Garman, 2006). Hisrich ve arkadaşlarına göre 
girişimci; çevreyi anlar, vizyon sahibi ve esnektir, yönetim seçenekleri oluşturur, takım çalışmasını 
teşvik eder ve sürecin devamlılığını sağlar (2017:45). 

Son yıllarda örgütler, yenilik için yoğun çaba harcamakta ve bu yenilikleri desteklemek amacıyla pek 
çok atılım gerçekleştirmektedirler. Bunlardan biri, örgüt içinde girişimciliği destekleyen iç girişimcilik 
kavramıdır (Ağca ve Baş, 2013:300). Marangoz’a göre iç girişimcilik, bir örgütsel ağ içerisinde 
yeteneklerini kanıtlamış bireylerin, iletişim kurmalarıyla, kendilerini tanıyıp keşfetmeleriyle ve 
kendilerinin farkına varmalarıyla başlayan girişimcilik türüdür (2013:11). İç girişimcilik, girişimcilik 
ile pek çok yönden benzerdir. İç girişimcilik, örgütün iç çevresine yönelik veya örgütün iç çevresinden 
birinin süreç yeniliği şeklinde gerçekleştirmesidir. Genel anlamda girişimcilik, bir iş fikrini hayata 
geçirmek için yeni organizasyonlar yaratma olduğu halde, iç girişimcilik, faaliyet halindeki 
organizasyonlar içerisindeki girişimcilik faaliyetidir (Tutar ve Altınkaynak, 2014:45). İç girişimcilik, 
yenilenen stratejik konulara odaklanarak, yenilikçi kuruluşlar yaratmayı içermektedir. (Ratten, 2012; 
Hisrich vd., 2017:36). İç girişimci olduğu düşünülen kimseler örgütün değişimine ve dönüşüm 
sürecine katkı sağlamaktadırlar.  Sağlık girişimciliği için yararlı olan temel bileşen, sağlıkla ilgili 
girişimcilik faaliyetlerine destek sağlayan kurumun iç ortamıdır (Ratten, 2012). Bir kurum içinde iç 
girişimci faaliyetlerin geliştirilebilmesi için uygun iç koşulların oluşturulması gerekmektedir. Bunlar, 
kurum yönetimi tarafından verilen destek, otonomi, ödüllendirme, zaman yaratma ve uygun 
organizasyonel prosedürlerin oluşturulmasıdır (Lages vd., 2017).   

Girişimci kuruluşlar, geçmiş yeniliklerden edindikleri bilgileri gelecekteki yenilikçi etkinlikler için 
kullanmaktadırlar (Ratten, 2012). Sağlık kuruluşlarının yenilikçilik ve girişimcilik yoluyla mal ve 
hizmet yaratmadaki rolü, daha fazla dikkat gerektiren önemli bir araştırma alanıdır. Girişimcilik, bir 
örgütün üyeleri ve çevresiyle bağlantı kurduğu karmaşık bir süreçtir. Girişimcilik ayrıca fırsatları 
keşfetme, değerlendirme ve kullanma sürecini içermektedir. Sağlık sektöründe girişimcilik, girişim, 
yenileme, yenilik, risk alma ve proaktiflik ana bileşenlerinden oluşmaktadır. Sağlık girişimciliği 
süreci, yenilikçi faaliyetlerle sonuçlanan yeni ve mevcut hizmetlerin geliştirilmesini içermektedir 
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(Ratten, 2012). Sağlık kuruluşlarında iç girişimcilik, rekabet avantajı geliştirmek için büyük bir fırsat, 
hastaların sağlık hizmetlerini iyileştirmenin, yeniliğin ve kurumun sürekli dönüşümünün artırılmasının 
bir yolu ve özellikle her çalışanın potansiyeline değer vermenin bir yoludur (Lages vd., 2017). 

Yenilik, bilgi temelli bir süreç olmakla birlikte aynı zamanda bu bilgilerin üretilmesi, paylaşılması ve 
yeni teknoloji, ürün/hizmet ve süreçlere dönüştürülmesidir. Yenilikçi kültürü benimseyen ve bu yapıyı 
kurmayı başaran örgütler bulundukları çevreye ve gelişmelere uyum konusunda önemli kazanımlar 
elde etmektedir (Bülbül, 2017:43). Rekabetçi ortamda kurumun hayatta kalabilmesi için yöneticiler 
tarafından yenilikçi yönetim uygulamalarının benimsenmesi gerekmektedir. Yenilik, kurumun 
yönetim tarzına bağlı olarak farklı bireyler için farklı anlamlar taşıyabilmektedir. Pek çok sağlık 
kuruluşunda, yenilik, değişim veya eyleme odaklanan faaliyetlerle tanımlanmaktadır (Ratten, 2012). 
Singh ve Lillrank (2015: 3)’a göre, bir girişimci, kelimenin tam anlamıyla bir yenilikçi değildir. Bir 
girişimci değer yaratmak için eski, gerçek ve test edilmiş fikirleri pazar alanına götürebilmektedir. 
Bunun için ise, girişimcinin yenilik yöneticisi olması gerekmektedir. Yöneticiler, bir kurumun yeniliği 
kabul etme ve uygulama yeteneğini değiştirmeye yardımcı olabileceğinden, iç girişimcilik için de 
önemlidir. Çalışanların yenilikçi davranışlarının yenilik iklimi, rekabet gücü ve uzun vadeli başarı için 
çok önemli olduğu iddia edilmektedir. Yenilikçi davranış, kuruluşlar içinde yeni fikirlerin üretilmesini, 
benimsenmesini ve uygulanmasını içeren bir süreç olarak tanımlanabilir (Ren ve Zhang, 2015). 

Yenilik, sağlık sektöründe de meydana gelen girişimcilik ve değişim için önemli bir itici güçtür. 
Sağlık kuruluşları, hasta beklentilerini karşılamak için yeniliği kullanmakta ve aynı zamanda rekabet 
içinde farklılaşmayı sağlamaktadır (Ratten, 2012). Lega (2009)’ya göre, bütün sağlık örgütlerinde, 
artan kurumsallaşma ile birlikte aşağıdaki faktörlere bağlı olarak yeniliğe ihtiyaç duyulmaktadır.  

 Kullanıcı seçimine ve üçüncü taraf ödeyenlere göre sağlık kurumlarında akreditasyon gibi 
rekabet temelli yaklaşımların tanıtılması. 

 Biyoteknoloji sektöründe ve genel olarak sağlık ekipmanı alanında hızlı büyüme. 
 Bilginin yayılmasının oldukça kolay hale gelmesi. 
 Sağlık kullanıcıların kültürel anlamda kendilerini geliştirmeleri. 

Günümüzün sıkı rekabet ortamı içerisinde örgütler rekabet güçlerini artırmalı, bu amaçla rekabet 
avantajı sağlamak için maliyetleri düşürmeli, kaliteyi iyileştirmeli, hızı yükseltmeli ve yenilikçiliği ön 
plana almalıdır (Öğüt, Aygen ve Demirsel, 2007; Marangoz, 2012: 48). Hastanelerin, rekabet avantajı 
yaratma ve hasta tatminini sağlama düşüncesiyle yenilikçi olmaları beklenmektedir. Yenilikçiliğin 
sağlık sektörü ve hastaneler için önemi gün geçtikte önemi artmakta ve araştırmacıların da ilgisi çeken 
bir konu haline gelmektedir (Aksay ve Orhan, 2013:11). Sağlık çalışanların yenilikle sonuçlanabilecek 
yaratıcı fikirlerini ortaya koyabilmeleri açısından yenilikçi iklime yönelik algıları önem taşımaktadır 
(Turgut ve Beğenirbaş, 2013). Örgütlerin yaratıcılıkları çalışanlar sayesinde ortaya çıkmaktadır ve 
iklim, çalışanların yaratıcılık konusunda motivasyon sağlaması açısından önemlidir (Charbonnier-
Voirin et al., 2010; Nybakk ve diğerleri, 2011; Wang et al., 2013). Yenilik iklimi çalışanların yaratıcı 
davranışlarının şekillenmesinde oldukça önemlidir. Yeni olduğuna inandığı fikirlerini ifade edebilen 
çalışanların kurum yönetimi tarafından memnuniyetle karşılanması, destekleyici politikaların ve 
uygulamaların olması örgütte yenilik ikliminin başarıyla geliştirildiğini düşündürmektedir 
(Charbonnier-Voirin et al., 2010). Wang ve diğerleri (2013), yenilik ikliminin, yaratıcılığını önemli 
biçimde etkilediğini bulmuştur. Yenilik ikliminin çalışan yaratıcılığı ile pozitif bir ilişkisi olduğunu 
söylemek yanlış olmaz (Jaiswal ve Dhar, 2015).  Örgütlerin çevredeki yeniliklere uyum 
sağlayabilmeleri ve yenilikçi faaliyetlerle çevrelerini dönüştürebilmeleri, örgüt yapılarını yenilik 
temelli olarak düzenlemelerine ve yeni ürün ve hizmet tasarımlarını gerçekleştirebilmelerine bağlıdır 
(Öğüt vd., 2007).  

2. Yöntem 

Çalışmada, sağlık çalışanlarının yenilik iklimi algılarının iç girişimcilikleri üzerine etkisini ölçmek 
amaçlanmaktadır. Yenilik iklimi ve iç girişimcilik konusunda sağlık yönetimi alanında Türkiye’de 
yapılan çalışmaların sınırlı sayıda olması nedeniyle bu çalışma önem taşımaktadır.  
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Çalışmanın problem cümlesini  “Yenilik ikliminin sağlık çalışanlarının iç girişimciliği üzerinde etkisi 
var mı?” sorusu oluşturmaktadır. 

 Araştırma, Samsun ilinde yer alan özel bir hastanenin çalışanlarına yönelik olarak, 25.06.2018-
20.07.2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın konusunu özel sağlık kuruluşu 
çalışanları oluşturmaktadır. Hastane toplam çalışan sayısı 900’dür. Power Analysis And Sample Size 
Software (PASS) Demo programında “Paylaşılan Liderliğin Değişime Açıklık Ve İç Girişimcilik 
Üzerine Etkileri: Konya Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğünde Bir Araştırma” başlıklı yüksek 
lisans tezi referans alındığında toplam ölçek ortalama değeri 3,994 ve 0,455 standart sapma değerine 
göre %95 güven düzeyi,  %99.9 ve 0,866 etki büyüklüğü ile 200 çalışan örnekleme dahil edilmiştir. 
187 anket değerlendirmeye alınmıştır. Çalışmanın gerçekleştirilebilmesi için Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan 317 karar numaralı etik kurul izni alınmıştır.  

Çalışmada, verilerin elde edilmesi için anket formu uygulanmıştır. Uygulanan anket üç bölümden 
oluşmaktadır. Birinci bölüm, demografik bilgilerle ilgili soruların bulunduğu bölümdür. İkinci bölüm, 
bir özel hastane sağlık çalışanlarının yenilik iklimi algılarını ölçmek amacıyla oluşturulmuştur. 
Üçüncü bölüm ise, sağlık çalışanlarının iç girişimcilik durumlarını ölçmek amacıyla oluşturulmuştur. 
Ankette; birinci bölümde 8 adet ikinci bölümde 14 adet, üçüncü bölümde 21 adet olmak üzere toplam 
43 soru yer almaktadır. Çalışanların yenilik iklimi algılarını ölçmek için Scott ve Bruce (1994) 
tarafından geliştirilen Yenilik İklimi Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin Türkçe’ye uyarlaması ve geçerlik- 
güvenirlik çalışması Sönmez vd., (2017) tarafından gerçekleştirilmiştir. Ölçek; yeniliği destekleme, 
yeniliği engelleme ve kaynak sağlama olmak üzere 3 alt boyuttan ve 14 maddeden oluşmaktadır. 
Yenilik iklimi ölçeği yeniliği destekleme alt boyutu, Yeniliği engelleme alt boyutu ve kaynak sağlama 
alt boyutlarından oluşmaktadır. Yeniliği destekleme alt boyutundaki tüm maddeler düz (kesinlikle 
katılmıyorum:1 puan, kesinlikle katılıyorum: 5 puan), yeniliği engelleme alt boyutunda yer alan tüm 
maddeler ters (kesinlikle katılmıyorum:5 puan, kesinlikle katılıyorum: 1 puan) ve  kaynak sağlama alt 
boyutunda yer alan tüm maddeler düz (kesinlikle katılmıyorum:1 puan, kesinlikle katılıyorum: 5 puan) 
puanlanmaktadır.  Ölçek toplamında Cronbach’s alpha değerinin 0.824 ve alt boyutlarda 0.734-0.849 
arasında değiştiği ve ölçeğin güvenilir olduğu görülmüştür. Çalışanların iç girişimcilik durumlarını  
ölçmek için Durmaz (2011) tarafından geliştirilen iç girişimcilik ölçeği kullanılmıştır. Durmaz (2011) 
geliştirdiği ölçek ile ilgili güvenirlik ve geçerlilik çalışması uygulamış ve 21 maddeden oluşan ölçeğin 
güvenirlik katsayısını 0, 918 olarak yüksek bulmuştur. Yaptığı faktör analizi sonucunda ölçeğin üç alt 
boyuta ayrıldığını bu alt boyutların da yenilikçilik, risk alma ve proaktiflik, özerklik olduğunu 
belirlemiştir. İç girişimcilik ölçeğinin genel güvenirliği alpha=0.922 olarak çok yüksek bulunmuştur 
Ölçek, 5’li Likert tarzında (1-Kesinlikle Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Kararsızım, 4-Katılıyorum, 
5-Kesinlikle Katılıyorum) hazırlanmıştır. 

Anket ile elde edilen veriler IBM SPSS V23 programı ile analiz edilmiştir. Verilerin normal dağılıma 
uygunluğu Kolmogorov Smirnov testi ile incelenmiştir. Veriler normal dağıldığından bulguların 
yorumlanmasında ortalama ve standart sapma değerleri esas alınmıştır. Normal dağılım gösteren iki 
bağımsız grup arasındaki farklılığın incelenmesinde Bağımsız İki Örnek T Testi kullanılmıştır. Normal 
dağılım gösteren üç ve üzeri grup arasındaki farklılığın incelenmesinde Tek Yönlü Varyans Analizi 
kullanılmıştır (ANOVA). Nicel veriler, ortalama, standart sapma şeklinde sunulurken nitel veriler 
frekans (yüzde) şeklinde sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

 



 
   

172 

 

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

3. Bulgular 

Çalışmanın sonucunda aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. 

Tablo 1. Demografik Bilgiler 

Cinsiyet n % 

Kadın 
Erkek 
Toplam 

102 
86 
188 

54,3 
45,7 
100,0 

Medeni Durum n % 
Bekar 
Evli 
Toplam 

129 
59 
188 

68,6 
31,4 
100,0 

Yaş n % 
18-26  
27-48 
Toplam 

93 
95 
188 

49,5 
50,5 
100,0 

Eğitim Durumu n % 
Lise ve Öncesi 
Önlisans 
Lisans ve Lisansüstü 
Toplam 

115 
18 
55 
188 

61,2 
9,6 
29,3 
100,0 

Görev n % 
Sağlık Personeli  
İdari Personel 
Toplam 

165 
23 

188 

87,8 
12,2 

100,0 

Katılımcıların %54,3’ü (n=102) kadın, %45,7’si (n=86) erkektir. %68,6’sı (n= 129) bekar, %31,4’ü 
(n=59) evlidir. Katılımcıların %49,5’i (n=93) 18-26 yaş aralığında, %50,5’i (n=95) 27-48 yaş 
aralığındadır. %61,2’si (n=115) lise ve öncesi, %9,6’sı (n=18) önlisans, %29,3’ü (n=55) lisans ve 
lisansüstü eğitim görmüştür. Katılımcıların %87,8’i (n=165) sağlık personeli, %12’2’si (n=23) idari 
personeldir.  

Tablo 2. Kurumda girişimciliğin desteklendiğini düşünen/düşünmeyen çalışan sayısı 

Çalıştığınız kurumda girişimciliğin desteklendiğini düşünüyor 
musunuz? 

n % 

Evet 
Hayır 

100 
88 

53,2 
46,8 

Toplam 188 100 

Katılımcıların %53,2’si (n=100) çalıştıkları kurumda girişimciliğin desteklendiğini düşünürken, 
%46,8’i (n=88) girişimciliğin desteklenmediğini düşünmektedir. 

Tablo 3. Girişimci yönünün olduğunu düşünen/düşünmeyen çalışan sayısı 

Girişimci yönünüzün olduğunu düşünüyor musunuz? n % 
Evet 
Hayır 
Toplam 

174 
14 
188 

92,6 
7,4 
100 

Katılımcıların %92,6’sı (n=174) girişimci yönlerinin olduğunu düşünürken, %7,4’ünün (n=14) 
girişimci yönlerinin olmadığını düşünmektedir. 
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Tablo 4. Yenilik iklimi ve iç girişimcilik ölçekleri ortalama ve standart sapma değerleri 
Y

en
ili

k 
İk

lim
i Ö

lç
eğ

i   Alt Boyutlar 
 

n  Ort.  s.s 
Yeniliği Destekleme  188  2,98 0,98 

Yeniliği Engelleme  188  2,70 0,98 

Kaynak Sağlama  188  2,41 1,12 

İç
 

G
ir

işi
m

ci
lik

 
Ö

lç
eğ

i  

Yenilikçilik  188  4,30 0,69 
Risk Alma ve Proaktiflik  188  4,02 0,85 
Özerklik  188  2,91 0,89 

Katılımcıların Yenilik İklimi Ölçeği alt boyutlarına verdikleri cevapların ortalama ve standart 
sapmaları; yeniliği destekleme X: 2,98 s.s: 0,98, yeniliği engelleme X:2,70, s.s: 0,98, kaynak sağlama 
X: 2,41, s.s:1,12 bulunmuştur. İç Girişimcilik Ölçeği alt boyutlarına verdikleri cevapların ortalama ve 
standart sapmaları; yenilikçilik X:4,30, s.s: 0,69, risk alma ve proaktiflik X:4,02, s.s: 0,85, özerklik 
X:2,91 s.s: 0,89 olarak bulunmuştur. 

Tablo 5. Çalışanların cinsiyet değişkenine göre yenilik iklimi ve iç girişimcilik algıları 

 Alt Boyutlar Cinsiyet n Ort. s.s p 

Y
en

ili
k 

İk
lim

i Ö
lç

eğ
i Yeniliği Destekleme 

 
 

Kadın 102 3,02 0,98 0,583 
Erkek 86 2,94 1,00 

Yeniliği Engelleme 
 
 

Kadın 102 2,62 0,97 0,211 
Erkek 86 2,80 0,98 

Kaynak Sağlama 
 
 

Kadın 102 2,39 1,11 0,749 
Erkek 86 2,44 1,12 

İç
 G

ir
iş

im
ci

lik
 Ö

lç
eğ

i Yenilikçilik Kadın 102 4,27 0,71 0,443 
Erkek 86 4,34 0,66 

Risk Alma ve Proaktiflik 
 

Kadın 102 4,03 0,87 0,874 
Erkek 85 4,01 0,84 

Özerklik Kadın 102 2,86 0,90 0,402 
Erkek 86 2,97 0,88 

aBağımsız İki Örnek T Testi; *p<0,05 

Katılımcıların yenilik iklimi ve iç girişimcilik hakkındaki düşünceleri arasında cinsiyete göre anlamlı 
farklılık bulunmamıştır. 
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Tablo 6. Çalışanların medeni durum değişkenine göre yenilik iklimi ve iç girişimcilik algıları 

  Alt Boyutlar Medeni 
Durum 

 n  Ort.  s.s  p 

Y
en

ili
k 

İk
lim

i Ö
lç

eğ
i Yeniliği Destekleme 

 
 

Bekar 129 2,85  1,02 0,03* 
Evli 59 3,28  0,85  

Yeniliği Engelleme 
 
 

Bekar 129 2,45  0,97 <0,001* 
Evli 59 3,24  0,75  

Kaynak Sağlama 
 
 

Bekar 129 2,30  1,12 0,51 
Evli 59 2,64  1,09  

İç
 G

ir
iş

im
ci

lik
 

Ö
lç

eğ
i 

Yenilikçilik Bekar 129 4,45  0,63 <0,001* 
Evli 59 3,97  0,71  

Risk Alma ve Proaktiflik 
 
 

Bekar 129 4,29  0,77 <0,001* 
Evli 59 3,43  0,73  

Özerklik Bekar 129 2,89  0,94 0,659 
Evli 59 2,95  0,78  

aBağımsız İki Örnek T Testi; *p<0,05 

Katılımcıların medeni duruma göre yenilik iklimi ölçeği kaynak sağlama alt boyutunda farklılık 
bulunmazken, yeniliği destekleme (t: 3,069, p: 0,03 ) ve yeniliği engelleme (t: 6,092, p:<0,001 )  alt 
boyutlarında farklılık bulunmuştur. Katılımcıların medeni duruma göre iç girişimcilik ölçeği özerklik 
alt boyutunda farklılık bulunmazken, yenilikçilik (t: 4,735, p:<0,001) ve risk alma ve proaktiflik (t: 7, 
231, p:<0,001 )  alt boyutlarında farklılık bulunmuştur.  

Tablo 7. Çalışanların yaş değişkenine göre yenilik iklimi ve iç girişimcilik algıları 

 Alt Boyutlar Yaş n Ort. s.s p 

Y
en

ili
k 

İk
lim

i 
Ö

lç
eğ

i 

Yeniliği Destekleme 
 
 

18-26 93 2,69 1,01 <0,001* 
27-48 95 3,27 0,88 

Yeniliği Engelleme 
 
 

18-26 93 2,38 0,94 <0,001* 
27-48 95 3,02 0,91 

Kaynak Sağlama 
 

18-26 93 2,29 1,07 0,160 
27-48 95 2,52 1,15 

İç
 G

ir
iş

im
ci

lik
 Ö

lç
eğ

i Yenilikçilik 18-26 93 4,46 0,66 0,001* 

27-48 95 4,15 0,69 
Risk Alma ve Proaktiflik 
 
 

18-26 93 4,29 0,76 <0,001* 
27-48 95 3,75 0,85 

Özerklik 18-26 93 2,88 0.88 0,633 
27-48 95 2,94 0,90 

aBağımsız İki Örnek T Testi; *p<0,05 

Katılımcıların yaşına göre yenilik iklimi ölçeği kaynak sağlama boyutunda farklılık bulunmazken, 
yeniliği destekleme (t: 4,213, p: <0,001 ) ve yeniliği engelleme (t: 5,765, p: <0,001 ) alt boyutlarında 
farklılık bulunmuştur. Katılımcıların yaşına göre iç girişimcilik ölçeği özerklik alt boyutunda farklılık 
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bulunmazken, yenilikçilik (t: 3,240 , p: 0,001)  ve  risk alma ve proaktiflik (t: 4,547, p:<0,001 )  alt 
boyutlarında farklılık bulunmuştur. 

Tablo 8. Çalışanların eğitim durumu değişkenine göre yenilik iklimi algıları 

Y
en

ili
k 

İk
lim

i Ö
lç

eğ
i 

 

Eğitim Durumu 

Alt Boyutlar 
Yeniliği 

Destekleme 
(Ort.-s.s) 

Yeniliği 
Engelleme 
(Ort.-s.s) 

 
 
 

Kaynak 
Sağlama 
(Ort.-s.s) 

Lise ve öncesi 2,33-0,96a 2,70-0,98a  2,81-1,10a 
Önlisans 3,32-0,59ab 2,24-1,09b  2,41-1,12ab 
Lisans ve Lisansüstü 3,27-0,71b 2,28-1,04b  4,50-0,62b 

 F= 
p= 

6,967 
0,001* 

27,083 
<0,001* 

 5,303 
0,006* 

aANOVA; ba-b: Aynı harfe sahip gruplar arasında fark yoktur;  *p<0,05 

Katılımcıların eğitim durumuna göre yenilik iklimi ölçeği yeniliği destekleme (F:6,967, p:<0,001), 
yeniliği engelleme (F:27,083, p: <0,001) ve kaynak sağlama (F:5,303, p: 0,006)  alt boyutlarında 
farklılık bulunmuştur. 

Tablo 9. Çalışanların eğitim durumu değişkenine göre iç girişimcilik algıları 

İç
 G

ir
iş

im
ci

lik
 Ö

lç
eğ

i 

 Eğitim Durumu 

Alt Boyutlar 
Yenilikçilik 

(Ort.-s.s) 
 
 

Risk Alma ve 
Proaktiflik 
(Ort.-s.s) 

Özerklik 
(Ort.-s.s) 

 Lise ve öncesi 4,16-0,55a  4,43-0,68a 4,02-0,85a 
Önlisans 3,94-0,71ab  3,34-0,74b 2,87-1,01a 
Lisans ve Lisansüstü 4,30-0,69b  3,38-0,64b 3,10-0,57a 

 F= 
p= 

14,711 
<0,001* 

 55,435 
<0,001* 

0,577 
0,563 

aANOVA; ba-b: Aynı harfe sahip gruplar arasında fark yoktur;  *p<0,05 

Katılımcıların eğitim durumuna göre iç girişimcilik ölçeği yenilikçilik (F:14,711, p:<0,001), risk alma 
ve proaktiflik (F:55,435, p: <0,001) alt boyutlarında farklılık bulunmuştur. Özerklik alt boyutunda 
farklılık bulunmamıştır. 
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Tablo 10.  Çalışanların görev değişkenine göre yenilik iklimi ve iç girişimcilik ölçeği algıları 

 Alt Boyutlar Görev n Ort. s.s p 
Y

en
ili

k 
İk

lim
i Ö

lç
eğ

i Yeniliği Destekleme 
 
 

Sağlık Personeli 165 2,96 1,01 0,256 
İdari Personel 23 3,18 0,85  

Yeniliği Engelleme 
 
 

Sağlık Personeli 165 2,54 0,92 <0,001* 
İdari Personel 23 3,86 0,47  

Kaynak Sağlama 
 
 

Sağlık Personeli 165 2,46 1,15 0,040 
İdari Personel 23 2,07 0,75  

İç
 G

ir
iş

im
ci

lik
 

Ö
lç

eğ
i 

Yenilikçilik Sağlık Personeli 165 4,35 0,68 0,010 
İdari Personel 23 3,96 0,68  

Risk Alma ve Proaktiflik Sağlık Personeli 165 4,14 0,83 <0,001* 
İdari Personel 23 3,17 0,45  

Özerklik Sağlık Personeli 165 2,89 0,91 0,547 
İdari Personel 23 3,01 0,75  

aBağımsız İki Örnek T Testi; *p<0,05 

Katılımcıların görevine göre yenilik iklimi ölçeği kaynak sağlama ve yeniliği destekleme alt 
boyutlarında farklılık bulunmazken, yeniliği engelleme (t: 10,798, p: <0,001 ) alt boyutunda farklılık 
bulunmuştur. Katılımcıların görevine göre iç girişimcilik ölçeği özerklik ve yenilikçilik alt 
boyutlarında farklılık bulunmazken,  risk alma ve proaktiflik (t: 8,465, p:<0,001 )  alt boyutunda 
farklılık bulunmuştur.  

Yenilik iklimi ile iç girişimcilik arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla korelasyon ve kısmi 
korelasyon analizi yapılmış Yeniliği Engelleme alt boyutu ile iç girişimcilik arasında ilişki 
bulunmuştur. 

Tablo 11. Regresyon Analizi ve Sonuçları 

R2= 0,322  
F=87,990  
p= <0,001                       

Standardize 
Edilmemiş Beta 

 
 

Standart  
Hata 

Standardize  
Edilmiş Beta 

t p 

Sabit 4,620  0,096  47,932 <0,001 
Yeniliği Engelleme -,315  0,034 -,568 -9,380 <0,001 

 Yenilik iklimi iç girişimcilikteki değişimin %32,2’sini açıklamaktadır (R2=0,322). Regresyon modeli 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Yeniliği engelleme alt boyutunun (β=0,315) iç girişimciliği 
negatif yönde etkilediği bulunmuştur. 

4. Sonuç 

Günümüzde yenilik kurumlar için oldukça önemli bir yere sahiptir. Kurumlar yenilikleri takip 
edebilmek için yoğun çaba göstermektedir. İç girişimcilik kurumların yeniliği benimsemeleri ve 
devam ettirmeleri için önem arz etmektedir. İç girişimci olduğu düşünülen kimseler örgütün yenilik 
sürecine katkıda bulunmaktadırlar.   İç girişimci çalışanlar, kurum için fırsatlar oluşturmak adına 
yenilikçi düşünceler doğrultusunda kalıplaşmış doğrulara farklı bakış açısı getirerek yeni işler ve 
projeler üretmektedirler. Yaratıcı fikirlere sahip ve girişimcilik potansiyeli olan çalışanlar, çalıştıkları 
kurumun yenilikçi olmasını istemekte ve yeniliği takip edemeyen ya da desteklemeyen kurumlarda 
barınmakta zorlanmaktadırlar. Bu durumun önüne geçilebilmesi için kurumların, çalışanlarının 
yenilikçi olma, aktif rol alma gibi isteklerini desteklemesi ve iç girişimci faaliyetleri kurum içerisinde 
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yaygınlaştırmaları önerilir. Yenilik, örgütler için rekabet üstünlüğü sağlama ve örgütsel başarının 
yollarından birisi olarak kabul edilmektedir. Yenilik, sağlık sektöründe girişimcilik ve değişim 
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde de önemli bir itici güçtür. 

Araştırmada  yeniliği engelleme alt boyutunun iç girişimciliği negatif yönde etkilediği bulunmuştur. 
Örgütlerin çalışanlarının fikirlerini desteklemesi ve yeniliğe açık olması beklenmektedir. Girişimci 
olduğu düşünülen çalışanların fikirleri dikkate alınabilir, dönüşüm sürecine katılmaları sağlanabilir ve 
fikirleri desteklenebilir. Rekabet avantajı sağlayabilmek için yenilikler takip edilebilir ve kuruma 
uyarlanabilir. Kurumların yeniliği takip etme konusunda kaynak sağlaması, çalışanların risk almalarını 
desteklemesi önerilir. Yaratıcı fikirleri ve yeniliği destekleyen kurumların çalışanlarının örgüte 
bağlılıklarının artacağı düşünülmektedir. Kurumların çalışanlarının girişimci potansiyellerinin farkında 
olmaları önerilir. İç girişimci olduğu düşünülen çalışanların desteklenmesi kurumun diğer işletmelerle 
yarışabilir hale gelmesine olanak sağlayacaktır. Kurum içerisinde iç girişimci çalışanlar 
ödüllendirilebilir, çalışanların yenilik fikirlerini öğrenebilmek amacıyla toplantılar düzenlenebilir, 
desteklendiklerine dair çalışanlara bilgilendirmeler yapılabilir. Yenilik içeren uygulamaların 
yöneticiler tarafından değer gördüğü, çalışanlara iletilebilir. Kurumlara değişime açık ve istekli 
olmaları, yeniliğe yeterli kaynak ayırmaları önerilir. Çalışanlara mesai saatleri içerisinde yeni fikirler 
geliştirebilmeleri için boş zaman ayrılabilir. Çalışanların görevin başarısına inanmaları ve yeni fikirler 
konusunda riskleri üstlenmeleri gerektiği anlatılabilir. Çalışanların yeni fikirlere açık hale gelmeleri, 
araştırma geliştirme faaliyetlerine, teknolojik liderliğe ve yenilikçiliğe önem vermeleri sağlanabilir. 
Kurumda gerçekleşecek uzun vadeli planlama çalışmalarına yüksek hayal gücü olan çalışanlara dahil 
edilebilir. Çalışanlara yenilikçi fikirleri doğrultusunda işletme kaynaklarını nasıl verimli kullanacakları 
konusunda eğitim verilebilir. Kurumlar yenilikleri takip etmek yerine onların önünde olmaya 
çalışabilir ve çalışanlarının yaratıcı fikirlerini değerlendirebilir. 
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SAĞLIK HİZMETLERİNİN YENİ YÜZÜ ŞEHİR HASTANELERİ: 
KONYA İLİNDE NİTEL BİR DEĞERLENDİRME  

Yunus Emre Öztürk1 
Hilal Akman Dömbekci2 

Müjdat Yeşildal3 

Özet 

Kamu kaynaklarının sınırlı olması nedeniyle devlet, son dönemde kamu hizmetlerinin sunumunda birçok 
farklı yöntemi kullanma yolunu tercih etmektedir. Günümüzde bir kamu özel ortaklığı türü olan yap-kirala modeli 
ile sağlık kampüsleri (şehir hastaneleri) oluşturulmaya başlanmıştır. Bu çalışmada amaç şehir hastanelerinin 
işleyişine ve hizmet sunumuna dair ortaya çıkabilecek belirsizlikleri değerlendirmektir. Araştırma süresince nitel 
araştırma yöntemlerinden yararlanılmıştır. Görüşme yoluyla elde edilen veriler tematik yolla analiz edilmiştir. 
Sonuç olarak, şehir hastanelerinin kiralama şekli ve tıbbi hizmetler dışı alanların yönetimi konularında 
belirsizlikler tesit edilmiştir. Öte yandan bu hastanelerin komplex yapılardan oluşması, yeniliği ve son teknoloji 
ile donatılması avantajlı görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Şehir Hastaneleri, Kamu Özel Ortaklığı, Konya, Nitel Araştırma 

 

NEW FACE OF HEALTH SERVICES CITY HOSPITALS: A QUALITATIVE EVALUATION IN 
KONYA 

Abstract 
Due to the limited resources of the state government, which prefers to use many different methods to the provision of 

public services in recent years. Today, health campuses (city hospitals) have started to be established with a public private 
partnership type build-operate-transfer model. The aim of this study is to evaluate the uncertainties that may arise in the 
functioning and service delivery of city hospitals. During the research, qualitative research methods were used. In this study, 
data obtained by interview were analyzed thematically. As a result, uncertainties have been identified regarding 
the rental of city hospitals and the management of non-medical areas. On the other hand, it is considered 
advantageous that these hospitals are composed of complex structures and equipped with the latest technology. 

 

Key Words: City Hospital, Public Private Partnership, Konya, Qualitative Research 

 

1. Giriş 

Günümüzde 3359 sayılı "Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu" kapsamında bir kamu özel ortaklığı türü 
olan yap-kirala modeli ile sağlık kampüsleri (şehir hastaneleri) oluşturulmaya başlanmıştır (Kalkınma 
Bakanlığı, 2012). Böylece sağlık hizmetleri yeni bir boyut kazanmaktadır. Sağlık Bakanlığı’nca 
Türkiye’nin 22 farklı kentinde 30 “Entegre Sağlık Kampüsü” yapılmaktadır. “Şehir hastaneleri” olarak 
bilinen bu sağlık temelli kurumlar Kamu Özel Ortaklığı (PPP-Public Private Partnership) modeli ile 
gerçekleştirilmektedir (Cerraoğlu, 2016). Nelson’a göre kamu özel ortaklığı “devlet dışı aktörler 
tarafından tüm katılımcıların ortak bir amaca ulaşmak ya da belirli bir görevi üstlenmek ve riskleri, 
sorumlulukları, kaynakları, yetkinlikleri ve faydaları paylaşmak için oluşturdukları gönüllü ve işbirlikçi 
sözleşmedir (Nelson, 2002: 47). Sağlık hizmetlerinde kamu özel ortaklığı, bir yapım işinin bir ihale ile 
belirlenecek gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine 49 yılı geçmemek koşuluyla belirli süre ve bedeli 
üzerinden kiralama karşılığı yaptırılması, şekkinde ifade edilmektedir (Karasu, 2011). Ekonomik 
Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’ne göre ise (OECD) kamu özel ortaklığı, devletin hizmet sunum amacı ile 
özel sektörün kâr elde etme amacını uzlaştırarak hizmetin özel sektör tarafından sunulmasının 
düzenlendiği ve bu uzlaşmanın etkinliğinin özel sektöre bağlı olduğu bir anlaşmadır (OECD, 2008).  
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Kamu özel ortaklığı, birçok alanda farklı projelerin geliştirilmesine, özel sektörün yeteneklerinin ve 
donanımlarının kamu sektörüne entegre edilmesine, risklerin paylaşılmasına, uzun dönemli sözleşmeler 
geliştirilmesine ve birlikte yönetime imkan sağlayan bir modeldir (Altan ve ark 2013:15).   Kamu özel 
ortaklığı modelinde birçok farklı yarar ve kolaylık bulunmasına rağmen, bazı olumsuz yönler de eleştiri 
almaktadır. Yatırımlarının hukuki altyapısının dağınıklığı, kapsamının ileri teknoloji ya da yüksek 
maddi kaynak gerektirmesi, risk ve yükümlüğü belirleyen sözleşme koşullarının şeffaf olmaması, 
sözleşmelerin özel hukuk hükümlerine tabi olması ve sağlık hizmetlerinde dünyada yer almayan şekilde 
Yap Kirala Devret yönteminin kullanılması gibi nedenler de tartışma konulardır (Batırel, 2017). Ayrıca 
kamu özel ortaklığı ile; kârın özelleştirildiği, risklerin kamusallaştırıldığı, sözleşme sistemini egemen 
kılarak idarenin bütünlüğüne zarar verdiği,  denetlenemezlik ve yönetilemezlik sorunlarına yol açtığı 
düşünülmektedir (Karasu 2009). 

İlgili literatüre bakıldığında Acartürk ve Keskin (2012), Cerrahoğlu (2016), Karasu (2011) ve Sözer 
(2013)’in çalışmaları görülmektedir. Bu çalışmalar şehir hastanelerini ve sağlıkta kamu özel ortaklığını 
farklı yönleriyle değerlendirmekte ve tartışmaktadır. Bu çalışmada ise diğer çalışmalardan farklı olarak 
özel hastaneler açısından şehir hastaneleri değerlendirilmiştir.  

2. Yöntem 

Bu çalışmada amaç şehir hastanelerinin işleyişine ve hizmet sunumuna dair ortaya çıkabilecek 
durumları değerlendirmektir. Ayrıca kamu özel ortaklığı modeli ile planlanan şehir hastanelerinin özel 
hastaneler açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Araştırma süresince nitel araştırma yönteminden yararlanılmıştır. Örneklem seçiminde 
belirlenen ölçütler şunlardır;  

• En az 5 yıldır özel hastane işletmelerinde çalışıyor olmak 
• Araştırma esnasında Konya ilinde bulunan özel hastanelerde yönetici olmak. 

Bu çalışmanın verileri örnekleme dahil olan ve görüşmeyi kabul eden 8 uzman ile yapılan birebir 
görüşmelerden elde edilmiştir. Görüşmeler yazıya dökülmüş, sonrasında ise anlamlı bir şekilde 
ayrıştırılabilmesi için kodlamalar yapılarak temalar oluşturulmuştur. Bu süreçte N Vivo programından 
yararlanılmıştır. Araştırmanın geçerlilik ve güvenilirliği için sonuçlarının tutarlı olmasına ve 
araştırmacının nesnel bakış açısıyla yansız yaklaşımına özen gösterilmiştir. Görüşme içeriklerinden 
ayrıntılı alıntılar yapılmıştır. 

3. Bulgular 

Bu bölümde araştırma sürecinde toplanan verilerin analizi ile elde edilen bulgulara yer 
verilmiştir. 

1.Şehir Hastaneleri Projesinin Belirsizliklerine İlişkin Bulgular 
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Şekil 1. Şehir Hastaneleri Projesinin Belirsizliklerine İlişkin Bulgular 

Şekil 1’de görüldüğü gibi belirsizlikler ana teması üzerinde durulmuştur. Şehir hastanelerine gerçekten 
ihtiyaç olup olmadığı, şehir hastanelerinin kamu maliyesine yük olup olmayacağı ve Kamu Özel 
Ortaklığı modelinden kaynaklanan bazı belirsizlikler olarak alt temalara ayrılmıştır. Modelden 
kaynaklanan kiralama şekli, personelin kamu personeli sayılıp sayılmayacağı ve tıbbi hizmetler 
dışındaki alanların yönetimi konusundaki belirsizlikler en alt temalardır. Bu konudaki örnek katılımcı 
görüşleri aşağıdaki gibidir.  

“Şehir hastanelerinin bu kadar büyük olmasına gerek yoktu. İstanbul için şehir hastaneleri 
mantıklı olabilir ancak Konya için gerekli değil” (Katılımcı A). “Personel açısından 
bakıldığında ise, şehir hastanelerinde çalışan personel kamu personeli olmayacaksa,  devletin 
haklarına sahip değilse sağlık personeli hak kaybına uğrar” (Katılımcı B “Bu kadar ihtiyaç var 
mıydı bir soru işareti. Verilen hasta garantisi masraflar karlar meçhul” (Katılımcı D). 

2.Şehir Hastanelerinin Avantajlarına İlişkin Bulgular  

 

Şekil 2. Şehir Hastanelerinin Avantajlarına İlişkin Bulgular 

Yukarıda gösterildiği gibi bu bölümün ana teması şehir hastanelerinin avantajlarıdır. Bu avantajlar fiziki 
ve donanım olarak iki alt temaya ayrılmıştır. Fiziki olarak binanın yeni olması ve komlex yapılar olması 
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ayrışırken, donanım olarak teknoloji ve lükslük daha alt temalardır. Bu temada birleştirilen katılımcı 
görüşleri şöyledir; 

“Bu kadar komlex ve lüks yapılarda sağlık hizmetinin ücretsiz alınması halk için büyük 
avantaj”(Katılımcı B).  “Kapıda vale karşılıyor” (Katılımcı C). “Kalite anlamında üst 
sınırda tartışmasız”(Katılımcı D). “Büyük ve yeni hastane, hasta gitmek ister” 
(Katılımcı E). “İnanılmaz bir teknoloji yönetimi söz konusu”(Katılımcı F). “Şehir 
hastanelerinde yatak sayısı ve kalite artıyor. Bu sayede bir nitelik artışı söz konusu” 
(Katılımcı H). 

3.Şehir Hastaneleri Uygulamasında Ortaya Çıkabilecek Problemlere İlişkin Bulgular

Şekil 3.Şehir Hastaneleri Uygulamasında Muhtemel Problemlere İlişkin Bulgular 

Şekil 3 te görüldüğü gibi şehir hastanelerinin muhtemel problemleri yönetim, personel açığı ve finans 
ana temalarına ayrıştırılmıştır.  Yönetim teması Kamu özel ortaklığı modelinin yeniliği, fiziki büyüklük 
ve personel sayısının fazla olması alt temalarını kapsamaktadır. Fiziki büyüklük ise zaman kaybı, hasta 
memnuniyetsizliği ve ulaşım güçlüğü olarak ayrışmaktadır. Finans temasının alt temaları SUT 
fiyatlarının sabitliği ve döner sermeye gelirlerinin düşük olmasıdır. Döner sermaye gelirlerinin de alt 
teması personel kaybıdır. Şehir hastaneleri ile ilgili ortaya çıkabilecek muhtemel problemlerin yer aldığı 
temaya ilişkin katılımcı görüşlerine aşağıda yer verilmiştir.  

“200.000 m2 alan çok büyük. Dev binalar hastalara memnuniyetsizlik verecek. Hasta 
birim birim gezmemeli. Hastanın memnuniyeti için ayağına hizmet götürülmeli” 
(Katılımcı B). “Şehir hastaneleri büyük hastaneler. Halk bunu istemez. Artık hastaneler 
büyük yapılardan daha çok küçülmeye gidiyor. Butik hastaneler daha çok talep 
görüyor” (Katılımcı D).  Küçük hastanenin yönetimi kolay olur ancak büyük 
hastanelerin yönetimi zor olur. Tek başhekim yönetiminde 1000 den fazla hekimi 
yönetmek zor olur. Döner sermaye geliri düşerse hekimler çalışmaz. Hekimler 
memnuniyetsiz olursa özel hastanelere kayma olur” (Katılımcı F). “Ancak 
yönetilebilirlik ve sürdürülebilirlik konusunda endişeler taşıyorum. Kamuda teşkilat ne 
kadar dallanırsa yönetim o kadar zorlaşıyor. Sürdürülebilirlik endişesi daha çok finans 
kaynaklıdır. SUT uygulamasındaki fiyatlar 16 yıldır değişmiyor. Bundan hem kamu 
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sektörü hem de özel sektör olumsuz etkilenmektedir. Yani mali sürdürülebilirlik 
endişesi var. Ayrıca sağlıkta insan kaynağı hem özel sektör hem de kamu sektörü için 
problem”(Katılımcı H).  

4. Şehir Hastanelerinin Özel Hastaneler Karşısındaki Durumu  

 

Şekil 4. Şehir Hastanelerinin Özel Hastaneler Açısından Olumsuz Yanları 

Katılımcılar, şehir hastanelerinin bazı önemli özellikleri nedeniyle özel hastaneler açısından olumsuz 
sonuçlar ortaya çıkabileceği üzerinde durmuşlardır. Bu özellikler mali ve yenilikler açısından iki ana 
temaya ayrılmıştır. Mali açıdan alt temalar kamu desteği ve hastalardan ek ücret alınmamasıdır. Yenilik 
temasının alt temaları ise fiziki yapı ve teknolojidir. Şehir hastanelerinin özel hastaneler açısından 
olumsuzluk oluşturabileceğine dair katılımcı görüşleri aşağıdaki gibidir. 

“Şehir hastaneleri bir kampüs şeklinde komplex yapılardan oluşmakta ve oldukça lüks 
dizayn edilmiş durumda” (Katılımcı A). “25 yıl sonra şehir hastanelerini kamu 
devralacak, Kamunun şehir hastanelerine destek olması özel hastanelere bir haksızlıktır. 
Taahhüt edilen bir finans modeli var” (Katılımcı C). “25 yıllık amortismanla özel sektör 
bina yapacak vatandaşın aldığı hizmet ise aynı” (Katılımcı E). “Şehir hastaneleri fiziki 
olarak güzel, özel hastaneler ile bu açıdan rekabet olabilir” (Katılımcı F).  “Özel 
hastanelerde hastalardan ek ücret alınması bir dezavantajdır” (Katılımcı G).  

4. Sonuç 

Öncelikle şehir hastanelerine gerçekten ihtiyaç olup olmadığı ve bu hastanelerin kamu 
maliyesine ekstra yük olup olmayacağı noktaları birer belirsizliktir. Ayrıca Kamu Özel Ortaklığı 
modelinin kendi özellikleri itibariyle bazı belirsizlikler mevcuttur. Bunlar; kiralama şeklinin ya da kira 
sözleşmelerin net olmaması, şehir hastanelerinde çalışan personellerin kamu personeli haklarına sahip 
olup olmayacağı ve tıbbi hizmetler dışında kalan alanların yönetimi konusundaki belirsizliklerdir.    

Fiziki olarak şehir hastaneleri binalarının yeni olması ve komplex (kampüs) yapılardan oluşması 
hastalar için avantajlı durumlardır. Hastaların ihtiyaç duyabilecekleri tüm sağlık birimlerinin aynı 
bölgede bulunmasının avantajlı olacağı düşünülmüştür. Ayrıca şehir hastaneleri donanım açısından 
teknolojik cihazların yeniliği ve gerekli olan diğer malzemelerin kaliteli olması sebebiyle avantaja 
sahiptir. 

Öte yandan şehir hastaneleri bazı muhtemel problemleri barındırır. Bu muhtemel problemlerden 
biri yönetimdir. Yönetimsel sorunlar, Kamu Özel Ortaklığı ile kurulan şehir hastanelerinin yeni 
olmasından, personel sayısının fazla olmasından ve fiziki yapının büyük olmasından kaynaklanabilir. 
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Fiziki yapının büyüklüğü ise ulaşım zorluğunu, zaman kaybını ve hasta memnuniyetsizliğini 
beraberinde getirebilir. Bir diğeri şehir hastanelerinin hizmet sunumuna yetebilecek sayıda sağlık 
personelinin bulunmamasıdır. Ayrıca finans konusunda da ortaya çıkabilecek sorunlar mevcuttur. Döner 
sermaye gelirlerinin düşüklüğü şehir hastanelerinin önemli oranda nitelikli sağlık personeli kaybına 
sebep olabileceği tespit edilmiştir. 

Şehir hastanelerinin özel hastaneler açısından bazı olumsuz yönleri bulunmaktadır. Mali yönden 
kamunun şehir hastanelerine destek olması ve hastalardan ek ücret alınmaması özel hastaneler açısından 
olumsuz değerlendirilmektedir. Şehir hastanesi binalarının ve teknolojik cihazların yeni olması da yine 
özel hastaneler için olumsuzluk olarak nitelendirilmektedir.     

Tüm bu belirsizliklerin yanı sıra sağlık hizmetlerinin bazı eşsiz özellikleri göz önünde 
bulundurulduğunda durum daha da önem kazanmaktadır. Kamu özel ortaklığı çerçevesinde sağlık 
hizmeti veren personelin işten beklentilerinin, iş garantisinin, iş disiplininin ve niteliğinin azalması söz 
konusudur (Acartürk ve Keskin, 2012). Ülkemizde kamunun asli görevi sayılan sağlık hizmetlerinde 
özel sektörle işbirliği sosyal faydanın ötesinde ekonomik amaçları da gündeme getirmektedir 
Karahanoğulları, 2012). Devlet hastaneleri ticari işletmeye dönüştüğü takdirde sağlık hizmetleri 
kamusal niteliği kaybederek maliyeti artacak ve ülkemizde sağlık hizmetlerine ulaşmanın zorlaşacağı 
tahmin edilmektedir (Sözer, 2013). 

Tıbbi hizmetlerin özel şirkete devredilmesi halinde, finansman yöntemi ve hastanenin devletin 
sağladığı arazi üzerine inşa edilmiş olması özelliği dışında (ki bu da bir zorunluluk değildir, idarenin 
takdirine bırakılmıştır) uygulama klasik biçimiyle ‘yap-işlet-devret’e dönüşmüş olacaktır (Karasu 
2011:228). Bu durumda şehir hastanelerinin özel hastanelerden bir farkı kalmayabilir. Öte yandan bu 
yeni yapısal oluşum özel sağlık işletmelerinin rekabet koşullarını zorlaştırmakta ve bu sebeple özel 
hastane temsilcileri mağdur olduklarını düşünmektedirler (Sözer 2013). 

Kamu özel ortaklığı modeli ile yapılan projeler genellikle çok büyük yatırım maliyeti içeren, 
uzun sürelere yayılı projeler olduklarından, projelerin başlangıçta planlanan başarıya ulaşabilmeleri için 
öncelikli olarak hukuksal çerçevesinin net bir şekilde belirlenmiş olması gerekmektedir (Tunç ve 
Özsaraç 2015:11). 
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ENGELLİLİK DURUMUNA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ 
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Özet 

 
 Engelli, toplumsal-yönetsel tutum ve tercihler sonucu yaşamın birçok alanında kısıtlanan, engellerle 
karşılaşan kişidir. Hastane hizmeti kullanan gruplar içinde engelli bireyler önemli bir oranı oluşturmaktadır. Bu 
çalışmada bir ihtisas hastanesinin hizmet kalitesi SERVQUAL modeli ile ölçülerek hizmeti kullananların 
engellilik durumuna göre beklenen ve algılanan hizmet kalitesi arasındaki boşluklar ve bu boşlukları doldurmak 
üzere alınacak tedbirler tespit edilmeye çalışılmıştır.  

Kesitsel tipte olan bu araştırmanın örneklemini, İstanbul Anadolu yakasında bulunan bir ihtisas 
hastanesinin poliklinik hizmetlerinden 1 Ekim 2017-1 Kasım 2017 tarihleri arasında yararlanan 157 kişi 
oluşturmaktadır. Engellilik durumu altı temel işlevde görme, işitme, hareketlilik, bilişsellik ve kişisel bakımda 
yaşanan güçlüğün derecesini ölçen 4’lü likert tipi soru seti ile tüm katılımcılarda ölçülmüştür. Veriler SPSS 21 
programına aktarılarak ve parametrik testlerle analizler gerçekleştirilmiştir. 

İhtisas hastanesine gelen hastaların kalite beklentileri genel olarak karşılanamamıştır. Poliklinik 
hizmetlerinden yararlanan hastaların %61,1’i gibi büyük bir oranının işitme, görme, hareket, bilişsellik ve 
kişisel bakım alanlarından birinde biraz zorlanmakta ve üstü düzeyde engellidir. En az bir alanda engelli olan 
hastaların kalite beklentileri (p<0,05) ve özellikle beklenen heveslilik (p<0,001) ve beklenen empati (p<0,05) 
boyutları skoru diğer gruplara göre en düşük düzeydedir.  
 
Anahtar Kelimeler: İhtisas Hastanesi, Sağlık hizmet kalitesi, Servqual modeli, Engellilik  

 
MEASURING SERVICE QUALITY OF A TERTIARY HOSPITAL WITH THE SERVQUAL MODEL 

AND EVALUATED ACCORDING TO THE DISABLED  
 

Abstract 
 

The disable is the people who are restricted and obstructed in many areas of life because of social-
managerial attitudes and preferences. Among the groups using hospital services, disabled people constitute a 
significant proportion. In this study, the service quality of the specialist hospital was measured by the servaqual 
model to try to determine the gaps between the expectend and percerved service quality according to the 
disability status of the service users and the measures to be taken to fill these gaps. 

The sample of this cross-sectional study consists of 157 people who used outpatient services of a 
specialist hospital located in the Anatolian region of Istanbul between October 1, 2017 and November 1, 2017. 
The disability status was measured by a 4-point likert-type questionnaire measuring the degree of difficulty in six 
main functions of sight, hearing, mobility, cognition, personal care and communication in all participants. Data 
were transferred to SPSS 21 program and analyzed by parametric tests. 
 The quality expectations of patients who came to the specialty hospital were not generally met. 
61.1% of the policlinic patients have at least some difficulty in one of the hearing, sight, mobility, cognition and 
personal care or they are at a higher level of disability. Expectation of quality servis (p<0,05), expected 
responsiveness (p<0,001) and expected empathy (p<0,05) scores of patients with at least one field disabled are 
the lowest.  
 
Keywords: Tertiary-care Hospital, Health care quality, Servqual model, Disability 
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1. Giriş 

 Sağlık sistemlerinin temel hedefi toplumun sağlık statüsünü yükseltmektir. Sağlık sistemi 
içinde önemli bir yer tutan hastaneler kendisine başvuran hastaların ihtiyaçlarını karşılayarak buna 
katkıda bulunmaktadır. Sağlık statüsünü yükseltmek nihai hedefi için hastanelerin hizmetlerini çeşitli 
açılardan değerlendirme ve hizmet kalitesini artırma ihtiyacı bulunmaktadır.  
 Hizmet kalitesi; bir kuruluşun hizmet alıcılarının beklentilerini karşılayabilme ya da geçebilme 
yeteneği olarak tanımlanır (Devebakan, 2001). Hizmet kalitesinin tanımlarının çoğunda müşterinin 
bakış açısından hizmet kalitesinin vurgulanması için algılanan hizmet kalitesi terimi kullanılır 
(Devebakan ve Aksaraylı, 2003). Sağlık hizmetinin kalitesi üzerinde hastanın başvurusundan, 
muayene, teşhis, tedavi ve bakım sonuçlarının alınmasına kadar gerçekleştirilen tüm faaliyetler önemli 
rol oynamaktadır. Sağlık hizmetinin kalitesini belirleyen unsurlar; hizmetin sunulduğu ortam, 
görünüm, hizmetin zamanlaması, hizmeti sunanların konularında uzman olması, hizmetin süreklilik 
arz etmesi, güvenilir, doğru ve esnek olması gibi unsurlardır. Bununla birlikte sağlık hizmeti 
kalitesinin belirlenmesinde ve algılanmasında, hastaların bekleme süreleri, çalışanların nezaketi ve 
tutarlılığı, hizmete ulaşılabilirlik, sunulan hizmetin bir kerede ve doğru olarak yapılması, beklenmedik 
bir durumda çalışanların gerekli çözümleri bulması ve yanıt vermesi ile hizmetin zamanında ve 
eksiksiz olarak yerine getirilmesi gibi unsurlar önemli rol oynamaktadır (Tarım, 2000: 1027). 
Dolayısıyla sağlık hizmetlerinde kaliteyi belirleyen hizmet alıcılarıdır ve kalitenin nasıl algılandığı bu 
noktada önem taşır. Hizmet kalitesi beklenen ve algılanan hizmet performansı arasındaki bir 
karşılaştırmanın sonucu olarak tanımlanmaktadır (Khan, 2010: 165). Bu açıdan hizmet kullanıcı 
perspektifinin hizmet kalitesini arttırmaya katılımı sağlık ve sosyal politikada giderek belirginleşen bir 
stratejidir. Ülkemizde sağlık hizmeti kullanıcılarının hizmetlerin değerlendirilmesine katılım düzeyi 
özellikle sağlıkta dönüşüm programı ile performans göstergelerine eklenerek artırılmaya 
çalışılmaktadır. Kaliteyi bu perspektiften ölçmede karşılaşılan zorluk, müşterilerin beklentilerinin 
neler olduğunu tanımlamak ve onları karşılamaktır (Grönroos, 2000). Hizmeti talep edenin özellikleri 
örneğin engellilik durumu, geçmiş yaşam deneyimleri, sosyo-ekonomik durumu, sağlık hizmet 
sunucusunun performansı ve hizmet esnasında kurulan iletişim gibi unsurlar hizmet alıcısının kalite 
beklentilerine ve dolayısıyla algısına etki eder. Sağlık hizmeti alıcıları sağlık hizmeti sunan kuruma 
başvuran hastalardır. Bu hasta grubu içinde engelli kişi oranının yüksek olduğu açıktır. Yapı 
bozukluğu fiziki bir gerçekliktir, ancak engellilik toplumun yarattığı bir durumdur (Hughes ve 
Paterson, 1997). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2011 Dünya Engellilik Raporu’nda engelli bireylerin 
genel sağlık durumlarının, engelli olmayan bireylere oranla daha kötü durumda olduğu vurgulanmakta 
ve sağlık hizmetine daha fazla ihtiyaç duydukları ancak daha az ulaşabildiklerine de dikkat 
çekilmektedir. Hizmet sunumunda, fiziksel veya zihinsel nedenlerle bazı hareketleri, duyuları veya 
işlevleri kısıtlı kişilerin, söz konusu farklılıkları göz önünde bulundurularak gerçekleştirilecek 
düzenlemelerle alıcıların dezavantajları ortadan kaldırılabilecektir. Bu açıdan özellikle hastanelere 
sağlık hizmeti alımı için başvuran kişilerin büyük çoğunluğunun engelli bireylerden oluştuğu göz 
önüne alınmalıdır. WHO, engelliliği; bireyin sağlık durumu, çevresel etmenler ve kişisel etmenler 
arasındaki etkileşim olarak tanımlamaktadır. “Biyo-psiko-sosyal” yaklaşım olarak tanıtılan bu 
etkileşim, tıbbi ve sosyal model arasında işlerliği mümkün hale getirmektedir (DSÖ, 2011). Engelli, 
günümüzde doğuştan veya sonradan meydana gelen, vücudun görsel, işlevsel, hareketlilik, bilişsellik 
ve kişisel bakımda yaşanan güçlüğün derecesindeki farklılıkları öne sürülerek, toplumsal-yönetsel 
tutum ve tercihler sonucu yaşamın birçok alanında kısıtlanan, engellerle karşılaşan kişi olarak 
tanımlanmaktadır. Bu kısıtlamanın (engelliliğin) kaldırılabilmesi için sosyal yaklaşım ağırlıklı 
düzenlemeler yapılması gerektiği vurgulanmaktadır (Ekenci, 2015). Gerek sağlık sistemi içinde gerek 
ise hastanelerde tüm bireylerin kaliteli hizmete, özel düzenlemeler gerekmeksizin ulaşabilmesini 
sağlayacak bir sistemin kurulmasıyla sosyal yaklaşımın hayata geçirilebileceği açıktır.  
 Bu bağlamda bu çalışmada bir ihtisas hastanesinde algılanan hizmet kalitesi ölçülmüştür. 
Hastaların görsel, işlevsel, hareketlilik, bilişsellik ve kişisel bakımda yaşanan güçlük farklılıklarına 
göre algıladıkları hizmet kalitesi değerlendirilmiştir. Hizmet sunumunda örgütsel-yönetsel tutum ve 
tercihlerden kaynaklı engelliliği ortaya çıkaran kısıtlamaların en aza indirgenerek hizmet kalitesinin 
artırılması için öneriler getirilmiştir.  

187



 
 

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 
2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

 

2. Gereç ve Yöntem  

 Bu çalışmada ihtisas hastanesinin hizmet kalitesi ölçülerek hizmeti kullananların engellilik 
durumuna göre beklenen ve algılanan hizmet kalitesi arasındaki boşluklar ve bu boşlukları doldurmak 
üzere alınacak tedbirler tespit edilmeye çalışılmıştır. 
 Kesitsel tipte olan bu araştırmanın evreni İstanbul Anadolu yakasında bulunan ihtisas 
hastanesi hizmetlerinden 1 Ekim 2017-1 Kasım 2017 tarihleri arasında yararlanan tüm hastalardır. 
Örneklemi araştırmaya katılmayı kabul eden ve ulaşılabilen 157 poliklinik hastası oluşturmuştur. 
Önemli hususlardan bir tanesi de hizmetin kalitesinin ölçülebilmesidir. Hizmet kalitesi ölçümünde 
yaygın olarak kullanılmakta olan Servqual ölçeği Parasuraman, Zeithaml ve Berry (1988) tarafından 
geliştirilmiştir. Araştırma verileri, Babakus ve Mangold (1992) tarafından hastane hizmetlerine 
uyarlanmış ve Devebakan (2001) tarafından Türkçe’ye çevrilmiş SERVQUAL anketi ile toplanmıştır. 
Ankette hizmet kalitesinin beş boyutunu (Fiziksel Özellikler, Güvenilirlik, Heveslilik, Güvence ve 
Empati) tanımlayan beklenen hizmet kalitesini ölçen 5’li likert tipi 22 soru ve algılanan hizmet 
kalitesini ölçen 5’li Likert tipi 22 soru bulunmaktadır. Tablo 1’de Servqual ölçeği boyutları, boyutların 
ortalamaları ve güvenirlikleri yer almaktadır.  

Tablo 1. Servqual Ölçeği Boyutları Güvenirlik Analizi 
Boyut  Beklenen   Algılanan  

 Soru Sayısı N  Ort. Cronbach's 
Alpha 

 Ort. Cronbach's 
Alpha 

 

Fiziksel Özellikler 4 157  4,53 0,787  3,49 0,812  

Güvenilirlilik 5 157  4,65 0,917  3,62 0,848  

Heveslilik 4 157  4,49 0,787  3,44 0,843  

Güven 4 157  4,61 0,909  3,53 0,898  

Empati 5 157  4,32 0,863  3,25 0,859  

 
Kalite boyutlarının güvenilirliği genel olarak güvenilir kabul edilen 0,70 değerinin üzerindedir. 
Ayrıca, algı ve beklentilere ilişkin 44 ifade için genel α değeri 0,913 olarak bulunmuştur ki, ölçeğin 
yüksek derecede güvenilir olduğunun bir göstergesidir. 

Engelliliğin ölçümü ile ilgili odak nokta, hizmet alımında yaşanan zorluklar ve engellerdir. 
ICF (ICF- International Classification of Functioning, Disability, and Health) temelinde çalışmalarını 
sürdüren Washington Engellilik İstatistikleri Grubu tarafından hazırlanan sorular kullanılarak ölçüm 
gerçekleştirilmiştir (Bakış, 2013; Eide ve Loeb, 2005). Engellilik durumu altı temel işlevde görme, 
işitme, hareketlilik, bilişsellik ve kişisel bakımda yaşanan güçlüğün derecesini ölçen 4’lü likert tipi 
soru seti ile tüm katılımcılarda ölçülmüştür. 6 boyuttan oluşan ölçeğin Cronbach’s Alpha değeri 0,663 
bulunmuştur. Veriler SPSS 21 programına aktarılarak parametrik testlerle analizler 
gerçekleştirilmiştir.   

3. Bulgular 

Araştırmaya katılanlara ilişkin tanımlayıcı bulgular Tablo 2’de yer almaktadır. Katılımcıların 
%56,7’si kadın %43,3’ü ise erkektir. Katılımcıların yaş aralığı %45,2’i oranıyla 36-55’dir. 
Katılımcıların %45,2’si ilk veya ortaokul mezunu, %51,2’sinin gelir düzeyi 2000 liranın altında, 
%95,5 gibi büyük bir çoğunluğunun sağlık güvencesi bulunmaktadır. Katılımcıların %29,9’u sağlık 
hizmeti almak üzere ilk önce aile hekimine başvururken, %39,5’i devlet hastanesine, %25,5’i 
Üniversite veya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sadece %5’i özel hastaneye başvurmaktadır. 
Katılımcıların %35,6’sı sağlık hizmeti almaya refakatçisi ile giderken %64,3’ü ise tek başına gittiğini 
belirtmektedir.  
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Tablo 2. Katılımcılara İlişkin Tanımlayıcı Bulgular 
Cinsiyet N %  Yaş N %  

Kadın 89 56,7  
 

20-35 55 35,1  
Erkek 68 43,3  

 
36-55 71 45,2 

Medeni Durum  
 

55 ve üstü 31 19,7  
Evli 109 69,4  Sağlık güvencesi var mı?    
Bekar 48 30,6  

 
Var 150 95,5 

Eğitim Düzeyi  
 

Yok 7 4,5  
İlk Okul/Ortaokul 71 45,2  Sağlık hizmeti almak için önce hangisine başvurursunuz?  
Lise/Ön lisans 46 29,3  

 
 Aile hekimim 47 29,9  

Lisans/Lisans Üstü 40    25,4  
 

Devlet Hastanesi 62 39,5 
Gelir Düzeyi  

 
 Üniversite/EAH 40 25,5  

Çalışmıyor 54 34,4  
 

 Özel Hastane 5 3,2  
1300-2000 42 26,8  

 
 Diğer 3 1,9  

2001-3000 26 16,6  Sağlık hizmeti almaya nasıl gidiyorsunuz?  
3001-4000 25 15,9  

 
Tek Başıma 101 64,3  

4001 ve üstü 10 6,4  
 

Refakatçi ile 56 35,6 
 

Katılımcıların engellilik durum tespiti Tablo 3 a ve Tablo 3 b’de yer almaktadır.  
Tablo 3. Katılımcıların Engellilik Durum Tespiti 

a) Beş Farklı İşlevsellik Alanı İçin Zorluk Yaşama Dereceleri 
Temel Alanlar Zorluk Yaşama Derecesi 

Biraz zorlanan ve üzeri (%) Çok zorlanan ve üzeri (%) Hiç yapamayan (%) 
Görme 28 12,1 3,8 
İşitme 15,3 10,8 10,2 
Hareketlilik 38,9 9,5 0,6 
Bilişsellik 40,8 7 0,6 
Kişisel Bakım 10,2 0,6 - 

Tablo 3 a’da beş farklı işlevsellik alanı olan görme, işitme, hareketlilik bilişsellik ve kişisel 
bakım alanlarında zorluk yaşama derecelerine göre katılımcıların %10,2’si işitme engelli, %3,8’i 
görme engelli %0,6’sı hareketlilik engelli ve %0,6’sı bilişsel engellidir. Katılımcılar %12,1 ile en çok 
görme alanında zorlanmaktadır. Biraz zorlandıkları alan ise %40’8 ile bilişsellik alanıdır. 

b) Araştırma Örnekleminde Engellilik Düzeyi 
Engellilik Düzeyi N % 

Hiç zorlanmayanlar 61 38,9 
En az bir alanda biraz zorlanan  56 35,7 
En az bir alanda çok zorlanan  23 14,6 
En az bir alanda hiç yapamayan 17 10,8 
Toplam 157 100 
 

Engellilik düzeyi için Tablo 3’b incelendiğinde en az bir alanda hiç zorlanmayanların oranı 
%38,9 iken en az bir alanda hiç yapamayanların oranı %10,8’dir. En az bir alanda çok zorlandığını 
ifade edenler %14,6 düzeyinde iken %35,7’si en az bir alanda biraz zorlandığını ifade etmektedir. En 
az bir alanda biraz zorlanan ve üstü kişilerin oranı %61,1’dir. 

 
Katılımcıların sağlık hizmeti kalitesi ile ilgili verileri incelendiği Şekil 1’de görüldüğü gibi, 

hizmet kalitesi boyutları için müşteri beklentileri ve algılamaları arasındaki farklar negatif çıkmıştır. 
En büyük fark güven boyutunda, en küçük fark ise fiziksel özellikler ve güvenilirlik boyutunda 
olmuştur. Tüm boyutlar temelinde de servqual skorları negatiftir. Bu sonuçlardan, ihtisas hastanesine 
gelen hastaların beklentilerinin genel olarak karşılanamadığı sonucu çıkarılabilir. 
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Son olarak katılımcıların engellik durumlarına göre sağlık hizmeti kalite algısı Tablo 4’de 
özetlenmiştir.  

Engellik gruplarına göre beklenti ortalaması, algı ortalaması, servqual skoru ortalaması ve 
beklenen fiziksel özellikler, beklenen güvenirlik, beklenen heveslilik, beklenen güven, beklenen 
empati ile algılanan fiziksel özellikler, algılanan güvenirlilik, algılanan heveslilik, algılanan güven ve 
algılanan empati boyutları tekyönlü varyans analizine tabi tutulmuştur. Varyans analizi sonucunda 
gruplar arasında beklenti ortalaması, beklenen heveslilik ve beklenen empati boyutlarında anlamlı 
düzeyde farklılıklar tespit edilmiştir. Farklıkların hangi gruplar arasında olduğunun tespiti için en az 
bir alanda hiç yapamayanlar kontrol grubu seçilerek Dunnett t (2 sided) post-hoc testi ile diğer 
gruplarla karşılaştırılmıştır. 

 Tablo 4’de yer alan sonuçlara göre en az bir alanda engeli bulunan katılımcıların beklenti 
ortalaması diğer tüm gruplardan anlamlı olarak daha düşük düzeydedir. Tabloda yer aldığı üzere 
beklenen heveslilik en düşük, temel işlevlerinden birinde tamamen kaybı olan hastalardadır ve 
sırasıyla en az bir alanda çok zorlananlar, en az bir alanda biraz zorlananlar ve hiç zorlanmayanların 
beklenen heveslilikleri yükselmektedir. Katılımcıların engellilik düzeyi arttıkça beklenen heveslilik 
boyutunun düştüğünü söylemek mümkündür. Bir diğer fark beklenen empati boyutundadır. Temel 
işlevlerinden birinde tamamen kaybı olan hastaların beklenen empati skorları anlamlı olarak diğer 
gruplardan daha düşük düzeydedir. Genel olarak engelli katılımcıların kalite beklentilerinin düşük 
düzeyde gerçekleştiğini söylemek bu sonuçlardan mümkündür.  
 

Tablo4: Katılımcıların Engellilik Durumuna Göre Hizmet kalitesi 
 

N Ortalama 
Standart 
Sapma F P 

Post hoc 
Dunnett t (2 sided) 

Beklenti Ortalaması 
 Hiç zorlanmayanlar 61 4,60 0,51 

3,771 0,012 
En az bir alanda hiç 
yapamayanlar<Diğer 
gruplar 

 En az bir alanda biraz 
zorlananlar 56 4,52 0,44 

 En az bir alanda çok 23 4,55 0,45 

4,53 4,65 4,49 4,61
4,32

3,49 3,62 3,44 3,53
3,25

-1,04 -1,04 -1,05 -1,09 -1,07
-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00
Fiziksel Özellikler Güvenilirlilik Heveslilik Güven Empati

Şekil 1:Hizmet kalitesi boyutları için beklenen ve algılanan ortalamalar ile 
Servqual skoru değerleri

Beklenen Algılanan Servqual Skoru
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zorlananlar 
 En az bir alanda hiç 

yapamayanlar 17 4,18 0,36 

 Toplam 157 4,52 0,47 
Beklenen Heveslilik 
 Hiç zorlanmayanlar 61 4,63 0,53 

8,915 0,000 

En az bir alanda hiç 
yapamayanlar<En az bir 
alanda çok 
zorlananlar<En az bir 
alanda biraz 
zorlananlar< Hiç 
zorlanmayanlar 

 En az bir alanda biraz 
zorlananlar 56 4,53 0,51 

 En az bir alanda çok 
zorlananlar 23 4,45 0,46 

 En az bir alanda hiç 
yapamayanlar 17 3,93 0,42 

 Toplam 157 4,49 0,54 
Beklenen Empati 
 Hiç zorlanmayanlar 61 4,43 0,72 

3,334 0,021 
En az bir alanda hiç 
yapamayanlar<Diğer 
gruplar 

 En az bir alanda biraz 
zorlananlar 56 4,33 0,69 

 En az bir alanda çok 
zorlananlar 23 4,38 0,72 

 En az bir alanda hiç 
yapamayanlar 17 3,82 0,72 

 Toplam 157 4,32 0,73 

Ayrıca algılanan kalite ortalaması, servqual skoru, algılanan fiziksel özellikler, algılanan 
güvenirlik, algılanan heveslilik, algılanan güven ve algılanan empati boyutlarının engellilik grupları 
arasında farklar değerlendirildiğinde; genel olarak en az bir alanda engeli olan grubun diğer 
gruplardan kalite algısının daha düşük düzeyde seyrettiği görülmektedir fakat anlamlı düzeyde bir 
farklılık tespit edilememiştir.  

4. Sonuç ve Öneriler 

 Hastalara sunulan hizmetlere yönelik kalite algı ve beklentilerinin ölçülmesi yöneticilere 
hizmetlerin yeniden değerlendirilmesi ve geliştirilmeye açık olanları tespit edilmesi anlamında önemli 
ipuçları sağlamaktadır.  Öncelikli olarak çalışmada bir ihtisas hastanesinin sağlık hizmetlerinin 
kalitesinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi servqual modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan 
analizler sonucunda hizmet kalitesi boyutları için müşteri beklentileri ve algılamaları arasındaki 
farklar negatif çıkmıştır. En büyük fark güven boyutunda, en küçük fark ise fiziksel özellikler ve 
güvenilirlik boyutunda olmuştur. Tüm boyutlar temelinde de servqual skorları negatiftir. Bu 
sonuçlardan, ihtisas hastanesine gelen hastaların beklentilerinin genel olarak karşılanamadığı 
görülmüştür. İkinci olarak araştırmada demografik veriler dışında hizmet alıcılarının engellik durum 
tespiti yapılmıştır. Buna göre poliklinik hizmetlerinden yararlanan hastaların %61,1’i gibi büyük bir 
oranının işitme, görme, hareket, bilişsellik ve kişisel bakım alanlarından en az birinde biraz zorlandığı 
ve üstü düzeyde engelli olduğu görülmektedir. Bu sonuç literatürde yer alan araştırmalarla uyumludur. 
Dejong ve arkadaşlarının 2002’de yaptığı bir çalışmaya göre engelliler (aynı yaş grubundaki 
yetişkinler arasında) hekime başvuranların %34’ünü, reçete yazılanların %41’ini ve hastaneden 
taburcu olanların yaklaşık %50’sini oluşturmaktadır (Dejong ve ark. 2002). Sağlık kurumlarında 
fiziksel ve sosyal ortamlar, zamanında ve uygun sağlık hizmetlerine erişimi engelleyebilmektedir. 
Çoğunlukla engelli bireyler özellikle hareket engelli olanlar için, doktorların ofisleri ve diğer sağlık 
tesisleri kolay erişilebilir değildir (Anderlik ve Wilkinson 2000; Gans, Mann ve Becker 1993). Üstelik 
hizmet sunan kuruma fiziksel olarak erişilebilir olsa bile, muayene ekipmanı (örneğin, tablolar, 
ölçekler) kullanım için uygun değildir (Iezzoni, McCarthy,Davis ve diğ. 2000; Nosek 2000). Ayrıca, 
yardımcı sağlık personeli çoğu zaman tekerlekli sandalyeden bir hastaya transfer edilmesinde vasıfsız 
kalabilmektedir. Bu fiziksel sorunlar nispeten daha kolay giderilebilse de sosyal engeller daha 
inceliklidir. Odak gruplarında yapılan araştırmalarda tekerlekli sandalye kullananlar ve iletişim 
bozukluğu olan bireylerin büro personelince görmezden gelindiği veya göz teması kurulmadığı tespit 
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edilmiştir (O’Day, Palsbo, Dhont ve ark. 2002). Belki de en sık bildirilen engel, sağlık 
profesyonellerinin engelli bireylerin sağlık ihtiyaçları ile ilgili bilgi eksikliği engellidir (O’Day ve diğ. 
2002). Bu sonraki araştırmalarda incelenmesi gereken bir konudur.  

Çalışmamızda ortaya çıkan bir çarpıcı sonuç ise hastaların engellik düzeyleri arttıkça kalite 
beklentilerinin düşmesi olmuştur. Bu sonuçta Türkiye’de engelliğin daha çok sosyal yardım alanında 
ele alınmasının, yoksulluk ve muhtaçlık hali olarak görülmeye devam edilmesinin ve ailenin 
sorumluluğuna kısmi kamusal gelir desteği ile bırakılmasının etkisi olduğunu söyleyebiliriz. 
Ülkemizde evde engelli yakını bakım ücreti alan kişi sayısı 418.571’e ulaşmıştır. Bu yardım 
çerçevesinde bakım hizmet verenlerin yüzde 92’si kadın akrabalardan oluşmaktadır. Bu veriler, 
Türkiye’de engellilik alanında, tıbbi model ve kısmı sosyal modelle bakım odaklı bir sosyal 
politikanın devam ettiğini göstermektedir. Bu politika, engellilerin bağımsız bireyler olarak yaşam 
kurmalarına dayanmayan, aile odaklı sosyal yardımlarla, özellikle de kadınların fiziksel ve duygusal 
emeğini temel alan ve sosyal güvencesizliği devam ettiren bir modele dayanmaktadır. Oysa engellileri 
ve engellilere bakanları hak odaklı bir yaklaşımla ele almayı, onları hayata daha fazla katmayı içerici 
kamusal politikaları geliştirmeli, engellilerin haklarını aramalarını sağlayacak ve kolaylaştıracak 
mekanizmalar hem kamu hem özel kurum ve kuruluşlarca hayata geçirilmelidir.  
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YATAN HASTALARIN ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN 
ÖLÇÜLMESİ: DEVLET HASTANESİ ÖRNEĞİ 

Gamze Yorgancıoğlu Tarcan 1 
Ayça Karahan 2 

Özet 

Günümüzde, sağlık hizmeti sunucuları arasında acımasız bir rekabet bulunmaktadır ve müşteri memnuniyeti 
olmadan, sağlık hizmetleri sunucularının bu rekabetçi piyasa ortamında hayatta kalmaları çok zor 
görünmektedir. Algılanan hizmet kalitesi, müşteri memnuniyetinin belirleyicisi olduğu için, sağlık sektöründe 
algılanan hizmet kalitesi düzeyini ölçmek her geçen gün daha önemli hale gelmektedir. Bu çalışmada yukarıda 
açıklanan konulara yönelik olarak, bir kamu hastanesinde algılanan hizmet kalitesinin ölçülmesine 
odaklanmaktayız ve bu bağlamda, bir kamu hastanesinde 158 yatan hastayla anket yapılmıştır. Çalışmanın 
sonuçlarına göre, demografik faktörler arasında algılanan hizmet kalitesi boyutları üzerinde etkili olan en 
önemli demografik faktör yaştır. Çalışmanın bulgularının, hastalarının algıladıkları hizmet kalitesini arttırmak 
için en önemli faktörün belirlenmek çabalayan ve sınırlı kaynaklara sahip olan kamu hastaneleri yöneticilerine 
yeni bir bakış açısı sağlayabileceği düşünülmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Kalite, Hizmet Kalitesi, Algılanan Kalite, Sağlık Sektörü, Hastaneler 

MEASURING THE PERCEIVED SERVICE QUALITY OF INPATIENTS: STATE HOSPITAL 
EXAMPLE  

Abstract 

Nowadays, there is a merciless competition among health care providers and without any customer satisfaction 
it seems very hard for health care providers to survive in this competitive market environment. Because 
perceived service quality seem to be the predictor of customer satisfaction, it is becoming more important to 
measure the level of perceived service quality in health care sector every passing day. In this study with respect 
to abovementioned issues we focus on perceived service quality in a public hospital and in this context a survey 
was conducted with 158 inpatients in a public hospital. According to the results of the study age is the most 
important demographic factor that has an effect on all perceived service quality dimensions among the 
demographic factors. It is thought that the findings obtained from the study can provide a new perspective to the 
managers of the public hospitals with limited resources and are trying to determine the most important factor to 
increase the quality of services they perceive.  

 

Key Words: Quality, Service Quality, Perceived Quality, Healthcare Sector, Hospitals 

1. Giriş 

Sağlık sisteminde son yıllarda büyük değişimler yaşanmaktadır. Özellikle 1980’li yıllardan itibaren 
sağlık politikalarında gündeme gelen önemli reformlar son dönemde ivme kazanmıştır. Yapılan 
reformlar sayesinde hastalara kamu hastanelerinden ve özel hastanelerden rahatlıkla sağlık hizmeti 
alabilme imkânı sunulmaktadır. Hastaların kamu, üniversite ve özel sağlık kuruluşlarından sınırsız ve 
sistematik olarak yararlandırılması, sağlık sektöründe yoğun bir rekabetin yaşanmasına neden 
olmaktadır. Diğer yandan gelişen teknoloji ile hastaların bilgiye daha rahat erişebilmesi, halkın genel 
eğitim düzeyinin artması gibi nedenlerle hastaların ve hasta yakınlarının sağlık alanındaki bilinç 
düzeyleri artmıştır. Tüm bunlara bağlı olarak hasta memnuniyeti ve sadakati gibi konulara olan ilgi 

                                                      
1 Öğretim Görevlisi, Doktor, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi  
Bölümü, Beytepe –Ankara, gamze@hacettepe.edu.tr 
2 Öğretim Görevlisi, Pamukkale Üniversitesi, Kale Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, 
Kale-Denizli, akarahan@pau.edu.tr 
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sağlık kurumları yönetiminde artmıştır. Yapılan birçok araştırmada hasta memnuniyetinin ve 
sadakatinin kaliteyle, özellikle algılanan hizmet kalitesi ile ilişkisi ortaya konmuştur.  

Rekabet ortamının özel sektörü olduğu kadar kamu sektörünü ve üniversiteleri de etkilemesi, sayılan 
birimler arasında karşılaştırmalı analizler yapılmasının önemini arttırmaktadır. Sağlık hizmeti sunan 
kamu kurumları kamu hizmeti veriyor olsalar da, özellikle bu hizmetleri alan hasta ve hasta 
yakınlarının sağlık alanındaki bilinç düzeylerinin artması ile hizmet kalitesinin değerlendirilmesi, en 
az özel sektör kurumlarında olduğu kadar kamu kurumları için de önemli hale gelmiştir.  

Hizmetin devamlılığının yoğun rekabet ortamında sağlanabilmesi için sürdürülebilir hizmet 
tasarımlarına ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Sürdürülebilir hizmet tasarımlarının oluşturulmasına 
olan talebin karşılanması için hizmet sektöründe kalitatif memnuniyetin yaratılması, kantitatif 
yeterlilikten daha önemli bir konu haline gelmiştir. Müşterilerin ve diğer paydaşların uzun dönemde 
memnuniyetinin yaratılması kaliteli bir hizmet tasarımı olmadan mümkün gözükmemektedir 
(Chowdhury ve Quaddus, 2016: 165). Yüksek kaliteli hizmet sunmak rekabetçi pazar ortamında daha 
etkin pozisyonda yer almak için kullanılabilecek temel stratejilerden biridir (Cronin ve Taylor, 
1992:55). Bu kapsamda son yıllarda hizmet kalitesi konusu hizmet pazarlaması yazınında 
araştırmacılar tarafından en çok çalışılan konulardan biri olmaya başlamıştır. Hizmet kalitesinin tam 
olarak ne olduğunu anlamak ve tanımlamak için araştırmacılar bu kapsamda birçok çalışma 
yapmaktadırlar (Kang ve James, 2004).  

Hizmet sektöründe, özellikle sağlık sektöründe, hizmet kalitesinin tanımlanması ve hizmet kalitesini 
etkileyen boyutların ortaya konması önemlidir. Sağlık sektöründe hizmet kalitesiyle ilgili 
önermelerden en önemlisi teknik kalite ve fonksiyonel kalite üzerine dayanmaktadır. Kalitenin teknik 
yönü daha çok sağlık hizmetlerinde yer alan profesyoneller tarafından önemli olan,  hastalara 
sunulmakta olan teşhis ve tedavi hizmetlerinin çağdaş tıp bilimine, bilimsel standart ve normlara 
uygun olması ile ilgilidir (Kavuncubaşı, 2000; 270). Fonksiyonel kalite ise sağlık profesyonellerinin 
(doktor, hemşire, hasta bakıcı) ulaşılabilirliği, davranış ve tutumu, görünüşü, ne söylediği ve bunu 
nasıl söylediği ile ilgili değerlendirmeleridir (Grönroos, 1984; 39). Teknik kaliteyi değerlendirmek 
için yeterli bilgiye sahip olmayan hastalar, sağlık kurumlarında kendilerine sunulmakta olan hizmetin 
kalitesini, fonksiyonel kaliteye yönelik olarak algılamalarına dayalı olarak yaparlar. Bu nedenlerle 
hizmet kalitesine yönelik çalışmaların, odak noktasını müşterilerin kalite algıları oluşturmaktadır 
(Kara vd., 2005:6) ve sağlık hizmetlerinin alıcısı konumundaki hastaların hizmeti nasıl algıladığının 
tespit edilmesi önemlidir.  

Sağlık kurumları her ne kadar sundukları hizmetlerin kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmalar 
yapıyor olsalar da, sonuçta sunulan hizmetin kalitesi hasta ve hasta yakınlarının algılarına göre 
belirlenmektedir. Dolayısıyla sunulan hizmetin kalitesini yükseltmeye yönelik olarak yapılan 
çalışmalarda, sunulan hizmetin kalitesinin hizmetin kullanıcısı olan hastalar tarafından nasıl 
algılandığına dikkat edilmelidir. Hizmet sunucularının, sundukları hizmetin kalitesini nasıl 
ölçebileceklerini, sundukları hizmetin hangi yönlerinin (boyutlarının) o hizmetin kalitesini en iyi 
tanımladığını, müşterilerin hizmetleri gerçekten en yüksek kaliteli hizmet algısına sahip firmalardan 
mı yoksa kendilerini en çok tatmin eden firmalardan mı satın aldıklarını bilmeye ihtiyaçları vardır 
(Cronin ve Taylor, 1992:56). Sağlık sektöründe de müşterilerin algıları sunulmakta olan hizmet 
kalitesinin temel göstergesidir. Sağlık kurumunun sunduğu hizmetin kalitesi gerçekte oldukça düşük 
olabilir ancak burada önemli olan hastaların bu hizmet kalitesini nasıl algıladığıdır (Çaha, 2007:56).  

Uluslararası yazın incelendiğinde algılanan hizmet kalitesine yönelik başta Grönroos Hizmet Kalitesi 
Modeli, SERVQUAL (Parasurman, vd., 1985, 1988) ve SERVPERF (Cronin ve Taylor, 1992) 
tarafından ortaya konan ölçekler ve bu ölçeklerden adapte edilen çeşitli ölçekler sağlık sektörü de 
dâhil olmak üzere birçok hizmet sektöründe sunulan hizmetin algılanan kalitesini ölçmek için yaygın 
olarak kullanılanlarıdır. Ancak bu ölçeklerin özellikle kamu hastanelerinde sunulmakta olan sağlık 
hizmetlerinin düşük performanslı ve düşük kaliteli yapısı arasında sıkışıp kaldığı, sağlık hizmetlerinin 
dinamik yapısını ölçmek için yeterli olmadığı düşünülmektedir (Kara, Tarım ve Zaim, 2003:1131).  
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Kamu hastanelerinde sunulmakta olan sağlık hizmetlerinin kalitesinin genel olarak düşük ve yetersiz 
olduğu, hastaların ise bu durumdan memnun olmadığı görülmektedir (Dursun ve Çerçi, 2004). Bu 
nedenle özellikle kamu hastanelerinde sunulmakta olan hizmetin kalitesinin hastalar tarafından nasıl 
algılandığı ve hastaların algılarının kalitenin hangi alt boyutlarından etkilendiğinin tespit edilmesinin 
önemli olduğu düşünülmektedir. Bu kapsamda bu çalışmanın amacı; bir kamu hastanesinden yatarak 
sağlık hizmeti alan hastaların hizmet kalitesi algılarını etkileyen faktörleri ve bu faktörlerle hastaların 
demografik verileri arasındaki ilişkinin ortaya konmasıdır. 

2. Yöntem 

Araştırma kapsamında kamu hastanelerinden yatarak hizmet alan hastaların sunulan sağlık 
hizmetlerine ve hastaneye yönelik kalite algıları ölçülerek, hastalara yönelik tanımlayıcı özelliklerin 
hastaların kalite algısında fark yaratıp yaratmadığı ortaya konmaya çalışılmıştır.  

Çalışmada kullanılan anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Anketin ilk bölümü hastaların 
tanımlayıcı özelliklerini belirlemeye yönelik soruları içerirken, ikinci bölüm hastaların sunulan sağlık 
hizmetlerine ve hastaneye yönelik kalite algısını ölçmeye yönelik 34 ifadenin yer aldığı 5’li likert tipi 
ölçekten oluşmaktadır. Çalışmada sağlık sektöründe hizmet kalitesinin ölçülmesinde; Carman (1990) 
tarafından sağlık hizmetleri için daha önceden geliştirdiği ölçeğe, Cronin ve Taylor’ın (1992) aynı 
amaçla geliştirdikleri ölçekten birkaç sorunun eklenmesiyle Kara, Tarım ve Zaim’in (2003) 
oluşturdukları ve çeşitli hastanelerde kullandıkları, daha sonra sağlık hizmetlerinde hizmet kalitesiyle 
ilgili Türkiye’de çeşitli araştırmalarda da kullanılan (;Kara vd., 2005; Kara, 2006; Çaha, 2007; Çaha 
ve Bayyurt, 2009; Kayral, 2014) 6 boyuttan oluşan, 34 soruluk anket seti kullanılmıştır. 

Kalite ile ilgili boyutlar, Carman'ın sağlık sektöründe hizmet kalitesini ölçmek için geliştirdiği 6 
boyuttur. Boyutlar, ele alınan hastanenin maddi varlıklarını (teknoloji, personel, fiziksel imkânlar vb.) 
ve maddi olmayan varlıklarını (Açıklık, Güven, Güvenilirlik, Saygı ve Empati) ölçmeyi 
amaçlamaktadır. 

• Fiziksel Varlıklar (tangibles): Hastanenin fiziksel olanakları, donanım ve çalışanların dış 
görünüşünü, (1.-9.sorular) 

• Güvenirlik (reliability): Hizmetin söz verildiği zamanda ve doğru bir şekilde tam olarak yerine 
getirilmesini, (10.-14.sorular) 

• Açıklık/Yanıt verme (responsiveness): Hastaya yardım etmede istekli olma ve hizmetin en kısa 
sürede yerine getirilmesini, (15.-22. sorular) 

• Güvence (assurance): Çalışanların yeterli bilgiye sahip olması ve yetenekleriyle hastada yeterli 
güveni oluşturması (23.-27.sorular) 

• Nezaket/Saygı (courtesy): Çalışanların hastaya ne ölçüde nazik davrandıkları ve nezaket düzeylerini, 
(28.-32.sorular)  

• Empati (empathy): personelin kendini hastanın yerine koyabilmesi ve onların ihtiyaçlarını anlamasını 
ölçmektedir (33.-34.sorular). 

Araştırma evrenini Ankara il sınırları içeresinde faaliyet gösteren bir devlet hastanesinde yatarak 
tedavi gören hastalar oluşturmaktadır (N=451). Anketleri gönüllü doldurmayı kabul eden ve soruları 
eksiksiz yanıtlayan hasta sayısı 158’dir (n=158). Anketlerin uygulanmasında hastane kalite birimi 
personelinden destek alınmıştır. Elde edilen 158 geçerli ankette yer alan veriler SPSS 21 programına 
girilerek tanımlayıcı istatistikler (yüzde ve frekans) ile çok değişkenli doğrusal regresyon analizi tercih 
edilmiştir. Regresyon modelinde iki kategorili cinsiyet değişkeni ile sürekli sayısal değişkenler olan 
yaş, aylık gelir ve hastanede kalış süresi hizmet kalite algısı üzerinde etkisi olduğu düşünülen 
bağımsız değişken olarak kullanılmıştır.    
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3. Bulgular 

Araştırma kapsamında demografik bulgular ve hipotez testlerine yönelik çeşitli bulgular elde 
edilmiştir.  

3.1.Demografik Bulgular 

Araştırma kapsamında anketi cevaplayan katılımcıların profilleri incelendiğinde, katılımcıların 
çoğunluğunun kadın (% 65,8 ) ve 31-45 yaş aralığında (% 41,8) oldukları görülmektedir. Aylık 
gelirleri açısından değerlendirildiğinde, katılımcıların yaklaşık %34,2’sinin 1.500 TL’nin altında bir 
gelire sahip oldukları görülmektedir. Katılımcıların çoğunluğunun gelir seviyesi %44,3’ü ise 1.501TL 
ile 2.250TL arasında gelire sahiptir. Katılımcıların hastanede kalış süreleri incelendiğinde, % 
46,2’sinin 1-3 gün arası, %53,7’sinin ise 4 günden fazla o hastanede yatarak tedavi oldukları 
görülmektedir.  

Tablo 1. Ankete Katılan Hastalara Yönelik Tanımlayıcı Bulgular 

  Sayı (n) Yüzde (%) 

Cinsiyet 
Kadın  104 65,8 
Erkek  54 34,2 
Toplam  158 100,0 

Yaş 

15 – 30 Yaş Arası 25 15,8 
31 – 45 Yaş Arası 66 41,8 
46 – 60 Yaş Arası 45 28,5 
61 – 75 Yaş Arası 22 13,9 
Toplam 158 100,0 

Aylık Gelir 

750 TL ve daha az 9 5,7 
751 TL – 1500 TL 45 28,5 
1.501 TL – 2.250 TL 
2.251 TL – 3.000 TL 
3.001 TL ve daha fazla 
Toplam 

70 
27 
7 

158 

44,3 
17,1 

4,4 
100,0 

Hastanede Kalış Süresi 

1-3 Gün 73 46,2 
4-6 Gün 53 33,5 
7 Gün ve Üzeri 32 20,3 
Toplam 158 100,0 

 

3.2.Hipotez Testlerine Yönelik Bulgular 

Bağımsız değişkenlerin algılanan kalitenin alt boyutları üzerindeki etkisini ortaya koymak üzere 
regresyon analizleri yapılmıştır. Fiziksel varlık boyutuna yönelik yapılan regresyon analizi sonucunda 
(Tablo 2), yaş değişkeninin fiziksek varlık boyutuna yönelik kalite algısı üzerinde belirleyici etkisi 
olduğu görülmüştür (β=,291, p=0,000). Modelin ilişki katsayısı R=,378 olup fiziksel varlıklara yönelik 
kalite algısı varyansını açıklama yüzdesi R2= ,143’tür. Modelde yer alan cinsiyet, gelir durumu ve 
hastanede kalış süresinin fiziksel varlıklara yönelik kalite algısı üzerinde etkisi olmadığı görülmüştür.  

Tablo 3’te cinsiyet, yaş, gelir durumu ve hastane kalış süresi değişkenlerinin algılanan kalite alt 
boyutlarından biri olan güvenirlik boyutuna yönelik kalite algısı üzerindeki etkisi regresyon analizi 
sonuçlarına yer verilmiştir. Regresyon analizi sonucunda yaş değişkeninin algılanan kalitenin 
güvenirlik boyutu üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmüştür (β =-0,370, p=0,000). Buna 
göre hastaların yaşı ilerledikçe kalitenin güvenirlik boyutuna yönelik kalite algıları da artmaktadır. 
Modelin kalitenin güvenirlik boyutuna yönelik kalite algısı toplam skorundaki varyansı açıklama 
yüzdesi %16’dır. Diğer değişkenlerin ise algılanan kalitenin güvenirlik boyutu üzerinde bir etkisi 
bulunmamaktadır.   
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R2: ,163 R: ,404  DB: 1,787 F: 7,454 

Cinsiyet, yaş, gelir durumu ve hastane kalış süresi değişkenlerinin algılanan kalitenin açıklık boyutu 
üzerine etkisini ortaya koymak için yapılan regresyon analizine (Tablo 4) göre, cinsiyet (β =-,163, 
p<0,05),  yaşın (β =0,395, p=0,000) ve hastaların gelir durumlarının (β =-,167, p<0,05) algılanan 
kalitenin açıklık boyutu üzerinde belirleyici etkiye sahip oldukları görülmektedir. Erkek hastalar 
referans alındığında kadın hastaların açıklık boyutuna yönelik kalite algısı skorlarının daha yüksek 
olduğu ortaya konmuştur. Yaş ilerledikçe algılanan kalitenin açıklık boyutuna yönelik algı skorları da 
artmaktadır. 

 

Tablo 4. Hastaların Cinsiyet, Yaş, Gelir Durumu ve Hastanede Kalış Sürelerinin Algılanan Kalitenin 
Açıklık Boyutuna Etkisine Yönelik Bulgular 

 B Std. Hata Β t p 
  (Sabit) 27,161 2,039   13,321 ,000 

Cinsiyet -1,534 ,705 -,163 -2,177 ,031 
Yaş ,132 ,026 ,395 5,081 ,000 
Gelir -,014 ,386 -,003 -,037 ,971 
Kalış Süresi -,962 ,434 -,167 -2,214 ,028 

R2: ,198 R: ,445  DB: 1,582 F: 9,440  

Hastaların cinsiyet, yaş, gelir durumu ve hastanede kalış sürelerinin algılanan kalitenin güvence 
boyutuna yönelik etkisini gösteren regresyon tablosuna (Tablo 5) göre, yaş değişkeni modelde 
istatistiksel olarak belirleyici bir etkiye sahiptir (β =0,339, p=0,000). Diğer değişkenlerin algılanan 
kalitenin güvence boyutuna yönelik anlamlı bir etkileri olmayıp, modelin kalitenin güvence boyutuna 
yönelik kalite algısının toplam skorundaki varyansı açıklama yüzdesi %14 olarak bulunmuştur.  

 

Tablo 2. Hastaların Cinsiyet, Yaş, Gelir Durumu ve Hastanede Kalış Sürelerinin Algılanan Kalitenin 
Fiziksel Varlıklar Boyutuna Etkisine Yönelik Bulgular 

 B Std. Hata β t p 

  (Sabit) 33,844 3,366   10,054 ,000 
Cinsiyet -,807 1,164 -,054 -,694 ,489 
Yaş ,155 ,043 ,291 3,611 ,000 
Gelir -1,220 ,637 -,157 -1,915 ,057 
Kalış Süresi -1,022 ,717 -,111 -1,425 ,156 

R2: ,143 R: ,378  DB: 1,788 F: 6,367 
 
 

Tablo 3.  Hastaların Cinsiyet, Yaş, Gelir Durumu ve Hastanede Kalış Sürelerinin Algılanan 
Kalitenin Güvenirlik Boyutuna Etkisine Yönelik Bulgular 

 B Std. Hata β t p 
  (Sabit) 19,382 1,433   13,522 ,000 

Cinsiyet -,754 ,495 -,117 -1,521 ,130 
Yaş ,085 ,018 ,370 4,660 ,000 
Gelir -,047 ,271 -,014 -,174 ,862 
Kalış Süresi -,596 ,305 -,150 -1,952 ,053 
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Tablo 5. Hastaların Cinsiyet, Yaş, Gelir Durumu ve Hastanede Kalış Sürelerinin Algılanan Kalitenin 
Güvence Boyutuna Etkisine Yönelik Bulgular 
 B Std. Hata Β t p  

(Sabit) 19,484 1,537   12,677 ,000 
Cinsiyet -,859 ,531 -,126 -1,617 ,108 
Yaş ,083 ,020 ,339 4,200 ,000 
Gelir -,050 ,291 -,014 -,172 ,864 
Kalış Süresi -,358 ,327 -,085 -1,092 ,276 

R2: ,137 R: ,370  DB: 1,521 F: 6,065  

Tablo 6’da görüldüğü üzere cinsiyet (β =-0,211, p<0,05) ve yaş (β =0,330, p=0,000) değişkenlerinin 
algılanan kalitenin nezaket boyutu üzerinde belirleyici etkiye sahip olduğu görülmektedir. Modelin 
kalitenin nezaket boyutuna yönelik kalite algısı toplam skorundaki varyansı açıklama yüzdesi ise 
%16’dır. 

 

Tablo 6. Hastaların Cinsiyet, Yaş, Gelir Durumu ve Hastanede Kalış Sürelerinin Algılanan Kalitenin 
Nezaket Boyutuna Etkisine Yönelik Bulgular 

 B Std. Hata Β t p 
  (Sabit) 23,547 2,209   10,658 ,000 

Cinsiyet -2,104 ,764 -,211 -2,755 ,007 
Yaş ,117 ,028 ,330 4,152 ,000 
Gelir -,068 ,418 -,013 -,163 ,871 
Kalış Süresi -,326 ,471 -,053 -,693 ,489 

R2: ,163 R: ,403  DB: 1,361 F: 7,434  

Cinsiyet, yaş, gelir durumu ve hastanede kalış süresi değişkenlerinin hastaların algılanan kalitenin 
empati boyutuna yönelik etkisini gösteren regresyon analizinde (Tablo 7) yaş değişkeninin anlamlı bir 
etkiye sahip olduğu görülmektedir (β =0,270, p<0,05). Modelin kalitenin empati boyutuna yönelik 
kalite algısı toplam skorundaki varyansı açıklama yüzdesi %14’tür. 

 

Tablo 7. Hastaların Cinsiyet, Yaş, Gelir Durumu ve Hastanede Kalış Sürelerinin Algılanan Kalitenin 
Empati Boyutuna Etkisine Yönelik Bulgular 

 B Std. Hata Β t p  
(Sabit) 8,537 ,845   10,106 ,000 
Cinsiyet -,640 ,292 -,171 -2,191 ,030 
Yaş ,036 ,011 ,270 3,348 ,001 
Gelir -,169 ,160 -,087 -1,057 ,292 
Kalış Süresi -,234 ,180 -,102 -1,297 ,196 

R2: ,137 R: ,370  DB: 1,261 F: 6,057  

 

Cinsiyet, yaş, gelir durumu ve hastanede kalış süresi değişkenlerinin hastaların genel kalite algılarına 
etkisi incelendiğinde (Tablo 8) yalnızca yaş değişkeninin algılanan kalite üzerinde belirleyici bir 
etkiye sahip olduğu görülmektedir (β =0,250, p<0,05). Modelin yatan hastaların kalite algısı toplam 
skorundaki varyansı açıklama yüzdesi %11’dir.  
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Tablo 8. Hastaların Cinsiyet, Yaş, Gelir Durumu ve Hastanede Kalış Sürelerinin Algılanan 
Kaliteye Etkisine Yönelik Bulgular 

 B Std. Hata β t p  
(Sabit) 3,870 ,349   11,081 ,000 
Cinsiyet -,125 ,121 -,082 -1,038 ,301 
Yaş ,014 ,004 ,250 3,047 ,003 
Gelir -,092 ,066 -,117 -1,397 ,165 
Kalış Süresi ,005 ,074 ,005 ,064 ,949 

R2: ,109 R: ,331  DB: 1,832 F: 4,691  

  

4. Sonuç  

Kamu hastanelerinden hizmet alan yatan hastaların sunulan hizmetin kalitesine yönelik algılarını 
etkileyen değişkenlerin ortaya konulmaya çalışıldığı bu araştırmada; yaş ve cinsiyet değişkenlerinin 
kalite algıları üzerinde belirleyici etkiye sahip olduğu görülmüştür. Özellikler hastaların yaşlarının 
kalitenin 6 boyutunda  (fiziksel varlıklar, güvenirlik, açıklık, güvence, nezaket, empati) ve ayrıca 
hastaların genel kalite algısı üzerinde anlamlı etkiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Hastaların 
cinsiyetlerinin ise algılanan kalitenin açıklık, nezaket ve empati boyutları üzerinde belirleyici bir 
etkiye sahip olduğu görülmüştür. Bunlara ek olarak kadın hastaların kalite algısı skorlarının erkek 
hastalara oranla daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır.  

Korkmaz ve Çuhadar (2017) tarafından sağlık hizmetleri kalitesi ve sağlık kurumlarını tekrar tercih 
etme üzerinde yapılan bir araştırmada da bu çalışmanın sonuçlarına benzer şekilde yaş değişkeninin 
hastaların hizmet kalitesi algısı üzerinde etkisi olduğu görülmüştür. Araştırma bulgularına göre genç 
hastaların yaşlı hastalara göre daha düşük kalite algısı skoruna sahip olduğu belirlenmiştir. Genç 
hastaların beklentilerinin daha yüksek olması, modern hastanelerden kaliteli hizmet almaya alışkın 
olmaları veya fiziksel olanakların yetersizliği durumu ile karşılaşmamış olmaları ile açıklanabilir. 
Buna karşın yaşlı hastaların daha kısıtlı olanaklar ve klasik hastane yönetim anlayışının egemen 
olduğu ve yetersiz sağlık hizmetlerinin sunulduğu geçmiş yıllar ile karşılaştırma olanaklarının, kalite 
algısı skorlarını yükselttiği düşünülmektedir. Günümüzün gençleri geleceğin yaşlı hastaları 
olacaklardır. Bu durumda hastane yöneticilerinin, ileride yaşlandıklarında sağlık sistemindeki yükleri 
artacak olan bu genç hastaların kalite algıları üzerinde etkili olan boyutları daha detaylı 
incelemelerinin önemli olduğu düşünülmektedir. 
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SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE: BİR KAMU HASTANESİ 

ÖRNEĞİ* 
 

Namık Kemal Öztürk1 
Zafer Koca2 

Özet 
Günümüzde hizmet sunumu teknolojik gelişmeler, kişilerin eğitim seviyelerinin artması, artan rekabet 
koşullarına bağlı olarak değişmektedir. İnsanlar ödedikleri ücretin karşılığı olarak artık daha kaliteli hizmet 
bekler duruma gelmişlerdir. Sunulan hizmetin kalitesinin önemi artıkça bunun doğru bir şekilde ölçülüp ve 
aksayan tarafları varsa düzeltilmesi gerekmektedir. Hizmet kalitesi bütün sektörler gibi özellikle direk insan ve 
insan sağlığı ile alakalı olduğundan sağlık sektörü için de son derece önemlidir.  Bu çalışmamızda Muğla ilinde 
bir kamu hastanesinde sunulan sağlık hizmetlerinin özellikle Sağlıkta Dönüşüm Projesi sonrası hastalar 
tarafından nasıl algılandığını ölçmeye çalıştık. Çalışmamızda Parasuraman ve arkadaşları (1988) tarafından 
geliştirilen ve Babakus ve Mangol (1992) tarafından sağlık hizmetlerine uyarlanan SERVQUAL ölçeği 
kullanılmıştır. Çalışmamızda hastaların algıladıkları hizmet kalitesi demografik özellikler üzerinden 
ölçülmüştür. Anketimiz 272 hastaya uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesi sonucunda algılanan hizmet 
kalitesinin yaşa, medeni duruma, eğitim durumuna göre farklılaştığı saptanmıştır. Cinsiyete göre ise algılanan 
hizmet kalitesinde bir farklılık olmadığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Sağlıkta Hizmet Kalitesi, SERVQUAL Ölçeği, Algılanan Hizmet Kalitesi 

 

QUALITY IN THE HEALTH CARE SERVICES: THE CASE OF A STATE HOSPITAL 

 
Abstract  

Nowadays service delivery varies according to the techonological developments, development of educational 
level of the people and increasing conditions of competition. People wait more qualty services in remuneration 
for the money they pay. As the importance of service quality increase, it must be evaluated properly and if there 
is a problem, it must be sorted out. Service quality, as all sectors, is very important for the healthcare sector as it 
is directly related to human and human health. In this study, we evaluated the perceived quality of the patients at 
a state hospital in Muğla Province. We used SERVQUAL scala developed by Parasuraman et al. (1988) and 
adopted to healthcare services by Babakus and Mangol (1992). Our questionnaire was conducted on 272 
patients. In this survey perceived service quality was evaluated from the demographic features pont of view. 
According to the resuls, perceived service quality varies accoring to age, marital and educational status. 
However it doesn’t vary accoring to gender. 

Key Words: Service Quality, Healthcare Service Quality, SERVQUAL Scala, Perceived Service Quality 

 

1. Giriş 
1.1. Kalite Nedir? 

Günümüzdeki kalite anlayışı ve kavramın sahip olduğu içerik, klasik anlayışından oldukça farklılaşmış 
ve sadece ürün ve hizmet için kullanılan bir terim olmaktan çıkmıştır. Kalite artık işletmeler/örgütler 
için vazgeçilmez kavramlardan birisi haline gelmiş ve müşteri memnuniyeti ve dolayısıyla da 
başarının temeli olarak benimsenmeye başlanmıştır. Kalite mefhumu insanların hata yapmama ve en 
iyiye yani mükemmele ulaşma isteklerinden doğmuştur. Latince nasıl oluştuğu anlamına gelen 
“Qualis” kelimesinden türetilen “Qualitas” kelimesiyle ifade edilmiştir (Şimşek, 1998:5).Kalite  
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kavramının anlamı/ kullanımı kişilere, onların eğitim seviyelerine, yaşam standartlarına, toplumun 
yapısına, gelenek ve göreneklerine göre değişmekte ve lüks, pahalı, az bulanan, nitelikleri diğerlerine 
göre üstün olan anlamında kullanılmaktadır (Arısoy, 2017; Kavrakoğlu, 1993). Aslında kalite terimi 
hangi ürün ve hizmet için kullanılıyorsa, onun gerçekte ne olduğunu, hangi üstün özelliklere haiz 
olduğunu anlatmaya yarayan bir kavramdır. Bu özelliğinden dolayı subjektif bir terimdir. Örgütler için 
son derece önemli bir kavram olan kalitenin üzerinde fikir birliğine varılmış bir tanımı olduğunu 
söylemek oldukça zordur. 

Türk Dil Kurumu, kaliteyi “ nitelik, bir ürünün bilinen en iyi özellikleri bünyesinde taşıması durumu” 
olarak tanımlamaktadır (http://tdkterim.gov.tr/bts,  E.T: 20/06/2018).Kalite, hizmet alanların aldıkları 
mal ve hizmetlerden beklentilerinin karşılanması hatta beklediklerinden daha fazlasının verilmesi 
olarak ifade edilebilir (Hitt vd, 1995). Düren (2000:17) kaliteyi müşterilerin mal veya hizmet 
gereksinimlerinin tatmin düzeyi olarak tanımlamaktadır. Deming (1998:137) ise kaliteyi iki farklı 
şekilde tanımlamıştır. Bunlardan ilki, bir firmanın üretmiş olduğu ürün veya sunmuş olduğu hizmet 
hakkındaki tüketici görüşü; diğeri ise işletmenin ürettiği ürün ve performansın kalite standartlarını 
karşılamasıdır. Dar anlamda sadece ürün kalitesi olarak tanımlanabilen kalite, geniş anlamda ise 
hizmet kalitesi, iş kalitesi, süreç kalitesi, insan kalitesi, sistem kalitesi, örgüt/firma kalitesi gibi 
kavramlarla ifade edilmektedir (Ishikawa, 1997:47). 

 

1.2. Hizmet Kaltesi 

Hizmet kalitesi, sunulan hizmetin tüketici beklentilerini karşılama ve tatmin seviyesinin bir 
göstergesidir. Bir başka ifadeyle hizmet kalitesi, işletmenin tüketici beklentilerini karşılayabilme ve 
geçebilme yeteneğidir (Moss, 2007:5; Wang ve Shieh, 2006:195). Dursun ve arkadaşları (2014:97) 
hizmet kalitesini müşterilerin ihtiyaçlarını tanımlayıp onların beklentilerini karşılayabilme yeteneği 
olarak tanımlamaktadırlar. Bir başka tanıma göre ise hizmet kalitesi, sunulan hizmetin tüketiciyi 
tatmin etme düzeyidir. Hizmet kavramı soyut bir kavram olduğu için kesin bir tanımının yapılması 
oldukça güçtür. Hizmet olgusunun soyut olması hizmet kalitesi için de tanım yapmayı 
güçleştirmektedir. Bunun içindir ki literatürde, yukarıda bir kısmını gördüğümüz gibi, farklı 
tanımlamalar mevcuttur.  

Hizmet kalitesi olgusuna geniş bir bakış açısı getiren ve onu kavramsallaştırıp hizmet kalitesi modelini 
geliştiren Parasuraman ve arkadaşları hizmet kalitesini müşterilerin beklentileri ve algılamaları 
arasındaki farklılığın derecesi ve yönü olarak tanımlamışlardır (Arısoy, 2017:1084; Parasuraman vd, 
1988).Hizmet kalitesi ile yapılan tanımlamalara baktığımızda müşteri ve müşteri beklentileri en 
önemli unsulardır. Parasuraman vd’lerin tanımlamalarında da açıkça görüldüğü gibi hizmet kalitesi, 
müşterilerin beklentileri ile algıları arasındaki farktır. Eğer müşteri beklentileri algılarından düşük ise 
hizmet kalitesi o müşteri açısından tatmin edicidir. Ancak beklenen hizmet kalitesi algılanan hizmet 
kalitesinden yüksek ise o zaman müşteri beklentileri açısından hizmet kalitesi skoru düşük olacaktır 
(Avıalan, 2004). 

Ancak günümüzde en çok kabul gören hizmet kalitesi boyutları Parasuraman, Zeithamal ve Berry 
tarafından geliştirilen beş hizmet kalitesi boyutudur. Bu modeller ilk başta erişim, iletişim, yeterlilik, 
nezaket, inanılabilirlik, güvenirlik, heveslilik, güvenlik, fiziksel özellikler ve müşterileri anlama olarak 
isimlendirilen 10 boyuttan oluşmaktaydı. Parasuraman ve arkadaşları bu boyutları SERVQUAL ölçeği 
içinde beş farklı hizmet kolunda uygulamışlar ve test etmişlerdir. Daha sonra yapılan değerlendirmeler 
sonucunda bu on boyu beş boyuta ve 22 maddeye indirilmiştir. Bu boyutlar, Somut unsurlar, 
Güvenirlik, Güvence, Yanıt verilebilirlik ve Empatidir (Banar ve Ekergil, 2010; Çağlıyan, 2017:255). 

Hizmet kalitesi boyutları ve açıklamaları şu şekildedir (Zeithaml vd’den aktaran Devebakan ve 
Aksaraylı, 2003:41; Çağlıyan, 2017:256;): 

 Fiziksel Özellikler/Somut Unsurlar (Tangibles): Örgütün hizmet sunumundaki fiziksel 
olanakları, araç-gereç ve personelin durumu 
 Güvenirlik (Reliability): Söz verilen bir hizmeti doğru ve güvenilir bir şekilde yerine 
getirebilme yeteneği 
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 Yanıt Verilebilirlik/Heveslilik (Responsiveness): Müşterilere, hastalara, vatandaşlara yardım 
etme istekliliği ve hizmetin hızlı bir şekilde sağlanması 
 Güvence (Assurance): :Çalışanların bilgili, nazik olması ve müşterilerde (hastalar-
vatandaşlar) güven uyandırabilme becerileri 
 Empati (Empathy): Müşterilere kişisel ilgi gösterilmesi ve onlara insancıl davranılması 
 
1.3. Sağlıkta Hizmet Kalitesi 

Sağlık hizmetlerinde kaliteye olan ilgi gün gittikçe artmaktadır. Özellikle 21. Yüzyılın başlarından 
itibaren sağlık hizmetlerinde kalite ve sağlıkta performans üzerine çalışmalar yapılmakta ve bu 
olguların hep daha iyiye götürülmesi amaçlanmaktadır. Her ülke bu çabaları kendi iç dinamiklerini de 
göz önünde bulundurarak gerçekleştirmektedir. Bu çabaların en nihai amacı daha kaliteli ve yüksek 
performansta bir hizmet sunma arayışlarıdır (Ünal, 2014; Al-Damen, 2017). Literatürde sağlık 
hizmetlerinde kalite için yapılmış birçok tanım bulunmaktadır. Çalışmamızın sınırlılığı açısından bu 
tanımların tamamına burada yer vermemiz mümkün görünmediğinden bazı tanımlarla yetineceğiz. 
Sağlık hizmetlerinde kalite, en genel tanımıyla, hastaların tedavi süreçlerinde yapılan işlemlerin doğru, 
güvenilir, uygun ve isabetli olmasıdır (Kıdak vd, 2015).Sağlık hizmetlerinde kalite, ülkeler arası 
belirlenmiş standartlara uygun teşhis, tedavi ile bakım süreçlerinin dışında hastaların istek ile 
gereksinimlerinin istenilen ölçüde yerine getirilmesi olarak nitelendirilmektedir. Top (2013:46) ise 
sağlık hizmetlerinde kaliteyi sistemin içinde barındırdığı çeşitli öğelerinin önceden belirlenmiş 
standartlara uygunluk veya mükemmellik derecesi olarak tanımlamaktadır. Daha basit bir şekilde 
tanımlayacak olursak sağlık hizmetlerinde kalite, sağlık hizmetlerinin zamanında, tam, doğru ve en 
düşük maliyetle verilmesi ve hastanelerden hizmet alan hastaların memnun ve mutlu şekilde 
ayrılmalarının sağlanmasıdır (Çoruh, 1994). 

Sağlık hizmetlerinde kaliteyi belirleyen en önemli unsur hastaların memnuniyet düzeyleridir. Hasta 
memnuniyetinin sağlanması da hastalara sunulan hizmetin onların beklentilerinin karşılamasına 
bağlıdır. Dolayısıyla hastanın hastaneye başvurusundan başlayarak sonuç evresine kadar yapılan bütün 
işlemler önemli rol oynamaktadır. Hastanın aldığı hizmetin kalitesini belirleyen birçok etmen vardır. 
Bunlar hastane ortamı, hastanenin görünümü, sunulan hizmetin zamanlaması, çalışanların konularında 
uzman olmaları, hizmetin sürekli olması, güvenilir olması, doğru ve esnek olmasıdır. Bunlara ilaveten, 
hastaların bekleme süreleri, hizmete ulaşılabilirlik, çalışanların saygılı ve nezaketli olması, sunulan 
hizmetin bir defada ve doğru olarak yapılması, beklenmedik durumlar karşısında çalışanların gerekli 
çözümler üretebilmesi ve hizmetin zamanında eksiksiz olarak yerine getirilmesi gibi faktörler de 
hastaların hizmet kalitesi algılarını belirlemede önemli rol oynamaktadır (Tarım, 2000:1027). 

 

2. Araç ve Yöntem 
2.1. Çalışmanın Amacı, Önemi ve Sınırlılıkları 

Araştırmanın amacı Muğla ilinde bir kamu hastanesinde sunulan hizmetin kalitesini (algılanan kalite) 
SERVQUAL ölçeği kullanarak ölçmek ve varsa yaşanan sıkıntıları tespit ederek çözüm önerileri 
sunmaktır ve hastanenin hizmet kalitesini iyileştirmesine katkı sunmaktır. Literatürde sağlık 
hizmetlerinde kalitenin ölçümüne yönelik değişik çalışmalar yapılmıştır ve yapılmaya da devam 
edecektir. Ancak bu çalışmaların yeterli olduğunu düşünmüyoruz. Bu çalışmadaki temel çıkış 
noktamız özellikle Muğla ilinde sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini ölçmeye yönelik çalışmaların 
neredeyse (bakanlığın veya il sağlık müdürlüğünün rutin olarak kurum içinde yaptıkları hariç) yok 
denecek kadar azlığıdır. Biz bu çalışmamızda bu alandaki bir açığı bir nebze olsun doldurma 
amacındayız.  

Anket uygulamamız Muğla İli sınırları içinde yer alan bir kamu hastanesinde ayaktan tedavi gören ve 
yatarak tedavi gören hastalara uygulanmıştır. Hastalardan cevaplamalarını istediğimiz sorular sadece 
hizmet kalitesini ölçmek amacı ile yapılmıştır. Yukarıda sözünü ettiğimiz bu iki durum çalışmamızın 
sınırlılıklarını içermektedir. Bunlara ilave olarak hastaların 30 yaş ve üstü olması ve bu hastaneden 
daha önceden hizmet almış olmaları da çalışmamızın diğer sınırlılıklarıdır. 

 

204



   

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 
 

2.2. Araştırmanın Yöntemi ve Örneklem 

Çalışmamızda kapalı uçlu soruların yer aldığı ve iki bölümden oluşan anket yöntemi kullanılmıştır. 
Anket formunun ilk bölümünde demografik özellikler ile hastane hakkında genel değerlendirmeler yer 
almaktadır. Anketimizin ikinci bölümü Parasuraman ve arkadaşları(1988) tarafından geliştirilen 5 
boyut ve 22 maddelik SERVQUAL hizmet kalitesi ölçeği bulunmaktadır. SERVQUAL ölçeği ilk 
başta 10 boyuttan oluşmuş ve birçok alanda uygulanmıştır. Ancak daha sonra boyut sayısı 5’e 
düşürülmüş ve ölçek yukarıda da belirttiğimiz gibi 22 sorudan oluşmuştur. Parasuraman ve arkadaşları 
bu ölçekte küçük değişiklikler yapılarak her sektöre uygulanabileceğini belirtmişlerdir. Çalışmamızda 
kullandığımız Servqual hizmet kalitesi ölçeğinde 5 temel boyutu ilgilendiren 22 maddelik sorular 5’li 
likert ölçeğine göre hastalardan değerlendirmeleri istenmiştir. Likert ölçeği (1-Kesinlikle 
Katılmıyorum………..5-Kesinlikle katılıyorum) şeklinde ifadeleri içermektedir. Anket formları 
hastalarla yüz yüze görüşerek doldurulmuştur. 

Çalışmamızda örneklem belirlenirken benzer çalışmalarda kullanılan (Cui vd., 2003; Güleş vd., 2011) 
kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Kolayda örnekleme çok miktarda veriye hızlı bir şekilde 
ulaşma imkânı sağladığı için tercih edilen bir yöntemdir (Nakip, 2003). Araştırma 25 Haziran – 05 
Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Anket polikliniklerde ayakta tedavi alan ve 
servislerde yatan hastalar üzerinde yürütülmüştür. Anket uyguladığımız hastaların 30 yaş ve üstü 
olmasına özen gösterdik. Bunun nedeni özellikle Sağlıkta Dönüşüm Projesi (SDP) sonrası hizmet 
kalitesi algısını ölçmektir. 

Çalışmamızda süre sıkıntımızdan dolayı Örnek büyüklüğü hesaplanırken ölçekte yer alan her bir 
parametrenin en az on cevaplayıcı tarafından cevaplanması gerektiği (Hair vd., 1998: 604) dikkate 
alınmıştır. Bu bağlamda ölçüm modelinde yer alan soru sayısı 22 olduğundan örnek büyüklüğünün en 
az 220 olması gerekmektedir. Diğer taraftan, Hoyle (1995) istatistiksel analizlerde minimum örneklem 
büyüklüğünün 250 ve üzerinde olması gerektiğini ifade etmektedir. Her iki kural da dikkate 
alındığında 272 hasta ile yapılan görüşmelerden elde edilen bir örnek büyüklüğünün yeterli olduğu 
söylenebilir. Örneklem büyüklüğünün daha fazla olmamasının nedeni anket uygulamamızın kısıtlı bir 
zaman diliminde yapılmış olması ve hastaların birçoğunun görüşlerini açıklamaktan kaçınması olarak 
belirtebiliriz. 

2.3. Araştırmanın Hipotezleri 

Çalışmamızın amacı ve modeli doğrultusunda aşağıdaki hipotezler belirlenmiştir. 

• H1: Algılanan hizmet kalitesi hastaların cinsiyetine göre farklılık göstermektedir 
• H2: Algılanan hizmet kalitesi hastaların yaşına göre farklılık göstermektedir 
• H3: Algılanan hizmet kalitesi hastaların medeni durumuna göre farklılık göstermektedir. 
• H4: Algılanan hizmet kalitesi hastaların eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir 

 
3. Bulgular ve Verilerin Analizi 
 
Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 25.0 
programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bireylerden toplanan demografik özellikler ve ölçek maddeleri 
için tanımlayıcı istatistiklerden olan frekans, yüzde değerleri hesaplanarak yorumlanmıştır. Ölçekler 
ve alt boyutlarına ilişkin tanımlayıcı istatistiklerde ortalama ve standart sapma hesaplanarak 
yorumlanmıştır. Likert tipi ölçek kullanılan anketlerde, çoğu zaman veriler normal dağılmamaktadır. 
Normal dağılıma uygunluk Q-Q Plot çizimi ile incelenebilir (Chan, 2003:280-285). Ayrıca, kullanılan 
verilerin normal dağılım göstermesi çarpıklık ve basıklık değerlerinin ±3 arasında olmasına bağlıdır 
(Shao, 2002). Clason (Clason vd., 1994) da toplanan anket sayısına göre, verilerin normal dağılıma 
yakınsayacağı varsayımı üzerinde çalışma yapmıştır. Hizmet kalitesi ölçeği normal dağılım gösterdiği 
için istatistik değerlendirmelerinde parametrik testler kullanılmıştır. Ölçeğe ilişkin doğrulayıcı faktör 
analizi yapılmıştır. Ölçek ve alt boyutlarının güvenirliği hesaplanmıştır. 
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Nicel değişkenlerimizin iki ilişkisiz örneklemden elde edilen puanların birbirinden anlamlı bir şekilde 
farklılık gösterip göstermediğini test etmek için bağımsız örneklem testi ve ikiden çok örneklem 
ortalamasının birbirinden anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek için tek yönlü 
varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Farklılığı yaratan grupları tespit etmek için Bonferroni testi 
uygulanmıştır. Tüm testlerde hata oranı belirlenip p <0.05 olduğu durumlarda gruplar arası fark 
istatistiksel olarak anlamlı kabul edilecektir. Verilerin çözümlenmesi ile oluşturulan tablolar ışığında, 
yorumlar yapılmıştır.  
 
Anket formunda yer alan ölçek ve alt boyutlarına ilişkin güvenilirlik katsayıları olumlu fiziksek 
özellikler alt boyutu (0.769), heveslilik / cevap verebilme alt boyutu (0.798), güvenirlik alt boyutu 
(0.826),empati / iletişim alt boyutu (0.898),güvence alt boyutu (0.825),hizmet kalitesi ölçeği (0.922) 
yüksek derecede güvenilirliğe sahip olduğu tespit edilmiştir. Güvenilirlik katsayısı 0.769-0.922 
arasında değişkenlik göstermektedir (Tablo 1).  
 

Tablo 1.Hizmet Kalitesi Ölçeği ve Alt Boyutlarının Güvenilirlik Katsayıları 

Ölçekler ve alt boyutları İfade 
Sayısı 

Güvenilirlik 
Katsayısı 

Fiziksel Özellikler 7 0.769 
Heveslilik / Cevap Verebilme 5 0.798 

Güvenirlik 3 0.826 
Empati / İletişim 3 0.898 

Güvence 4 0.825 
Hizmet Kalitesi 22 0.922 

 
 

Hizmet kalitesi ölçeği ve alt boyutlarının ortalama dağılımlarına baktığımızda fiziksel özellikler 
boyutunun ortalaması 3.69±0.74, heveslilik/cevap verebilme boyutunun ortalaması 4.01±0.76, 
güvenirlik boyutunun ortalaması 4.11±0.74, empati/iletişim boyutunun ortalaması 4.31±0.75, güvence 
boyutunun ortalaması 4.28±0.69, hizmet kalitesi ölçeğinin ortalaması ise 4.01±0.61’dir (Tablo 2). 
 

Tablo 2. Hizmet Kalitesi Ölçeği ve Alt Boyutlarının Ortalama Dağılımı (N=272) 
Alt Boyutlar Ortalama S.Sapma 

FizikselÖzellikler 3.69 0.74 
Heveslilik /CevapVerebilme 4.01 0.76 

Güvenirlilik 4.11 0.74 
Empati / İletişim 4.31 0.75 

Güvence 4.28 0.69 
HKÖ 4.01 0.61 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların demografik özelliklerine göre dağılımları incelendiğinde, 
katılımcıların %50.4’ünün kadın, %49.6’sının erkek olduğu görülmüştür. Yaş değişkenine göre 
incelendiğinde katılımcıların % 25.4’ü 30-35 yaş aralığında, %35.3’ünün 36-50 yaş aralığında, 
%39.3’ünün ise 50 yaş ve üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Medeni durumlarına göre incelendiğinde 
%75.7’sinin evli, %24.3’nün ise bekar olduğu görülmüştür. Katılımcıların meslek durumlarına 
bakıldığında %19.9’unun memur, %16.2’sinin serbest meslek, %19.5’inin emekli, %3.7’sinin 
akademik personel, %9.6’sının işçi ve %31.3’ünün ise diğer meslek grubuna ait olduğu görülmüştür. 
Katılımcıların aylık gelir durumları incelendiğinde, %24.6’sının 1000 TL ve daha az, %25.7’sinin 
1000-1500 TL aralığında, %30.1’inin 1500-3000 TL aralığında , %14.3’ünün 3000-5000 TL 
aralığında ve %5.1’inin ise 5000 TL üzerinde aylık gelirlere sahip oldukları görülmüştür.(Tablo 3) 
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Tablo 3. Katılımcıların demografik özellikleri (N:272) 
Demografik Veriler N % 

Cinsiyet Kadın 135 50.4 
Erkek 137 49.6 

Yaş 30-35  69 25.4 
36-50 96 35.3 
50 veüzeri 107 39.3 

Medeni Durumu Evli 206 75.7 
Bekar 66 24.3 

Eğitim Durumu Okur yazar değil 20 7.4 
İlköğretim 99 36.4 
Lise 63 23.2 
Üniversite 75 27.6 
Yüksek Lisans/Doktora 15 5.5 

Meslek Memur 54 19.9 
Serbest Meslek 44 16.2 
Emekli 53 19.5 
Akademik Personel 10 3.7 
İşçi 26 9.6 
Diğer 85 31.3 

Aylık Gelir 1000TL’den az 67 24.6 
1000/1500TL 70 25.7 
1500-3000TL 82 30.1 
3000-5000TL 39 14.3 
5000TL’den fazla 14 5.1 

 
Araştırmaya katılanların hizmet kalitesi ölçeği ve alt boyutlarının cinsiyete göre farklılaşıp 
farklılaşmadığını belirlemek üzere, bağımsız örneklem t testi uygulanmıştır. Katılımcıların cinsiyete 
göre hizmet kalitesi ölçeğinin tüm alt boyutların istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık göstermediği 
tespit edilmiştir (p>0.05). (Tablo 4). 
 

Tablo 4. Hizmet Kalitesi Ölçeği ve Alt Boyutlarının Cinsiyete Göre Karşılaştırması 
Ölçek ve Boyutları Cinsiyet n 𝑿𝑿 S t p 

Fiziksel Özellikler Erkek 137 3.74 0.71 1.182 0.238 Kadın 135 3.64 0.77 
Heveslilik / 

Cevap Verebilme 
Erkek 137 4.06 0.77 0.887 0.376 Kadın 135 3.97 0.76 

Güvenirlilik Erkek 137 4.13 0.73 0.443 0.658 Kadın 135 4.09 0.76 

Empati / İletişim Erkek 137 4.29 0.81 -0.534 0.593 Kadın 135 4.34 0.69 

Güvence Erkek 137 4.32 0.68 0.916 0.361 Kadın 135 4.24 0.70 

HKÖ Erkek 137 4.05 0.60 0.879 0.380 Kadın 135 3.98 0.63 
 
Araştırmaya katılan katılımcıların hizmet kalitesi ölçeği ve alt boyutlarının yaş durumuna göre 
farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere F testi uygulanmıştır. Katılımcıların yaşa göre hizmet 
kalitesi ölçeği ve fiziksel özellikler alt boyutu dışında diğer alt boyutlarının istatistiksel açıdan anlamlı 
bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (p<0.05). Yaşı 50’den büyük olan grubun fiziksel özellik  
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düzeyi diğer durum gruplarına göre daha yüksek, 30-35 yaş grubunun ise en düşük düzeyde olduğu 
görülmüştür. (Tablo 5). 
 

Tablo 5. Hizmet Kalitesi Ölçeği ve Alt Boyutlarının Yaşa Göre Karşılaştırması 
Ölçek ve Boyutları Yaş n 𝑿𝑿 S F p 

Fiziksel Özellikler 
30 – 35 yaş (1) 69 3.63 0.66 

1.932 0.147 36 – 50 yaş (2) 96 3.61 0.79 
51 yaş ve üstü (3) 107 3.80 0.75 

Heveslilik / 
Cevap Verebilme 

30 – 35 yaş (1) 69 3.68 0.87 
11.874 0.000* 36 – 50 yaş (2) 96 4.02 0.68 

51 yaş ve üstü (3) 107 4.23 0.69 

Güvenirlilik 
30 – 35 yaş (1) 69 3.75 0.81 

12.967 0.000* 36 – 50 yaş (2) 96 4.14 0.66 
51 yaş ve üstü (3) 107 4.31 0.69 

Empati / İletişim 
30 – 35 yaş (1) 69 4.00 0.91 

11.756 0.000* 36 – 50 yaş (2) 96 4.29 0.69 
51 yaş ve üstü (3) 107 4.54 0.60 

Güvence 
30 – 35 yaş (1) 69 3.92 0.83 

15.398 0.000* 36 – 50 yaş (2) 96 4.33 0.60 
51 yaş ve üstü (3) 107 4.48 0.58 

HKÖ 
30 – 35 yaş (1) 69 3.76 0.69 

11.214 0.000* 36 – 50 yaş (2) 96 4.00 0.56 
51 yaş ve üstü (3) 107 4.19 0.55 

           *p<0.05, HKÖ: Hizmet kalitesi ölçeği 
 
Araştırmaya katılanların hizmet kalitesi ölçeği ve alt boyutlarının medeni duruma göre farklılaşıp 
farklılaşmadığını belirlemek üzere, bağımsız örneklem t testi uygulanmıştır. Katılımcıların medeni 
duruma göre hizmet kalitesi ölçeği ve alt boyutlarından fiziksel özellikler, Heveslilik/cevap verebilme, 
empati/iletişim boyutlarının istatistiksel bir farklılık göstermediği(p>0.05), güvenirlilik ve güvence alt 
boyutlarının istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığı olduğu tespit edilmiştir (p<0.05).  Buna göre 
medeni durumu evli olanların güvenirlilik ve güvence düzeyi bekarlara göre daha yüksektir.  (Tablo 6) 
 

Tablo 6.  Hizmet Kalitesi Ölçeği ve Alt Boyutlarının Medeni Duruma Göre Karşılaştırması 

Ölçek ve Boyutları Medeni 
Durum n 𝑿𝑿 S T p 

Fiziksel Özellikler Evli 206 3.69 0.75 -0.175 0.861 Bekar 66 3.71 0.72 
Heveslilik / 

Cevap Verebilme 
Evli 206 4.05 0.75 1.330 0.185 Bekar 66 3.91 0.79 

Güvenirlilik Evli 206 4.16 0.72 2.078 0.039* Bekar 66 3.94 0.78 

Empati / İletişim Evli 206 4.36 0.72 1.964 0.051 Bekar 66 4.16 0.81 

Güvence Evli 206 4.34 0.66 2.361 0.019* Bekar 66 4.11 0.75 

HKÖ Evli 206 4.05 0.60 1.461 0.145 Bekar 66 3.92 0.65 
     *p<0.05, HKÖ: Hizmet kalitesi ölçeği 
 
Araştırmaya katılan katılımcıların hizmet kalitesi ölçeği ve alt boyutlarının eğitim durumuna göre 
farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere F testi uygulanmıştır. Katılımcıların eğitim durumuna 
göre hizmet kalitesi ölçeği ve alt boyutlarının istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit 
edilmiştir (p<0.05). (Tablo 7) 
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Tablo 7. Hizmet Kalitesi Ölçeği ve Alt Boyutlarının Eğitim Durumuna Göre Karşılaştırması 

Ölçek ve Alt Boyutları Eğitim Durumu n 𝑿𝑿 S F P 
 

Fiziksel Özellikler OkurYazardeğil  20 3.94 0.61 4.297 0.002* 
 
 
 
 
 
 
 

İlköğretim  99 3.87 0.78 
Lise  63 3.64 0.71 

Üniversite  75 3.50 0.68 
YüksekLisans / 

Doktora  
15 3.33 0.72 

Heveslilik / 
CevapVerebilme 

Okur Yazar değil  20 4.29 0.63 9.137 0.000* 
İlköğretim  99 4.29 0.64 

Lise 63 3.93 0.80 
Üniversite  75 3.77 0.77 

Yüksek Lisans / 
Doktora  

15 3.44 0.80 

Güvenirlilik Okur Yazardeğil  272 4.01 0.76 10.533 0.000* 
İlköğretim  20 4.32 0.63 

Lise  99 4.41 0.65 
Üniversite 63 3.99 0.70 

Yüksek Lisans / 
Doktora  

75 3.86 0.74 

Empati / İletişim Okur Yazar değil 15 3.53 0.82 8.001 0.000* 
İlköğretim  20 4.73 0.45 

Lise 99 4.55 0.54 
Üniversite  63 4.16 0.83 

Yüksek Lisans / 
Doktora  

75 4.08 0.82 

Güvence Okur Yazar değil  15 3.98 0.91 6.710 0.000* 
İlköğretim  20 4.58 0.47 

Lise  99 4.49 0.61 
Üniversite  63 4.18 0.74 

Yüksek Lisans / 
Doktora  

75 4.10 0.69 

HKÖ Okur Yazar değil  15 3.85 0.75 10.475 0.000* 
İlköğretim) 20 4.29 0.46 

Lise  99 4.25 0.53 
Üniversite  63 3.92 0.64 

Yüksek Lisans / 
Doktora  

75 3.80 0.59 

 *p<0.05, HKÖ: Hizmet kalitesi ölçeği 
 
 

4. Sonuç ve Tartışma 

Sağlık hizmetlerinde kalite anlayışı giderek yaygınlaşmış ve önem kazanmaya başlamıştır. Artık ne 
özel sektör ne de kamu sağlık kuruluşları hastalarına/müşterilerine hizmet sunumunda kaliteyi göz ardı 
edemezler. Hizmet sunumunda kalitenin arttırılması için standartlar belirlenmekte, bu standartlara 
uyulması için personel eğitilmekte, hastanelerde kalite birimleri oluşturulmakta ve sürecin düzgün 
işlemesi için belli aralıklarla denetimler yapılmaktadır. Kamusal kaynaklara ve hastalardan alınan 
katılım paylarıyla özellikle de kamu sağlı kuruluşlarında sunulan hizmetin kalitesinin arttırılması ve en  
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üst düzeyde olması hem daha etkin hizmet sunumu ve hasta memnuniyeti açısından hem de 
kaynakların verimli kullanımı açısından son derece önemlidir. 

Çalışmamızda bir kamu hastanesinde  algılanan hizmet kalitesini ölçmeye çalıştık. Daha önce birçok 
yazar tarafından kullanılan ve geçerliği ve güvenirliği kanıtlanmış olan Parasuraman ve arkadaşları 
(1988) tarafından geliştirilen SERVQUAL ölçeği kullanılmıştır. Ölçekteki sorular üzerinde çok 
oynama olmamış birkaç küçük değişiklikle aynen kullanılmıştır. Anket çalışmamız yatan ve ayakta 
tedavi gören hastalara gönüllülük esasına göre uygulanmıştır. Sorular özellikle yaşlı hastalara veya 
anlamakta zorluk çeken hastalara açıklanmış ve cevaplamaları istenmiştir. Elde edilen verilen SPSS 25 
programı kullanılarak analiz edilmiş ve özellikle demografik değişkenler açısından veriler 
incelenmiştir. Ölçeğimizin alt boyutlarını incelediğimizde ortalaması en düşük olan alt boyut fiziksel 
özellikle olarak karşımıza çıkmaktadır. Hizmet Kalitesi ölçeğinin ortalaması en yüksek olan alt 
maddesi Empati/İletişim, daha sonra Güvence, sonra güvenirlik, heveslilik ve en son olarak da 
yukarıda belirttiğimiz fiziksel özellikler boyutudur. 

Araştırmaya katılan katılımcıların hizmet kalitesi ölçeği ve alt boyutlarının yaş durumuna göre 
farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere F testi uygulanmıştır. Katılımcıların yaşa göre hizmet 
kalitesi ölçeği ve fiziksel özellikler alt boyutu dışında diğer alt boyutlarının istatistiksel açıdan anlamlı 
bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (p<0.05). Bu durum literatürde yapılmış bazı çalışmalarla 
(Arısoy, 2017) benzerdir. Yaşı 50’den büyük olan grubun fiziksel özellik düzeyi diğer durum 
gruplarına göre daha yüksek, 30-35 yaş grubunun ise en düşük düzeyde olduğu görülmüştür. 
Araştırmaya katılanların hizmet kalitesi ölçeği ve alt boyutlarının medeni duruma göre farklılaşıp 
farklılaşmadığını belirlemek üzere, bağımsız örneklem t testi uygulanmıştır. Katılımcıların medeni 
duruma göre hizmet kalitesi ölçeği ve alt boyutlarından, güvenirlilik ve güvence alt boyutlarının 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığı olduğu tespit edilmiştir (p<0.05).  Buna göre medeni durumu 
evli olanların güvenirlilik ve güvence düzeyi bekarlara göre daha yüksektir. Bu sonuç Çıraklı vd’nin 
yapmış olduğu çalışmadaki sonuçlara benzerdir. Bu ifadelerden hareketle bu çalışma için kurmuş 
olduğumuz hipotezlerin durumu aşağıdaki tabloda verilmiştir.    
Tablo 9. Hipotezlerin Testi 
HİPOTEZ AÇIKLAMA KABUL / 

RED 

H1 Algılanan hizmet kalitesi hastaların cinsiyetine göre farklılık 
göstermektedir 

RED 

H2 Algılanan hizmet kalitesi hastaların yaşına göre farklılık 
göstermektedir KABUL 

H3 Algılanan hizmet kalitesi hastaların medeni durumuna göre farklılık 
göstermektedir KABUL 

H4 Algılanan hizmet kalitesi hastaların eğitim durumlarına göre farklılık 
göstermektedir KABUL 

 
Sonuç olarak diyebiliriz ki kalite müşteriler/hastalar açısından artık önemli hale gelmiştir. 
Hastane/sağlık yöneticileri fiziksel özelliklere daha fazla önem vermelidir. Özellikle otopark 
alanları genişletilmeli, eğer mümkünse yeni araç park alanları hizmete açılmalıdır. Tuvalet vb 
yerlerin temizliğine daha fazla özen gösterilmelidir. Bu çalışma sadece Muğla ilindeki bir 
kamu hastanesini kapsadığı için bütün hastanelere genelleme yapılamaz. Ayrıca hastane 
binası yeni hizmete girdiği için bir takım aksaklıkların yaşanması kaçınılmazdır. Daha sonra 
tekrardan hizmet kalitesi ile ilgili bir çalışmanın yapılması belki de daha net sonuçlar ortaya 
çıkarabilir. 
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SAĞLIK SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTE ALGISININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR DEVLET HASTANESİ ÖRNEĞİ 

                                           Pınar GENÇ1 
Pakize YİĞİT2 

Özet 

Sağlık insan açısından önemli olduğundan dolayı sağlıkta hizmet kalitesi de büyük önem arz etmektedir. Sağlık 
ve sağlık hizmetleri sunumu hem birey sağlığı açısından hem de dolayısıyla toplum sağlığı açısından insan 
yaşamının kaliteli bir şekilde sürdürülmesinde ve sağlığın korunmasında etkili olmaktadır. Gelişen ve sürekli bir 
değişim içerisinde olan dünyamızda hasta beklentileri arttığı için sağlık yöneticilerinin de buna bağlı olarak 
hizmet kalitelerini geliştirmeye yönelik hedefler belirlemeleri ve bu amaçlarını gerçekleştirerek hasta tatminini 
sağlamaları gerekmektedir. Bu çalışmada hizmet kalitesi, sağlık sektöründe hizmet kalitesi, hasta tatmini, hasta 
tatminini etkileyen faktörler, sağlık sektöründe kalite ile hasta tatmini arasındaki ilişki üzerinde durulmuştur. 
Çalışmanın amacı Sivas’ta bulunan bir devlet hastanesinde yatan hastalara verilen hizmet kalitesini 
değerlendirmektir. Çalışma Sivas’ta bir devlet hastanesinde yatan 300 hasta üzerinde uygulanmıştır. Geçerlik 
güvenirliği Deniz (2016) tarafından yapılan Servqual ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada, bağımsız örneklem t testi, 
tek yönlü ANOVA, mann-whitney-U testi, kruskall wallis kullanılmıştır. Hizmet kalitesinin değerlendirilmesi 
sonucunda hizmet kalitesi alt boyutları arasında cinsiyet, yatış şekli değişkenlerine göre anlamlı farklılık 
görülmüştür (p<0,05).  

 
Anahtar Kelimeler: Hasta Tatmini, Hizmet Kalitesi, Sağlıkta Hizmet Kalitesi 

 
EVALUATION OF SERVICE QUALITY AREA IN THE HEALTH SECTOR: A STATE HOSPITAL 

SAMPLE 

Abstract 

Since health is important for human beings, quality of service in health is also very important. The provision of 
health and health services is effective both in terms of individual health and therefore in terms of community 
health, maintaining a high quality of human life and protecting the health. As the expectation of  patients 
increases in our developing and constantly changing world, it is necessary for health administrators to 
determine the targets for improving their quality of service and to achieve patient satisfaction by realizing these 
goals. In this study, the quality of service, quality of service in the health sector, patient satisfaction, factors 
affecting patient satisfaction, the relationship between quality and patient satisfaction in the health sector are 
emphasized. The aim of the study is to evaluate the quality of service given to a hospital in a state hospital in 
Sivas. The study was conducted on 300 patients in a state hospital in Sivas. Validity Reliability Servqual scale 
made by Deniz (2016) was used. Independent sample t-test, one-way ANOVA, mann-whitney-i test, and kruskall 
wallis were used in the study. As a result of evaluating the quality of service, there was a significant difference 
between service quality sub-dimensions according to gender and type of hospitalization (p <0,05). 
 
 
 

Key Words: Patient Satisfaction, Service Quality, Health Service Quality 
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1. Giriş 

Hastaneler ve sağlık hizmeti veren kuruluşlar, çalışmalarını sürdürebilmek ve artan rekabet şartlarında 
varlıklarını koruyabilmek için hizmet çeşitlendirme yoluna gitmeleri sonucunda hizmet kalitesine daha 
fazla önem vermeleri gerekmektedir. Hizmet kalitesi, bulunduğumuz dönemde diğer hastaneler ve 
sağlık hizmeti veren kuruluşlara karşı üstünlük sağlamak için stratejik bir silah olarak görülmektedir. 
Bu yönden hastaneler başta olmak üzere diğer sağlık hizmeti veren kuruluşlar da kararlı bir şekilde 
hizmet kalitesini arttırabilmek ve hiç hata yapmama hedefine ulaşabilmek için çok çaba harcamaları 
gerekmektedir (Zaim vd., 2010). 

Sağlık hizmeti veren kuruluşlar arasındaki rekabet, hastanın tatmin olma durumuna bağlı olduğu için 
hasta tatminini anlamayan sağlık kuruluşlarının başarılı olması çok zordur (Demirer vd., 2014). Hasta 
tatmininin kaliteli hizmet sunumu ile sağlandığı düşünülürse, sağlık hizmeti alanında artan rekabet 
ortamı hasta tatmininin arttırılması doğrultusunda olacaktır. Aynı zamanda nitelikli sağlık hizmeti 
üretebilen hastane lider olabilme özelliklerinden birine sahip olacaktır. Bunun yanı sıra, yalnızca 
hastalıkların özelliklerine değil, aynı zamanda hasta talep ve gereksinimleri yönünde sağlık hizmeti 
üretebilen hastane hasta tatminini sağlayarak liderliği elde edebilme imkânına sahiptir. Buna bağlı 
olarak hasta odaklı olabilme özelliğine sahip olan hastane nitelikli sağlık hizmeti üretimi ile hasta 
tatminini sağlayarak, diğer bir gereksinimde tercih edilen hastane olarak avantaj elde edebilecektir 
(Burçoğlu Karaca, 2014).  

Sağlık yöneticileri ve hastane doktorları sundukları sağlık hizmetleri kalitesini sürdürmede ve 
geliştirmede kliniklerden edindikleri bilgiler kadar, hastaların algılarını ölçerek edindikleri bilgilerden 
de faydalanmalıdır. Hastaların algılarının ve fikirlerinin ölçümü sayesinde hastanın bakış açısından 
yola çıkarak edinilen bilgiler kuruluşların güçlü ve zayıf yönlerinin saptanmasına, hastaların 
ihtiyaçlarının ne seviyede karşılanıp karşılanmadığının tespitine ve hizmetlerin iyileştirilmesine imkân 
sağlayacaktır (Demirer vd., 2014). 

Sağlık hizmetlerinin üretildiği anda tüketilen ve depolanamayan bir özelliğinin olması, bu hizmetin 
kalitesinin ölçülmesini güçleştirmektedir. Sağlık hizmetlerinde kalitenin önemli bir bölümünü hasta 
memnuniyeti oluşturmaktadır. Memnuniyete ilişkin bilginin, kalite değerlendirmesinde olduğu kadar; 
sağlık bakım sistemlerinin yönetilmesinde ve şekillenmesinde de büyük bir öneme sahip olduğu 
görülmektedir. Son yıllarda gerek kamu gerekse özel sağlık kuruluşlarında hasta memnuniyeti 
konusuna giderek daha çok ilgi duyulduğu ve dolayısıyla hizmet kalite algısı ölçüm çalışmaları 
yaygınlaşmaktadır (Emhan vd. 2010). 

Sağlık hizmetlerinin çıktısı toplum sağlığıdır. Sağlık ve sağlık hizmetleri sunumu insan yaşamının 
kaliteli bir şekilde geçirilmesinde ve sürekliliğin korunmasında daima önem taşımaktadır. Bu anlamda 
sağlık kuruluşlarının hasta istek ve beklentilerine göre hizmet kalitelerini geliştirmeye yönelik hedefler 
belirlemeleri gerekmektedir (Taş 2012). 

Hasta tatmini bulunduğumuz dönemde sağlık hizmetlerinin niteliğini, verimliliğini, etkililiğini kontrol 
etmede önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Sağlık hizmeti sunanlar hastaların umdukları 
hizmet ve gereksinimleri ile hizmet sunumundan algıladıkları memnuniyet neticesine göre hareket 
etmektedir.  Sağlık hizmetlerinde de hasta odaklılığın artması ile hasta tatminine gösterilen ehemmiyet 
ve hasta tatminini arttırma çalışmalarında hemşirelerden, doktorlardan ve diğer sağlık personelinden 
memnuniyet, sağlık personeli ile iletişimden memnuniyet, personele itimat, hasta mahremiyeti, 
hastanın istediği yer ve zamanda hizmet, personelin dürüstlüğü, nazikliği, bilgili olması, hastane genel 
temizliği, otelcilik hizmetleri gibi geniş kapsamda ele alındığı görülmektedir. Hasta tatminini 
sağlamak, bir sağlık kuruluşunun önündeki en güç ve hassas bir konudur. Konunun hassasiyetinin en 
açık delili, algılanan değerler ile olması gereken değerler arasında her zaman tutturulamayan bir uyum 
olma mecburiyetidir. Hasta memnuniyeti çalışmaları gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde özellikle 
hasta memnuniyetinin olabildiğince bireysel (ülkelere göre farlılık gösterdiği) ve etkin bir yapıda 
olduğunu göstermektedir. Sağlık sektöründe hasta tatmini, hastalara verilen hizmetten hastaların 
umdukları yararlara, katlanmaktan kurtulduğu zorluklara, hizmetten beklediği performansa, hizmetin 
sunuluşunun sosyo-kültürel değerlere uygunluğuna bağlı bir işlevdir. Hastaların hizmetlerden 
duyacağı tatmin kadar, hastanın yaşı, eğitimi, mesleği, geliri, cinsiyeti, dili, dini, ırkı ve aile düzeni 
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gibi sosyo- demografik özellikleri de hastanın tatmin olmasında etkili olmaktadır. Kişiden kişiye 
farklılık gösteren bu özellikler sağlık hizmetlerinden tatmin derecesi ile doğrudan alakalıdır (Top vd., 
2010). 

Hizmet kalitesi ile ilgili olarak yapılan araştırmalar hizmet kalitesinin firmanın performansıyla müşteri 
tatminiyle ve satın alma amacıyla ilişkili olduğunu göstermektedir. Hastaların hizmet kalite algısı, 
hastaların memnuniyetindeki ve hastane kârlılığındaki etkisi nedeniyle, bir sağlık kurumunun 
başarısında büyük öneme sahiptir. Bununla birlikte; hizmeti sunanların başarı veya başarısızlıklarında 
algılanan hizmet kalitesinin etkisi yapılan çeşitli araştırmalarla ortaya konulmuştur (Zerenler vd. 
2007). 

Günümüzde tüm işletmeler gibi sağlık işletmeleri de müşteri odaklı düşünmeyi temel felsefe haline 
getirme gayreti içerisindedirler. Amaç hastaların/müşterilerin tüm beklenti ve ihtiyaçlarını 
karşılamaktır. Hastanelerin, kaliteli hizmet sunumlarında hastaların beklentilerini belirlemeleri hatta 
hizmet tasarımlarını bu beklentilere göre oluşturmaları gerekmektedir. Müşterilerin beklentilerini 
karşıladıklarında tatmini, müşterilerin beklentilerini aştıklarında ise memnuniyeti sağlamaktadırlar. 
Memnun olmuş bir hastanın ise, kurumu yakınlarına tavsiye ettiği gibi, tekrar ihtiyacı olduğunda 
memnun kaldığı aynı hastaneyi tercih etmesi kaçınılmaz olmaktadır. Bu sayede, oluşan müşteri 
bağlılığı hastanenin pazarlama maliyetlerini azaltmakta ve karlılığı artırmaktadır. Dünyamızda hızlı 
biçimde yaşanan değişimler ve gelişmeler, etkisini toplumsal yaşamın her yanında gösterdiği gibi, 
toplumsal yaşamda önemli bir yeri olan işletmeler üzerinde de göstermektedirler. Bundan çok değil 
50-60 yıl önce ürettiğini satabilen ve müşteriyi önemseyen işletmeler, bugün iş dünyasında yaşanan 
yoğun rekabet ve hızlı değişimler karşısında müşteri odaklı olmak zorunda kalmışlardır. Müşteri 
odaklı olmak, müşteri memnuniyetini ve tatminini sağlayacak şekilde üretim ve pazarlama işlevlerini 
yerine getirmektir. Müşteri memnuniyet ve tatmini sağlayacak şekilde üretim ve pazarlama 
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ise kaliteli üretim, kaliteli hizmet anlayışından geçer (Kaya 2014). 

Tıpkı diğer hizmetlerde olduğu gibi, sağlık hizmetlerinde de hastanın ilgisini, daha çok hastaya en iyi 
tıbbi bakımı veren ve onu diğer hizmetler (hizmetin hızı, ilgi ve nezaket, idari, teknik ve bürokratik 
kolaylıklar vb.) açısından memnun eden hastaneler çekecektir. Bu açıdan sağlık hizmetlerinde hasta 
memnuniyetinin bundan sonra daha çok gündemde olacağı söylenebilir (Erdem vd. 2008). 

İnsanların eğitim düzeyi yükseldikçe; gelişen teknoloji aracılığıyla değişen dünya ve kendileri 
hakkında yeni bilgiler edindikçe her alanda hizmetin en iyisini üretme, alma ve yaşam şartlarını 
iyileştirme çabaları da artmaktadır (Taşlıyan vd. 2012) 

Hastaları memnun etmek isteyen yöneticiler, hizmet planlaması ve tasarımında hitap edeceği nüfusun 
kendi hizmetleriyle ilgili talep ve beklentilerinin farkında olmalıdırlar. Hasta talep ve beklentilerini 
yerine getiremeyen bir sağlık hizmeti, ne kadar bilimsel esaslara dayalı olarak verilirse verilsin toplum 
tarafından benimseneceğini söylemek güç olacaktır. Verilen sağlık bakım hizmetlerinin hastaları ne 
derecede mutlu ettiği ve hastanın hastaneden hangi duygularla ayrıldığının bilinmesi geleceğe yönelik 
planlamalar açısından büyük öneme sahiptir (Zafer vd. 2017). 

İnsan yaşamında sağlık büyük bir öneme sahiptir. Dolayısıyla hastanelerde verilen hizmetlerin kalitesi 
de bu yönde önem taşımaktadır. Verilen hizmet kalitesine bağlı olarak hasta tatmini olumlu veya 
olumsuz etkilenmektedir. Hizmet kalitesi sürekli iyileştirme kavramı ile doğru orantılı bir kavramdır. 
İyileştirme yapabilmek için hastanelerde verilen sağlık hizmeti kalitesinin ölçülmesi gerekmektedir. 
Bu araştırma hastane hizmet kalite algısının değerlendirilmesi açısından önemlidir.  

Bu çalışmada Sivas’ta bir devlet hastanesinde yatan hastalara verilen hizmet kalitesinin 
değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 
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2. Yöntem

Bu kesitsel araştırmada amaç, 15.03.2018-15.05.2018 tarihleri arasında Sivas’taki bir devlet 
hastanesinde nöroloji, dahiliye, göğüs, kardiyoloji, fizik tedavi, genel cerrahi birimlerinde yatan 
hastaların hizmet kalite algısını ölçmektir. Çalışmada geçerlilik ve güvenilirliği daha önce başka bir 
çalışmada yapılmış olan, 51 sorudan oluşan servqual ölçeği kullanılmıştır. Bu çalışmada genel 
güvenilirlik ve alt boyutlarının güvenilirliği için katsayısı hesaplanmıştır. Deniz’in bulduğu hizmet 
kalite algısı Cronbach’s Alpha 0,957; alt boyutlarının güvenilirlik düzeyi 0,839, 0,934 arasındadır. Bu 
çalışmada ise hizmet kalite algısı Cronbach’s Alpha 0,949; alt boyutlarının güvenilirlik düzeyi 0,784, 
0,938 arasında bulunmuştur. 

Tablo 1. Güvenilirlik analizi 

Cronbach's Alpha Madde sayısı 

Fiziki (Tesis) boyutu 0,871 16 

Personel boyutu 0,938 18 

Süreç boyutu 0,784 12 

Hizmet kalitesi algısı 0,949 46 

Araştırmanın örneklemini 15.03.2018-15.05.2018 tarihleri arasında Sivas’taki bir devlet hastanesinde 
nöroloji, dahiliye, göğüs, kardiyoloji, fizik tedavi, genel cerrahi birimlerinde yatan ve çalışmayı kabul 
eden 300 hasta oluşturmaktadır.  

İstanbul Medipol Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başkanlığı’ndan 
çalışmanın yapılabilmesi için 24.01.2018 tarihinde etik kurul onayı alınmıştır. Sivas İl Sağlık 
Müdürlüğü’nden de ayrıca gerekli izinler alınmıştır. 

Ölçeğin güvenilirlik analizi için Cronbach’s Alpha katsayısı hesaplanmıştır Çalışma verileri 
değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotların (Frekans, Yüzde, Ortalama, Standart sapma) yanı 
sıra normal dağılımın incelenmesi için analitik ve grafiksel yöntemler kullanılmıştır. . Çalışmada, 
bağımsız örneklem t testi, tek yönlü ANOVA, mann-whitney-U testi, kruskall wallis kullanılmıştır. 
Elde edilen veriler IBM SPSS 24.0 programında uygulanmıştır. Sonuçlar, 0,05 anlamlılık düzeyinde 
değerlendirilmiştir. 

3. Bulgular

Araştırmanın bu bölümünde Sivas’ta bir devlet hastanesinde yatan hastaların hizmet kalitesi algısının 
değerlendirilmesi amacıyla yapılmış ölçme aracının bulguları ve yorumları yer almaktadır. 

Tablo 2. Hastaların kişisel özelliklerinin dağılımı 

  n   % 

Cinsiyet 
Kadın 157 52,3 

Erkek 143 47,7 
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Yaş Grubu 

18-30 Yaş 27 9,0 

31-50 Yaş 118 39,3 

51-70 Yaş 107 35,7 

71 Yaş Ve üstü 48 16,0 

Medeni Durum 

Bekar 26 8,7 

Evli 219 73,0 

Dul 55 18,3 

Öğrenim Durumu 

Okula Gitmedim 78 26,0 

İlkokul 54 18,0 

Ortaokul 51 17,0 

Lise 69 23,0 

Üniversite 48 16,0 

 
Hastalar öğrenim durumu değişkenine göre %26,0 Okula gitmedim, %18,0 İlkokul, %17,0 Ortaokul, 
%23,0 Lise, %16,0 Üniversite olarak dağılmaktadır.  

Hastalar yaş grubu değişkenine göre %9, 18-30 yaş, %39,3 31-50 yaş, %35,7 51-70 yaş,  %16,0 71 yaş 
ve üstü olarak dağılmaktadır. Yatan hastaların çoğunluğunun 31-70 yaş arasındaki hastalar 
oluşturmaktadır. 

Tablo 3. Hastaların yaşı ve hastanede kalış süresi 

  Ort Ss Min. Max. Medyan 

Yaş 52,75 16,28 18 92 52 

Hastanede Kalış Süresi (gün) 8,20 4,68 2 25 7 

 

Tablo4. Hastaların hastanede yatış özelliklerinin dağılımı 

  n % 

Yatış Şekli 

Acil 25 8,3 

Poliklinik Muayene 259 86,3 

Sevk 16 5,3 
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Hastalar yatış şekli değişkenine göre %8,3 Acil, %86,3 Poliklinik muayene, %5,3 Sevk olarak 
dağılmaktadır. Yatan hastaların çoğunluğunun randevu alarak bu hastaneye geldikleri görülmektedir.  

Tablo 5. Hastaların hizmet kalite algısı ve alt boyutların ortalamaları 

  Ort Ss Min. Max. 

Fiziki (tesis) Boyutu 3,77 0,40 2,44 4,94 

Personel Boyutu 4,25 0,41 2,50 5,00 

Süreç Boyutu 4,18 0,34 2,58 4,83 

Hizmet Kalitesi Algısı 4,07 0,34 2,74 4,76 

 

Bu verilere göre hastaların en çok memnun kaldığı boyutun personel boyutu (4,25 ± 0,41) olduğu, en 
az memnun oldukları boyutun ise fiziki boyut (3,77 ± 0,40) olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 6. Hastaların hizmet kalite algısı ve alt boyutlarının cinsiyet değişkenine göre dağılımı 

   N Ort Ss t p 

Fiziki (tesis) Boyutu 
Kadın 157 3,78 0,42  

0,421 

 

0,674 Erkek 143 3,76 0,38 

Personel Boyutu 
Kadın 157 4,31 0,37  

2,390 

 

0,017* Erkek 143 4,19 0,44 

Süreç Boyutu 
Kadın 157 4,22 0,30  

2,548 

 

0,011* Erkek 143 4,13 0,36 

Hizmet Kalitesi Algısı 
Kadın 157 4,10 0,32  

1,969 

 

0,049* Erkek 143 4,03 0,35 

*p<0,05  

 

Hastaların personel boyutu puanları ortalamaları cinsiyet değişkeni dağılımına göre istatistiksel açıdan 
anlamlı bulunmuştur (t=2.390; p<0,05). Kadın hastaların personel boyutu puan ortalaması (4,31±0,37), 
erkek hastaların personel boyutu puan ortalamasından anlamlı derecede (4,19±0,44) yüksek 
bulunmuştur. 
Hastaların süreç boyutu puanları ortalamaları cinsiyet değişkeni dağılımına göre istatistiksel açıdan 
anlamlı bulunmuştur (t=2.548; p<0,05). Kadın hastaların süreç boyutu puan ortalaması (4,22±0,30), 
erkek hastaların süreç boyutu puan ortalamasından anlamlı derecede (4,13±0,36) yüksek bulunmuştur. 
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Hastaların hizmet kalite algısı puanları ortalamaları cinsiyet değişkeni dağılımına göre istatistiksel 
açıdan anlamlı bulunmuştur (t=1.969; p<0,05). Kadın hastaların hizmet kalitesi algısı puan ortalaması 
(4,10±0,32), erkek hastaların hizmet kalitesi algısı puan ortalamasından anlamlı derecede (4,03±0,35) 
yüksek bulunmuştur. 

Hastaların fiziki (tesis) boyutu ortalamalarının cinsiyet değişkeni dağılımına göre istatistiksel açıdan 
anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). 

 

Tablo 7. Hastaların hizmet kalite algısı ve alt boyutlarının yaş grubu değişkenine göre dağılımı 

   N Ort Ss Medyan Kartillerarası 
Aralık KW p 

Fiziki 
(tesis) 
Boyutu 

18-30 Yaş 27 3,68 0,46 3,6250 0,625 

2,977 0,395 
31-50 Yaş 118 3,81 0,39 3,8438 0,5625 

51-70 Yaş 107 3,76 0,41 3,7500 0,5625 

71 Yaş Ve üstü 48 3,74 0,39 3,7500 0,4688 

Personel 
Boyutu 

18-30 Yaş 27 4,13 0,48 4,0556 0,5556 

2,286 0,515 
31-50 Yaş 118 4,26 0,38 4,1667 0,5694 

51-70 Yaş 107 4,25 0,42 4,2778 0,5556 

71 Yaş Ve üstü 48 4,30 0,41 4,2778 0,6527 

Süreç 
Boyutu 

18-30 Yaş 27 4,08 0,45 4,0833 0,3333 

2,129 0,546 
31-50 Yaş 118 4,19 0,27 4,1667 0,4167 

51-70 Yaş 107 4,20 0,35 4,2500 0,3334 

71 Yaş Ve üstü 48 4,15 0,38 4,1742 0,5000 

Hizmet 
Kalitesi 
Algısı 

18-30 Yaş 27 3,96 0,41 3,9398 0,4931 

2,164 0,539 
31-50 Yaş 118 4,09 0,30 4,0822 0,4306 

51-70 Yaş 107 4,07 0,35 4,0718 0,4098 

71 Yaş Ve üstü 48 4,06 0,35 4,0683 0,4589 

 

Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; gruplar arasındaki fark, hastaların fiziki (tesis) boyutu, 
personel boyutu, süreç boyutu, hizmet kalitesi algısı puanları ortalamalarının yaş grubu değişkenine 
göre anlamlı bulunmamıştır(p>0.05). 
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Tablo 8. Hastaların hizmet kalite algısı ve alt boyutlarının medeni durum değişkenine göre 
dağılımı 

N Ort Ss Medyan Kartillerarası 
Aralık KW p 

Fiziki (tesis) Boyutu 

Bekâr 23 3,71 0,32 3,7500 0,5000 

2,695 0,260 Evli 219 3,79 0,42 3,8125 0,625 

Dul / 
Boşanmış 58 3,70 0,36 3,7188 0,4219 

Personel Boyutu 

Bekâr 23 4,22 0,36 4,1667 0,5000 

0,138 0,933 Evli 219 4,25 0,43 4,2222 0,6111 

Dul / 
Boşanmış 58 4,25 0,35 4,2222 0,4444 

Süreç Boyutu 

Bekâr 23 4,16 0,30 4,1667 0,25 

1,879 0,391 Evli 219 4,19 0,34 4,1667 0,3334 

Dul / 
Boşanmış 58 4,15 0,32 4,1667 0,4167 

Hizmet Kalitesi Algısı 

Bekâr 23 4,03 0,29 4,0166 0,4027 

2,137 0,343 Evli 219 4,08 0,35 4,0903 0,4606 

Dul / 
Boşanmış 58 4,03 0,29 3,9907 0,3125 

Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; gruplar arasındaki fark, hastaların fiziki (tesis) boyutu, 
personel boyutu, süreç boyutu, hizmet kalitesi algısı puanları ortalamalarının medeni durum 
değişkenine göre anlamlı bulunmamıştır(p>0.05). 

Tablo 9. Hastaların hizmet kalite algısı ve alt boyutlarının öğrenim durumu değişkenine göre 
dağılımı 

N Ort Ss F p 

Fiziki (tesis) Boyutu 
Okula Gitmedim 78 3,742 0,376 

0,585 0,674 
İlkokul 54 3,723 0,437 
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Ortaokul 51 3,773 0,460 

Lise 69 3,803 0,384 

Üniversite 48 3,823 0,388 

Personel Boyutu 

Okula Gitmedim 78 4,268 0,384 

0,603 0,660 

İlkokul 54 4,218 0,485 

Ortaokul 51 4,322 0,416 

Lise 69 4,254 0,363 

Üniversite 48 4,211 0,438 

Süreç Boyutu 

Okula Gitmedim 78 4,178 0,319 

0,660 0,620 

İlkokul 54 4,144 0,396 

Ortaokul 51 4,234 0,320 

Lise 69 4,203 0,298 

Üniversite 48 4,147 0,382 

Hizmet Kalitesi Algısı 

Okula Gitmedim 78 4,063 0,307 

0,429 0,788 

İlkokul 54 4,028 0,402 

Ortaokul 51 4,110 0,362 

Lise 69 4,086 0,306 

Üniversite 48 4,060 0,353 

ANOVA sonuçlarına göre; gruplar arasındaki fark, hastaların fiziki (tesis) boyutu, personel boyutu, 
süreç boyutu, hizmet kalitesi algısı puanları ortalamaları öğrenim durumu değişkenine göre anlamlı 
bulunmamıştır(p>0.05). 

Tablo 10. Hastaların hizmet kalite algısı ve alt boyutlarının yatış şekli değişkenine göre dağılımı 

N Ort Ss Medyan Kartillerarası 
Aralık KW p 

Fiziki (tesis) Boyutu 

Acil 25 3,74 0,32 3,7500 0,4375 

2,924 0,232 
Poliklinik 
Muayene 259 3,76 0,40 3,7500 0,5625 
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Sevk 16 3,95 0,43 3,8438 0,7188 

Personel Boyutu 

Acil 25 4,41 0,26 4,3889 0,3889 

7,524 0,023* Poliklinik 
Muayene 259 4,23 0,41 4,1667 0,5556 

Sevk 16 4,37 0,53 4,4167 4,8333 

Süreç Boyutu 

Acil 25 4,25 0,33 4,2727 0,3106 

5,728 0,057 Poliklinik 
Muayene 259 4,16 0,33 4,1667 0,4167 

Sevk 16 4,28 0,41 4,4167 0,5417 

Hizmet Kalitesi Algısı 

Acil 25 4,13 0,26 4,1481 0,2857 

5,321 0,070 Poliklinik 
Muayene 259 4,05 0,34 4,0440 0,4306 

Sevk 16 4,20 0,42 4,2118 0,662 

 *p<0,05 

 

Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; gruplar arasındaki fark,  hastaların personel boyutu puanları 
ortalamalarının yatış sekli değişkenine göre anlamlı bulunmuştur(KW=7,524; p<0.05). Farklılığın 
hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek üzere Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Buna göre; yatış 
şekli Acil olan hastaların personel boyutu puanları (4,418 ± 0,266), yatış sekli Poliklinik muayene olan 
hastaların personel boyutu puanlarından (4,233 ± 0,412) anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. 

Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; gruplar arasındaki fark, hastaların fiziki (tesis) boyutu, süreç 
boyutu, hizmet kalitesi algısı puanları ortalamalarının yatış şekli değişkenine göre anlamlı 
bulunmamıştır(p>0.05). 

4. Sonuç 

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren hastaneler günümüzde giderek daha rekabetçi bir hale gelmiştir. 
Dolayısıyla hastanelerin sunmuş oldukları hizmetlerin kalitesinin ölçülmesi ve iyileştirilmesi bir 
zorunluluk haline gelmiştir. Sağlık sektöründe hastalar tarafından algılanan hizmet kalitesinin 
ölçülmesi, rekabet avantajı elde edilmesi, sınırlı kaynakların etkin bir şekilde kullanılması ve hasta 
beklentilerinin karşılanmasına katkı sağlamaktadır (Saygı, 2015).  

Bu çalışmada Sivas’ta bulunan bir devlet hastanesinde yatan hastaların hizmet kalite algısının servqual 
analizi ile ölçümü yapılmıştır. Bu ölçüm sonuçlarına göre; çalışmaya katılanların %52,3 ü kadın, 
%47,7 si erkek olduğu, %26,0 sının okula gitmediği saptanmıştır. Katılımcıların büyük çoğunluğunun 
(%39,3) 31-50 yaş aralığında olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların 259’unun (86,3)  Poliklinik 
muayene olup sonrasında yatış yaptığı belirlenmiştir. 

Çuhadar’ın 2017 yılında yapmış olduğu çalışmada gruplar arasındaki fark hizmet kalite algısının alt 
boyutlarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı bulunmamıştır. Bu çalışmaya göre hastaların 
algıladıkları sağlık hizmetinin her iki cinsiyet için de aynı olduğu söylenebilir. Araştırmamızda hizmet 
kalite algısı alt boyutlarının cinsiyet değişkenine göre gruplar arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. 
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Kadın hastaların personel boyutu puanları, erkek hastaların personel boyutu puanlarından yüksek 
bulunmuştur.  

Yazgan’ın 2009 yılında yapmış olduğu çalışmada gruplar arasındaki fark hizmet kalite algısının bazı 
boyutlarında yaş değişkenine göre anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Araştırmamızın sonuçlarına 
göre; hizmet kalite algısı alt boyutlarının fiziki (tesis) boyutu, personel boyutu, süreç boyutu, hizmet 
kalitesi algısı puanları ortalamalarının yaş grubu değişkenine göre anlamlı farklılık bulunmamıştır. 
Çalışmamızda hastaların algıladıkları sağlık hizmeti kalitesi yaş gruplarına göre farklılık 
göstermemektedir.  

Devebakan ve Aksaraylı’nın 2003 yılında yapmış olduğu çalışmada gruplar arasındaki fark hizmet 
kalite algısının alt boyutlarının medeni durum değişkenine göre anlamlı bulunmamıştır. 
Araştırmamızın sonuçlarına göre de gruplar arasındaki fark medeni durum değişkenine göre anlamlı 
bulunmamıştır. 

Çuhadar’ın 2017 yılında yapmış olduğu çalışmada gruplar arasındaki fark hizmet kalitesi alt 
boyutlarının öğrenim durumu değişkenine göre anlamlı bulunmuştur. Çalışmamızda hastaların 
algıladıkları sağlık hizmeti kalitesi öğrenim durumu değişkenine göre farklılık göstermemektedir. 

Hastaların personel boyutu puanları yatış şekli değişkenine göre gruplar arasında anlamlı farklılık 
bulunmuştur. Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek üzere Mann Whitney U testi 
uygulanmıştır. Buna göre; yatış şekli Acil olan hastaların personel boyutu puanları  yatış 
sekli Poliklinik muayene olan hastaların personel boyutu puanlarından anlamlı derecede yüksek 
bulunmuştur.  

Bu çalışmayı diğer çalışmalardan farklı kılan Sivas’ta daha önce sağlık sektöründe servqual ölçeği 
kullanılarak bir çalışma yapılmamış olmasıdır. 

Sağlık hizmeti kalite algı düzeyinin belirlenmesi, kalite iyileştirme çalışmaları açısından iyi bir fırsat 
olarak değerlendirilebilir. Bu çalışma yeni bir hastanede yapılmıştır, köklü bir hastanede sağlıkta 
hizmet kalite algısı ölçülerek yeni bir hastane ile köklü bir hastane arasındaki hizmet kalite algısı 
karşılaştırılabilir. Ayrıca çalışma belirli zaman aralıklarında aynı hastanede uygulanarak, hastanenin 
hasta beklentisini sürekli olarak karşılaması sağlanabilir. 
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EKONOMİK KRİZLERİN TÜRKİYE’DE ANNE VE ÇOCUK 
SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ: BİR ARDL SINIR TESTİ 

YAKLAŞIMI 

Ümit Çıraklı1 
Hasan Hüseyin Yıldırım2 

Özet 

Bu çalışmanın temel amacı, ekonomik krizlerin Türkiye’de anne ve çocuk sağlığı üzerindeki etkilerini 
incelemektir. Bu kapsamda, 1994, 2001 ve 2009 ekonomik krizlerinin, 1974-2015 yılları arasında olmak üzere, 
anne ve çocuk sağlığı ile ilgili 6 gösterge üzerindeki etkileri ARDL Eşbütünleşme yöntemi ile incelenmiştir. 
Yapılan analizler sonucunda, 1994 krizinin 5 yaş altı ölüm hızı hızını; 2001 krizinin ise, 1 yaş altı bebek ölüm 
hızını anlamlı bir şekilde negatif etkilediği tespit edilmiştir. 2009 krizinin ise hiçbir değişken üzerinde anlamlı 
negatif etkisi bulunmamaktadır.  Diğer taraftan, 1994 krizinin anlamlı pozitif etki yaptığı değişken bulunmazken, 
2001 krizinin 4 değişken (anne ölüm hızı, DBT, polio ve kızamık aşılama oranları), 2009 krizinin ise sadece bir 
yaş altı ölüm hızı üzerinde anlamlı pozitif etkide bulunduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, krizlerin Türkiye’de 
anne ve çocuk sağlığı üzerindeki net değildir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Kriz, Anne ve Çocuk Sağlığı, Türkiye, ARDL Sınır Testi Yaklaşımı 

THE IMPACTS OF ECONOMIC CRISIS ON MOTHER AND CHILD HEALTH IN TURKEY: AN 
ARDL BOUNDS TESTING APPROACH 

Abstract 

The main aim of this study is to evaluate the impacts of economic crises on mother and child health in Turkey. In 
this context, the impacts of 1994, 2001 and 2009 economic crisis on 6 indicators related to the mother and child 
health in Turkey between 1974-2015 were investigated thorough ARDL Cointegration approach.  As a result of 
the analyses made, it was detected that 1994 economic crisis affected under five mortality rate significantly in a 
negative way, 2001 economic crisis affected under-one mortality rate significantly in a negative way.  For 2009 
economic crisis, it was detected that there was no significant negative on any variable.  On the other hand, it has 
been found that 2001 crisis have had significant positive effect on 4 variables (mother mortality rate, DTP, polio 
and measles vaccination rates) and, 2009 crisis have had significant positive effect on only under one mortality 
rate. Conclusively, it is not clear that the impacts of economic crises on mother and child health in Turkey. 

 

Key Words: Economic Crisis, Mother and Child Health, Turkey, ARDL Bound Testing Approach 

1. Giriş 
Ekonomik kriz dönemlerinde, genellikle işsizlik ve fakirlik artmakta, kamu kaynakları, hanehalkı 
gelirleri ve varlık azalmaktadır (Fukuda-Parr, 2008; Labonte, 2009; Kaplan, 2012; Thomas vd., 2013). 
Kriz dönemlerinde hanehalkı gelirlerinin düşmesi sağlık hizmeti ihtiyaçlarının finansmanını 
zorlaştırmaktadır (HPC – Healthy Public Policy, 2009). Ekonomik krizlerde işsizliğin artması,  
tasarrufların ve sosyal güvencenin zayıflaması beslenme, barınma ve sanitasyon şartlarının 
kötüleşmesine neden olmaktadır (HPC, 2009). Ekonomik krizler, toplumda uzun vadede kronik ruhsal 
ve fiziksel hastalık riskini artırmaktadır (Ifanti vd., 2013). Ekonomik krizlerde, gelirin ve varlığın 
düşmesi işsizlik ve fakirlik artışı hanehalklarını sağlık açısından zor durumda bırakırken kamu 
kaynakları sınırlandığı için sağlık sistemleri için de sıkıntılı bir ortam yaratmaktadır (Thomas vd., 
2013). Kriz dönemleri, sağlık hizmetlerinin de içinde yer aldığı birçok alanda harcamalarda kesintilere 
neden olmaktadır (Catalano, 2009; Ruckert ve Labonte, 2012; Thomas vd., 2013). Ekonomik krizlerin 
sağlığa etkileri ile ilgili kanıtlar genellikle çocuklar, anneler, yaşlılar, hastalar ve fakirler gibi 
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2 Prof. Dr., Sağlık Bilimleri Üniversitesi, SBF, Sağlık Yönetimi, İstanbul, hhy@tuseb.gov.tr 
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savunmasız bireylerin sağlığının daha olumsuz etkileneceğini göstermektedir (Ötker-Robe ve 
Podpiera, 2012; WFPHA, 2009; WHO, 2009).  

Ekonomik krizlerin anne ve çocuk sağlığı üzerindeki etkileri birçok faktöre bağlı olarak değişmektedir 
(Fernandez ve Lopez-Calva, 2009). Ekonomik krizler, birçok çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle 
ölümüne, okula kayıtların düşmesine, çocuk işgücünün artmasına, sağlık ve eğitimde yapılan kaynak 
kesintileri nedeniyle hizmetlere erişememe durumlarına neden olmaktadır (Adsera ve Menendez, 
2009; Cader ve Perera, 2011). Ayrıca kriz nedeniyle, çocukların güvenliğini sağlayan destek ağları da 
etkilenmektedir (Cader ve Perera, 2011). Ekonomik krizin neden olduğu gelir düşüklüğü daha fazla 
kadının çalışmaya başlamasına neden olmakta ve bu durum bir taraftan kadınların çocuklar için 
sağlayabileceği enformel bakımı etkilerken diğer taraftan da annenin sağlığını olumsuz etkilemektedir 
(Cutler vd., 2000). Ayrıca anne çalışmaya başlamasa dahi işsizlik nedeniyle ailede oluşan aşırı 
kalabalık da anne sağlığını olumsuz etkilemektedir (Lopes, 1934). Ekonomik kriz dönemlerinde, 
GSYH düşmekte ve bu düşüş sağlığı geliştirici malların tüketimindeki düşüşle ilişkili olduğu için, 
çocuk sağlığı negatif etkilenebilmektedir (Fernandez ve Lopez-Calva, 2009). Eğer hanehalkları kriz 
dönemlerinde, tüketimlerini koruyamazlarsa gelir şokları bebek ve annelerin beslenmelerinde 
bozukluklara neden olabilmektedir. Özellikle hamilelikte beslenmenin bozuk olması da daha yüksek 
bebek ölüm oranları ile sonuçlanmaktadır. Bununla birlikte, bebeklik döneminde yaşanan beslenme 
bozuklukları ilerleyen yaşlarda sağlık problemlerini de artırabilmektedir (Paxson ve Schady, 2004).     

Genellikle ekonomik krizler, bebek ölüm oranları üzerinde ve gıda kalitesinin ve sağlığa yapılan 
harcamaların azaltılması durumunda bebek beslenmesi üzerinde negatif etkiye sahiptir (Fernandez ve 
Lopez-Calva, 2009). Ancak ekonomik krizler her zaman anne ve bebek sağlığı üzerinde negatif etkide 
bulunmayabilir. Hanehalkları tüketimlerini veya gıda ve sağlık gibi harcamalarını korumayı 
başarabilirlerse kriz sağlığa kötü etkilerde bulunmayabilir. Ayrıca hükümetler krizin etkilerini 
azaltmaya yönelik programlar uygulamaya koyabilir (Paxson ve Schady, 2004). Çocuk ve anne 
sağlığını korumaya yönelik etkili kamu sağlık programları ekonomik kriz zamanlarında bu grupların 
sağlığını korumaya yardımcı olabilmektedir (Cutler vd., 2000). Yine kriz dönemlerinde hamileliğin 
azalması ölüm oranlarını düşürebilir (Paxson ve Schady, 2004). Diğer taraftan iş bulmanın ve çalışma 
saatlerinin azalması, yetişkinlerin çocuklarına daha fazla zaman ayırmasının ve sağlığı geliştirici 
faaliyetlerinin artmasını sağlayarak da çocuk sağlığı üzerinde pozitif etki yapabilir (Fernandez ve 
Lopez-Calva, 2009). 

Schady ve Smitz’e göre (2010) ekonomik krizlerin bebek sağlığı üzerinde gelir ve ikame etkileri 
bulunmaktadır. Krizlerin bebek sağlığı üzerinde negatif veya pozitif etki yapması bu etkilerden 
hangisinin baskın olduğuna bağlıdır. Eğer gelir etkisi baskınsa hanehalkları gelir düşüşü nedeniyle 
besleyici gıda ve sağlık hizmeti gibi sağlığı geliştirici mallara daha az harcama yapacak ve bebek 
sağlığı negatif etkilenecektir. Ancak ikame etkisi baskınsa bebek bakımını yapan kişiler koruyucu 
sağlık viziteleri, sağlıklı yiyecekler pişirme veya temiz su elde etme gibi, bebekler için faydalı zaman-
yoğun faaliyetleri daha rahat yerine getireceği için pozitif etki yapacaktır. Fernandez ve Lopez-Calva 
(2009) ise ekonomik krizlerin bebek sağlığı üzerindeki etkilerinde sağlığı geliştirici gıda tüketimi, 
yetişkinlerin sağlığı geliştirici davranışlara ayırdığı zaman ve sağlığa yapılan kamu harcamalarının en 
önemli faktörler olarak karşımıza çıktığını ve ekonomik krizlerde sağlığı geliştirici gıda tüketiminin ve 
kamu sağlık harcamalarının düştüğü gerçeğinden hareketle etkinin negatif olma olasılığı yüksek 
olduğunu ifade etmektedir. Ekonomik kriz zamanlarında anneler, sağlık hizmeti tüketimlerini 
çocukları için kullanma eğilimdedirler. Bu yüzden ekonomik krizlerin anne ölüm oranları üzerindeki 
negatif etkileri daha büyük olabilir (Fernandez ve Lopez-Calva, 2009). 

Ekonomik krizlerin çocuk ve anne sağlığı üzerindeki etkileri ile ilgili birçok çalışma bulunmaktadır. 
Bu çalışmaların çoğunda, ekonomik krizlerin anne ve bebek sağlığını olumsuz yönde etkilediği 
görülmektedir (UNICEF, 1991; Cutler vd., 2000; Paxson ve Schady, 2004; Alexander, Harding ve 
Lamarche, 2009; Cader ve Perera, 2011; Cruces, Glüzman ve Lopez-Calva, 2011). Diğer taraftan 
ekonomik krizlerin, anne ve bebek sağlığına göreli olarak önemli etki yapmadığına dair çok az sayıda 
çalışma da bulunmaktadır (Schady ve Smitz, 2010; Borowy, 2011). Ancak bu çalışmalar da, elde 
ettikleri sonuçlarda, krizin şiddetinin (Schady ve Smitz, 2010) ve ekonomik krizin anne ve bebek 
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sağlığı üzerine etkilerini önlemeye yönelik önlemlerin önemine (Borowy, 2011) dikkat 
çekmektedirler. 

2. Yöntem 
Bu çalışmada, ekonomik krizlerin anne ve çocuk sağlığı üzerindeki etkilerini ortaya koymak için 
ekonometrik bir yöntem olan zaman serisi analizi kapsamında Pesaran ve diğerleri (2001) tarafından 
geliştirilen ARDL sınır testi yaklaşımı kullanılmıştır. Pesaran vd. (2001) tarafından geliştirilen ARDL 
sınır testi yaklaşımı, diğer eşbütünleşme tekniklerinden farklı olarak, açıklayıcı değişkenlerin tümünün 
I(1) olmasını gerektirmemektedir. Bundan dolayı ARDL yaklaşımında değişkenlerin birim kök taşıyıp 
taşımadıklarını test etmek bir zorunluluk değildir (Pesaran vd., 2001; Bahmani-Oskooee ve Ng, 2002). 
Diğer taraftan, modeldeki bağımlı değişkenin I(1) olması ve ayrıca analizde kullanılması planlanan 
değiş-kenlerden hiç birinin I(2) olmaması gerekliliği bulunmaktadır. Çünkü Pesaran, Shin ve Smith 
(2001) tarafından verilen alt ve üst kritik değerler, serilerin I(0) ve I(1) olma durumlarına göre elde 
edilmiştir. Dolayısıyla, en azından bu bahsedilen şartların sağlanıp sağlanmadığından emin olmak için, 
ARDL yaklaşımı kullanılmadan önce birim kök testleri yapılarak, serilerin durağanlık derecelerinin 
tespit edilmesi yararlı olacaktır (Çiftci ve Yıldız, 2015). ARDL sınır testi yaklaşımının az sayıda 
gözleme sahip çalışmalarda da sağlam ve etkin sonuçlar verdiği ifade edilmektedir (Narayan ve 
Narayan, 2004; Wang, 2009; Musa, 2014; Yakışık ve Çetin, 2014). Bununla birlikte daha önceki yıllar 
için hata düzeltme faktörleri içerdiği için, hata düzeltme ve gecikme farkı terimlerinin analizleri 
değişkenler arasındaki hem uzun hem de kısa dönemli ilişkilerin testine imkan verebilmektedir. Bu 
nedenle ARDL yaklaşımının ekonomik krizlerin de içinde yer aldığı bir değişkenler seti içerisinde 
kullanımı mümkün olmaktadır (Wang, 2009).  

Araştırmanın verileri, 1974-2015 yılları arası toplam 42 gözlem olmak üzere yıllık olarak elde 
edilmiştir ve Tablo 1’de gösterilmektedir. Bu verilere ek olarak, 1994,  2001 ve 2009 ekonomik 
krizleri için üç adet kriz kukla değişkeni eklenmiştir. Bu değişkenlerin kodlanması ise GSYH’nin 
büyümesinin negatif olduğu yıllara 1, diğer yıllara ise 0 değeri verilerek gerçekleştirilmiştir.  

Tablo 1: Veriler, Kısaltmaları ve Veri Kaynağı 
Veriler Kısaltması Veri Kaynağı 

Anne ölüm hızı (Yüz binde) AOH World Bank (2016), OECD (2016) 
1 yaş altı ölüm hızı (Binde) U1OH World Bank (2016) 

5 yaş altı ölüm hızı (Binde) U5OH World Bank (2016) 

DBT aşılama oranı (%) DBT WHO (2016) 

Polio aşılama oranı (%) PAR WHO (2016) 

Kızamık aşılama oranı (%) KAR WHO (2016) 
Reel GSYH RGSYH World Bank (2016) 
İşsizlik oranı ISSIZ TÜIK (2016), Bulutay (1995)  
Enflasyon oranı ENF World Bank (2016) 

3. Bulgular 
3.1. Birim Kök Testi Sonuçları 

Birim kök testi için, yaygın olarak kullanılan Augmented Dickey-Fuller (ADF) - Genişletilmiş 
Dickey-Fuller testi kullanılmıştır (Tunçsiper ve Biçen, 2013; Çiftci ve Yıldız, 2015). ADF birim kök 
testi sonuçları Tablo 2’de gösterilmektedir. ADF birim kök testi sonuçlarına göre, tüm değişkenlerin 
düzey değerlerinde durağan olmayıp, birinci fark değerlerinde durağan olma koşulunu sağladığı tespit 
edilmiştir. 

Tablo 2: Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişkenler Modeller 
Düzey Değerleri Birinci Fark Değerleri 

t p t p 
LENF Sabit -0,88 0,7816 -6,26*** 0,0000 
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Sabit ve Trend -2,05 0,5540 -6,53*** 0,0000 
Sabitsiz ve Trendsiz -0,53 0,4802 -6,32*** 0,0000 

LRGSYH 
Sabit -0,39 0,9013 -6,44*** 0,0000 

Sabit ve Trend -3,20 0,0983 -6,35*** 0,0000 
Sabitsiz ve Trendsiz 6,21 1,0000 -2,66*** 0,0090 

LISSIZ 
Sabit -2,14 0,2273 -5,50*** 0,0000 

Sabit and Trend -2, 40 0,3723 -5,43*** 0,000 
Sabitsiz ve Trendsiz 0,40 0,7951 -5,54*** 0,0000 

LAOH Sabit 1,50 0,999 -2,68* 0,0857 

U1OH Sabit and Trend -2,10 0,522 -3,46* 0,057 

U5OH Sabit and Trend -1,62 0,764 -4,35*** 0,007 

LDBT Sabit -1,94 0,307 -8,23*** 0,000 

LPAR Sabit -1,86 0,346 -8,41*** 0,000 

LKAR Sabit -1,984 0,292 -7,536*** 0,000 

3.2. ARDL Sınır Testi Sonuçları (UECM) 

Sınır testi için kurulan, UECM (Kısıtsız Hata Düzeltme Modeli) örneği aşağıdaki eşitlikte 
gösterilmektedir. Bu örnek, sadece sabit içeren bir model için verilmiştir. Ancak model, sabitli ve 
trendli, sabitsiz, sabitsiz ve trendi gibi değişik şekillerde kurulabilir. 

∆LAOHt =   α + �λ1i

m

i=1

∆LAOHt−i + �λ2i

n

i=0

∆LENFt−i + �λ3i

p

i=0

∆LRGSYHt−i + �λ4i

q

i=0

∆LISSIZt−i

+ γ1LAOHt−1  +  γ2LENFt−1  +  γ3LRGSYHt−1 + γ4LISSIZt−1  +  γ5∆d_1994 
+ γ6∆d_2001 + γ7∆d_2009 + εt 

 

Yukarıdaki denklemde, α terimi modelin sabit bileşenini, ∆ terimi birinci fark işlemcisini ve ɛt terimi 
ise beyaz gürültülü sabit hata terimini ifade etmektedir. Model ile (m, n, p, q) maksimum gecikme 
uzunluklarına sahip bir UECM modeli tahmin edilir. UECM modelinin, model tiplerine göre 
gecikmeli düzey değerlerinin ortak anlamlılığını tespit etmek için F testi (wald testi) yapılır. Model 
için elde edilen F testi değeri Pesaran, Shin ve Smith (2001)’de ilgili tabloda yer alan alt ve üst kritik 
değerler ile karşılaştırılarak eşbütünleşmeye ilişkin karar verilir. ARDL sınır testi sonuçları Tablo 3’te 
yer almaktadır. 

Tablo 3: ARDL Sınır Testi Sonuçları 

Tahmin Edilen ARDL Modeli 
LAOH  

(5, 5, 5, 4) 
LDBT 

(2, 5, 5, 3) 
LPAR 

(4, 2, 2, 4) 
LKAR 

(3, 1, 1, 2) 

Pesaran, Shin & 
Smith (2001)  
Tablo CI(ii) * 

k** 3 3 3 3 
F 12,37 5,09 7,73 5,53 
p 0,004 0,014 0,001 0,002 
R 0,99 0,91 0,82 0,76 

A-R2 0,98 0,69 0,55 0,56 
* Tablo CI (ii) için Kritik Değerler: %1: alt limit 3,65 – üst limit 4,66; %2,5: alt limit 3,15 – üst limit 4,08; 
%5: alt limit 2,79 – üst limit 3,67; %10: alt limit 2,37 – üst limit 3,20. 
** k bağımsız değişken sayısını göstermektedir. 

Tahmin Edilen ARDL Modeli 
U1OH 

(2, 1, 2, 0) 
U5OH 

(2, 0, 0, 4)   

Pesaran, Shin & 
Smith (2001)  
Tablo CI(iv) * 

k 3 3   
F 7,12 7,28   
p 0,000 0,000   
R 0,998 0,9989   

A-R2 0,996 0,998   
* Tablo CI (iv) için Kritik Değerler: %1: alt limit 4,3 – üst limit 5,23; %2,5: alt limit 3,80 – üst limit 4,68; 
%5: alt limit 3,38 – üst limit 4,23; %10:  alt limit 2,97 – üst limit 3,74. 
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ARDL sınır testi sonuçlarına göre, LAOH  (5, 5, 5, 4) (F=12,37), LDBT (2, 5, 5, 3) (F=5,09), LPAR 
(4, 2, 2, 4) (F=7,73) ve LKAR (3, 1, 1, 2) (F=5,53) modelleri Pesaran ve diğerleri (2001) tarafından 
Tablo CI(ii)’de; U1OH (2, 1, 2, 0) (F=7,12) ve U5OH (2, 0, 0, 4) (F=7,23) modelleri ise Tablo 
CI(iv)’de, 3 değişkenli bir model için %1 anlamlılık düzeyi için verilen üst kritik değerlerin üzerinde F 
istatistiği değerleriyle eşbütünleşmeye sahiptirler. Ayrıca tüm UECM modelleri için tanısal testler 
gerçekleştirilmiştir (Breusch-Godfrey otokorelasyon LM testi, Jarque-Berra normal dağılım testi, 
ARCH değişen varyans testi, Remsey Reset testi ve CUSUM ve CUSUM-SQ testleri).  Tanısal 
testlerin sonuçlarına göre, modellerde herhangi bir problem olmadığı görülmüştür.  
3.3. ARDL Hata Düzeltme Modeli (ECM) Sonuçları 
Tablo 4’te ARDL Hata Düzeltme Modeli sonuçları gösterilmektedir ve tabloda sadece ekonomik kriz 
değişkenlerine ait kısa dönem katsayılarının tahmin sonuçları verilmiştir.  

Tablo 4’te yer alan hata düzeltme modeli sonuçlarına göre, ECM(-1)’in tüm katsayılarının beklenildiği 
gibi negatif ve anlamlı olduğu görülmektedir. Tablo 4’te yer alan sonuçlar, sadece 2001 ekonomik 
krizinin anne ölüm hızını istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde (p= 0,008) ve negatif yönde (-0,034) 
(anne ölüm hızı için olumlu bir sonuç) etkilediğini göstermektedir. Ekonomik krizlerin bir yaş altı 
ölüm hızına etkisi kapsamında, 2001 krizinin anlamlı ve negatif etkide bulunurken (c= 0,183 ve 
p=0,001), 2009 krizinin ise anlamlı bir şekilde pozitif etki yaptığı tespit edilmiştir (c= –0,135 ve p= 
0,021). 1994 ekonomik krizinin ise bir yaş altı ölüm hızı üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır. 
1994 ekonomik krizi beş yaş altı ölüm hızını anlamlı bir şekilde pozitif yönde etkilerken (c= 0,146) 
(p= 0,22), diğer krizlerin anlamlı etkilerinin olmadığı tespit edilmiştir. Aşılama oranlarında ise sadece 
2001 ekonomik krizinin DBT, polio ve kızamık aşılama oranlarını anlamlı ve pozitif yönlü etkilediği 
(p< 0,05), diğerlerinin ise anlamlı etkilerinin olmadığı görülmüştür (p> 0,05).  

 
Tablo 4. ARDL Hata Düzeltme Modeli Sonuçları 

ARDL Modeli:  
(5, 5, 5, 4) 

Bağ. Değ.: ∆LAOH 

Değişkenler ∆D_1994 ∆D_2001 ∆D_2009 ECM(-1) C  

Katsayı 0,016 -0,034 -0,003 -0,077 28,101  

t 1,532 -3,209*** -0,338 -6,821*** 11,828***  

p 0,153 0,008 0,741 0,000 0,000  

ECM= LAOH - (0,5635*LENF -0,8973*LRGSYH-2,0438*LISSIZ +0,1707*D_1994 -0,3691*D_2001  -0,1176*D_2009 
+28,1016) 

Tanısal Testler*: R2: 0,999 A-R2: 0,997 SE: 0,010 SSE: 0,001; S.C.: 1,50, p: 0,315; J.-B.Nor.: 0,38, p: 0,824; Het.: 0,13, p: 
0,718; F.Res: 0,73, p: 0,481 

ARDL Modeli:  
(2, 2, 2, 4)  

Bağ. Değ.: ∆U1OH 

Değişkenler ∆D_1994 ∆D_2001 ∆D_2009 C ECM(-1) Trend 

Katsayı -0,053 0,183 -0,135 -0,576 -0,024 -3,031 

t -1,156 3,711*** -2,492*** -5,666*** -6,647 -6,059*** 

p 0,261 0,001 0,021 0,000 0,000 0,000 

ECM= U1OH - (0.1182*ENF + 0.0000*RGSYH + 1.8831*ISSIZ  -2.5739*D_1994 + 7.1296*D_2001  -7.3941*D_2009  -
3.0317*@TREND ) 

Tanısal Testler: R2: 0,998 A-R2: 0,996 SE: 0,053 SSE: 0,056; S.C.: 0,66, p: 0,424; J.-B.Nor.: 3,09, p: 0,212; Het.: 0,01, p: 
0,892; F.Res: 0,88, p: 0,385 

ARDL Modeli:  
(3, 0, 0, 0) 

Bağ. Değ.: ∆U5OH 

Değişkenler ∆D_1994 ∆D_2001 ∆D_2009 C ECM(-1) Trend 

Katsayı 0,146 0,036 -0,008 0,01 -0,013 -2,786 

t 2,416** 0,605 -0,117 0,216 -6,176*** -2,077** 

p 0,022 0,549 0,907 0,83 0,000 0,047 

ECM= U5OH - (0,0582*ENF + 0,0000*RGSYH + 1,9457*ISSIZ + 6,2335*D_1994 + 4,1532*D_2001  -4,0133*D_2009  -
2,7870*@TREND) 

Tanısal Testler: R2: 0,997 A-R2: 0,996 SE: 0,077 SSE: 0,168; S.C.: 0,42, p: 0,787; J.-B.Nor.: 0,50, p: 0,77; Het.: 0,86, p: 
0,357; F.Res: 0,6, p: 0,459 
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ARDL Modeli:  
(2, 5, 5, 3) 

Bağ. Değ.: ∆LDBT 

Değişkenler ∆D_1994 ∆D_2001 ∆D_2009 ECM(-1) C  

Katsayı 0,024 0,372 -0,014 -0,415 -9,709  

t 0,28 3,786*** -0,174 -5,538*** -2,421  

p 0,783 0,002 0,865 0,000 0,029**  

ECM= LDBT- (0,1947*LENF + 0,3979*LGSYH + 1,4144*LISSIZ  -0,0845*D_1994 +0,8830*D_2001  -0,0482*D_2009  -
9,7093) 

Tanısal Testler: R2: 0,946 A-R2: 0,871 SE: 0,089 SSE: 0,121; S.C.: 0,66, p: 0,658; J.-B.Nor.: 0,22, p: 0,893; Het.: 0,25, p: 
0,619; F.Res: 9,44, p: 0,008 

ARDL Modeli:  
(5, 3, 3, 5) 

Bağ. Değ.: ∆LPAR 

Değişkenler ∆D_1994 ∆D_2001 ∆D_2009 ECM(-1) C  

Katsayı 0,011 0,232 0,049 -1,826 -8,178  

t 0,158 3,649*** 0,775 -7,194*** -9,436***  

p 0,877 0,003 0,451 0,000 0,000  

ECM= LPAR - (0,1175*LENF + 0,4297*LRGSYH + 0,6716*LISSIZ  -0,0509*D_1994 + 0,1230*D_2001 + 0,0001*D_2009 
-8,1782 ) 

Tanısal Testler: R2: 0,946 A-R2: 0,860 SE: 0,075 SSE: 0,079; S.C.: 1,21, p: 0,378; J.-B.Nor.: 1,40, p: 0,496; Het.: 0,84, p: 
0,366; F.Res: 3,46, p: 0,065 

ARDL Modeli:  
(4, 2, 2, 3) 

Bağ. Değ.: ∆LKAR 

Değişkenler ∆D_1994 ∆D_2001 ∆D_2009 ECM(-1) C  

Katsayı 0,017 0,447 0,064 -1,124 -20,421  

t 0,139 3,453*** 0,519 -6,015*** -9,865***  

p 0,891 0,003 0,609 0,000 0,000  

ECM= LKAR - (0,2144*LENF + 0,8954*LRGSYH + 0,7280*LISSIZ + 0,0018*D_1994 + 0,4426*D_2001 + 
0,0680*D_2009  -20,4213 ) 

Tanısal Testler: R2: 0,935 A-R2: 0,880 SE: 0,135 SSE: 0,367; S.C.: 0,92, p: 0,472; J.-B.Nor.: 1,50, p: 0,472; Het.: 0,02, p: 
0,885; F.Res: 2,05, p: 0,167 

* Tanısal Testler Bölümündeki Kısaltmaların Anlamları; SE: Standart Hata, SSE: Standart Hatalar Toplamı, S.C.: Breusch-Godfrey LM 
otokorelasyon testi, J.-B.Nor.: Jaque-Berra normallik testi, Het.: ARCH testi, F.Res.: Ramsey Reset testi 

4. Sonuç 
Bu çalışmanın temel amacı Türkiye’de ekonomik krizlerin anne ve çocuk sağlığı üzerindeki etkilerini 
incelemektir. Bu kapsamda, Türkiye’de 1994, 2001 ve 2009 ekonomik krizlerinin anne ve çocuk 
sağlığı ile ilgili 6 gösterge üzerindeki etkisi ARDL Eşbütünleşme ya da diğer adıyla ARDL Sınır Testi 
ile araştırılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, 1994 ekonomik krizinin 6 değişkenden 1’ini (beş yaş 
altı ölüm hızı), anlamlı bir şekilde (p<0,05) negatif yönde etkilediği bulunmuştur. 1994 ekonomik 
krizinin anlamlı şekilde pozitif yönde etkilediği değişken bulunmamaktadır. 2001 ekonomik krizinin 
ise, sadece bir yaş altı ölüm hızını anlamlı şekilde negatif olarak etkilediği bulunmuştur. Diğer 
taraftan, 2001 ekonomik krizi, anne ölüm hızı, DBT, polio ve kızamık aşılama oranları değişkenlerini 
anlamlı bir şekilde pozitif etkilemiştir. 2009 ekonomik krizinin anlamlı ve negatif sağlık etkisi 
bulunmamaktadır. Fakat 2009 ekonomik krizinde, sadece bir yaş altı ölüm hızının anlamlı bir şekilde 
pozitif etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır.  

Bu çalışmada elde edilen sonuçlardan ekonomik krizlerin Türkiye’de anne ve çocuk sağlığı üzerindeki 
etkilerinin, genel olarak net olmadığı ifade edilebilir. Bununla birlikte, bebekler ve çocukların 
krizlerden daha olumsuz etkilendiğini söylemek mümkündür. 1994 ekonomik krizinde beş yaş altı 
ölüm hızının, 2001 ekonomik krizinde bir yaş altı ölüm hızının anlamlı şekilde artması bu görüşü 
desteklemektedir. Yine ekonomik krizlerin halk sağlığına etkilerinde, krizinin şiddetinin, sağlıkla ilgili 
davranışların ne yönde gelişeceğinin ve politika tercihi kapsamında sağlık sistemi üzerindeki etkilerin 
önemli faktörler olduğu düşünülmektedir. Ekonomik krizlerin Türkiye’de anne ve çocuk sağlığına 
negatif etkilerinin önlenebilmesi için, kriz dönemlerinde özellikle kamu olmak üzere sağlık 
harcamalarının artırılması önerilmektedir.  
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TÜRKİYE’NİN SAĞLIK VE SOSYAL GÖSTERGELERİ 
AÇISINDAN BÖLGESEL GELİŞMİŞLİĞİNİN DAĞILIMI 

 
Fatih Şantaş1 

Gülcan Şantaş2 
Ümit Çıraklı3 

Özet 

Bu çalışma, çeşitli göstergeler yardımıyla Türkiye’nin bölgesel gelişmişlik düzeyinin belirlenmesi amacıyla 
yapılmıştır. Araştırmada, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından toplanan Türkiye Nüfus ve 
Sağlık Araştırması (TNSA)-2013 verileri kullanılmıştır. 2013 TNSA’da evreni, Türkiye genelindeki 15-49 yaş 
arasındaki tüm kadınlar oluşturmakta olup, tabakalı ve sistematik örnekleme yöntemi kullanılarak Türkiye’yi 
temsilen 9746 kadın ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada çocuklarla ilgili değişkenlerin de 
kullanılması nedeniyle 9746 kadından son 5 yılda canlı doğum yapmış kadınlar ve bu kadınların son çocukları 
dâhil edilmiş ve çalışma 1938 gözlem üzerinden yapılmıştır. Bölgesel gelişmişliğin ölçümünde sağlık statüsü, 
sağlık hizmetleri kullanımı, eğitim, sosyal ve ekonomik koşullarla ilgili olmak üzere 14 değişken kullanılmış ve 
ölçüm Temel Bileşenler Analizi ile yapılmıştır. Araştırma sonuçları, yüksek gelişmişlik açısından ilk sırada Batı 
Bölgesi’nin yer aldığını ve bu bölgeyi Kuzey, Güney, Orta ve Doğu Bölgeleri’nin izlediğini göstermektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik, Bölge, Temel Bileşenler Analizi, Türkiye Nüfus ve Sağlık 
Araştırması 

THE DISTRIBUTION OF REGIONAL DEVELOPMENT OF TURKEY IN TERMS OF HEALTH AND 
SOCIAL INDICATORS 

Abstract 

This study aims to determine regional development level of Turkey by the help of various indicators. In the study, 
2013 data of Turkey Demographic and Health Survey (DHS), collected by Hacettepe University Institute of 
Population Studies, was used. The population of DHS were composed of all women between the ages of 15-49 
across Turkey. Interviews were conducted with 9746 women representing Turkey by using stratified and systematic 
sampling. In the study, women having live birth and their last children for the last 5 years were included due to 
the use of such variables related to children. The study was conducted over 1938 observations. 14 variables, 
especially consisting of health status, use of health services, education, social and economic conditions, were used 
in the measurement of regional development and measurements were made by Principal Component Analysis. The 
study results show that West was ranked first in terms of high development and North, South, Central and Eastern 
regions followed this region. 

Key Words: Socio-Economic Development, Region, Principal Component Analysis, Turkey Demographic and 
Health Survey 

1. Giriş 

Sosyal ve ekonomik açıdan gelişmişliği ifade eden sosyo-ekonomik gelişmişlik, kalkınma ile özdeş bir 
kavramdır (Özdemir ve Altıparmak, 2005). Gelişmişliğin bölgesel olarak ifade edilmesi olan bölgesel 
gelişmişlik, bölge ve iller arasındaki gelir dağılımındaki eşitsizliklerin ve sosyal farklılıkların 
giderilmesinde büyük önem taşımaktadır (Gül ve Çevik, 2014: 1). 

Gelişmişliğin ölçümünde kullanılacak yöntem ve kriterler konusunda uzlaşı bulunmamaktadır (Yıldız 
vd. 2012: 148). 1970’lere kadar GSMH ya da GSYH gelişmişliğin temel ölçütü olarak kullanılmışken, 
ilerleyen yıllarda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından oluşturulan İnsani Gelişme Endeksi 
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gelişmişlik ölçütü olarak kullanılmaya başlanmıştır. Endekste insani gelişme uzun ve sağlıklı yaşam, 
bilgiye erişim ve insana yakışır yaşam koşulları olmak üzere üç boyutta ölçülmektedir (UNDP, 2016).  

Gelişmişliğin ölçümünde “Temel Bileşenler Analizi” bir seçenek haline gelmiştir. Literatürde, bu analiz 
yöntemi kullanılarak Türkiye’nin illerinin gelişmişliğinin ölçüldüğü çeşitli çalışmalar bulunmaktadır.  

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından 1996 yılında gerçekleştirilen “İllerin ve Bölgelerin Sosyo-
Ekonomik Gelişmişlik Araştırması” isimli çalışmada 76 il 58 değişken kullanılarak sıralanmış ve iller 
arasında gelişmişlik farklılığı olduğu belirlenmiştir (Dinçer, 1996). DPT tarafından 2003 yılında yine 
58 değişken kullanılarak yapılan ve 1996 yılı çalışmasıyla karşılaştırılan bir çalışma sonucunda, 25 ilin 
sıralamadaki konumunun yükseldiği, 13 ilin konumunun değişmediği ve 38 ilin konumunun gerilediği 
belirlenmiştir (Dinçer vd. 2003). DPT tarafından 2004 yılında yapılan “İlçelerin sosyo-ekonomik 
gelişmişlik sıralaması araştırması” isimli çalışmada 872 ilçe 32 değişkene göre sıralanmıştır (Dinçer ve 
Özaslan, 2004).  

Albayrak (2005) tarafından yapılan çalışmada, başta sağlık ve eğitim olmak üzere seçilen çeşitli 
göstergeler yardımıyla Temel Bileşenler Analizi ile iller sıralanmış ve İstanbul’un ilk sırada, 
Hakkâri’nin ise son sırada olduğu belirlenmiştir.    

Başta sağlık ve ekonomi olmak üzere çeşitli göstergelerde aşama kaydeden Türkiye’nin bu çalışmada, 
çok değişkenli istatistiksel yöntemlerden Temel Bileşenler Analizi kullanılarak bölgelerinin sağlık ve 
sosyal açıdan gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

 

2. Yöntem 

Bu çalışmada, çeşitli değişkenler yardımıyla Türkiye’nin bölgesel gelişmişliğinin değerlendirilmesi 
amaçlanmaktadır. Böylece, çeşitli sosyo-ekonomik göstergeler açısından Türkiye geneli ve bölgeleri 
açısından mevcut durum belirlenebilecektir. Literatürde makro göstergelere dayalı (mevcut hastane 
sayısı, GSMH gibi) gerçekleştirilen çalışmalardan farklı olarak, bu çalışmada bireysel olarak veri 
toplanan kişilerin üzerinden gelişmişlik değerlendirilmesi yapılmaktadır.  

Araştırmada, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından 5 yılda bir yapılan “Türkiye 
Nüfus ve Sağlık Araştırması” verileri kullanılmıştır. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 
1967 yılında kurulmuş ve Türkiye’de doğurganlık, ölümlülük, göç, ana çocuk sağlığı konularında ülke 
genelinde bilimsel çalışmalar yapan kuruluştur. Enstitü, 1968 yılından beri her beş yılda bir nüfus 
özellikleri ve ana çocuk sağlığı konularında ülke genelinde araştırma yapmaktadır. Enstitü tarafından 
1968 yılından itibaren 10 adet demografik araştırma gerçekleştirilmiştir.  

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmalarında “Hanehalkı Soru Kâğıdı” ve doğurgan yaşlardaki (15-49) 
kadınlar için “Kadın Soru Kâğıdı” kullanılmaktadır. Hanehalkı soru kâğıdı yardımıyla, örneklem 
kapsamında yer alan hanelerde yaşayan kişilere ve hanelere ilişkin bilgiler toplanmaktadır (HÜNEE, 
2014). 

2013 TNSA’da evreni, Türkiye genelindeki 15-49 yaş arasındaki tüm kadınlar oluşturmaktadır. Tabakalı 
ve sistematik örnekleme yöntemlerinden yararlanılarak araştırma, 9746 kadın üzerinde 
gerçekleştirilmiştir.  

Bu araştırmada çocuklarla ilgili değişkenlerin de kullanılması nedeniyle 9746 kadından son 5 yılda canlı 
doğum yapmış kadınlar ve bu kadınların son çocukları dâhil edilmiştir. Bu araştırma 1938 kadın ve bu 
kadınların son çocukları üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırma tarihinden önceki son beş yılda doğan 
son çocukların seçilmesinin nedeni, 9746 kadın içinde çocukları olmayan kadınlar olduğu gibi ayrıca, 
geriye yönelik sorular (doğum öncesi bakım alma, doğumun sağlık kuruluşunda gerçekleşmesi gibi) 
sorulması nedeniyle hatırlama kaynaklı hatanın en aza indirilmesidir.  

Araştırmada, bölgesel gelişmişliğin belirlenmesinde “Temel Bileşenler Analizi (Principal Component 
Analysis)” kullanılmıştır. Değişkenlerin bölgesel dağılımının incelenmesinde çapraz tablolardan 
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yararlanılmıştır. Tüm istatistiksel analizler SPSS (Statistical Package for the Social Science) 22,0 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  

Araştırmada, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nce 5 yılda bir gerçekleştirilen Türkiye 
Nüfus ve Sağlık Araştırmaları verileri kullanılmıştır. İkincil veriler kullanılması nedeniyle, bu araştırma 
toplanan veriler çerçevesinde şekillenme sınırlılığına sahiptir.  

Tablo 1’de araştırmada kullanılan değişkenler ve değişkenlere ilişkin bilgiler yer almaktadır. Bu 
araştırmada, bölgesel gelişmişliğin ölçümüne yönelik sağlık statüsü, sağlık hizmetleri kullanımı, eğitim, 
sosyal ve ekonomik koşullarla ilgili olmak üzere 14 değişken kullanılmıştır. 

 

Tablo 1. Araştırmada Kullanılan Değişkenler 

Değişken Tanım 

Doğum öncesi bakım alma Gebelik sırasında en az bir kez sağlık personelinden bakım 
alınmasıdır.  

Doğumu sağlık kuruluşunda 
gerçekleştirme Doğumu kamu ya da özel sağlık kuruluşunda gerçekleştirmedir. 

Gebeliği önleyici modern 
yöntem kullanımı 

Araştırma sırasında gebeliği önleyici modern yöntemlerden herhangi 
birisinin kullanılmasıdır.  

Çocukların yaşa göre normal 
boy uzunluğu 

DSÖ çocuk büyüme standartlarına göre yaşlarına göre normal boy 
uzunluğuna sahip olma durumudur. 

2,5 kg ve üzerinde doğum 
ağırlığı 

Çocukların annelerinin ifadelerine göre yeterli doğum ağırlığına (2,5 
kg ve üzeri) sahip olmasıdır. 

Çocukların doğum kayıtları Doğumun resmi kayıtlara kalıcı olarak işlenmesidir.  
Lise ve üzeri eğitim 
düzeyindeki kadınlar Kadınların araştırma anı itibariyle tamamladığı son eğitim düzeyidir.  

Lise ve üzeri eğitim 
düzeyinde olan kadınların 
eşleri 

Kadınların eşlerinin araştırma anı itibariyle tamamladığı son eğitim 
düzeyidir. 

En yüksek hane refahı 
Hanede bulunan dayanıklı tüketim malları ve hanenin özelliklerine 
göre oluşturulan refah endeksine göre en yüksek refah düzeyinde 
bulunmadır.  

Resmi nikâh Evliliğin resmi nikâh ile gerçekleştirilmesidir.  
Oy kullanma Genel ve yerel seçimlerde oy kullanma durumudur.  

Tatile gitme Düzenli olarak ya da ara sıra tatil yapmak üzere herhangi bir yere 
gidilmesidir.  

Dışarıda yemek yeme Düzenli olarak ya da ara sıra yemek yemek için hane dışında bir 
yerlere (lokanta vb.) gidilmesidir.  

Sağlık güvencesi Sağlık güvencesi kapsamı içerisinde yer almadır.  

 

3. Bulgular 

Tablo 2’de değişkenlerin bölgesel dağılımı verilmektedir. Türkiye’de sırasıyla %96 ve %98 olan doğum 
öncesi bakım alma ve doğumu sağlık kuruluşunda gerçekleştirme oranı tüm bölgeler açısından % 90’ın 
üzerindedir. Gebeliği önleyici modern yöntem kullanımı %50 civarında olup, en düşük kullanım oranı 
Doğu Bölgesi’ndedir.  

Yaşlarına göre normal boy uzunluğuna sahip olan çocuk oranı Türkiye geneli için %93 iken, tüm 
bölgelerde % 90’ın üzerindendir. 2,5 kg ve üzerinde doğum ağırlığı olan çocuk oranı en düşük Doğu 
Bölgesinde iken, en yüksek en yüksek Batı Bölgesindedir.  
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Tüm bölgelerde doğum kaydı olan çocuk oranı % 98’in üzerindedir. Lise ve üzerinde eğitim düzeyinde 
olan kadın oranı %29 iken kadınların eşlerinde bu oran %17’dir. En yüksek hane refahı Doğu 
Bölgesi’nde %7,8 iken, Batı Bölgesi’nde %29,2’dir.  

Resmi nikâh ve oy kullanma oranı en yüksek Kuzey’de iken, tatile gitme ve dışarıda yemek yeme oranı 
ise Batı Bölgesi’nde en yüksektir. Araştırma kapsamındaki kadınların %87,1’i sağlık güvencesi 
kapsamdadır. Sağlık güvencesinde olma oranı, tüm bölgelerde % 80’in üzerindedir.  

 

Tablo 2. Değişkenlerin Bölgesel Dağılımı (%) 

Değişken 

Bölge 

Batı Güney Orta Kuzey Doğu Toplam 

Doğum öncesi bakım alma 98,2 97,3 96,2 93,2 93,0 96,2 
Doğumu sağlık kuruluşunda 
gerçekleştirme 99,8 98,4 99,6 99,4 93,5 98,1 

Gebeliği önleyici modern yöntem 
kullanımı 52,8 52,2 55,0 45,7 41,4 50,1 

Yaşa göre normal boy uzunluğu 
olan çocuklar 95,9 94,4 91,0 95,6 89,3 93,3 

2,5 kg ve üzerinde doğum ağırlığı 
olan çocuklar 81,6 74,9 79,5 81,5 73,1 78,3 

Doğum kaydı olan çocuklar 99,0 98,9 98,0 100,0 98,2 98,7 
Lise ve üzeri eğitim düzeyinde olan 
kadın 36,6 24,6 36,1 32,1 14,9 29,6 

Lise ve üzeri eğitim düzeyinde olan 
kadınların eşleri 17,1 14,4 20,8 22,4 15,0 17,2 

En yüksek hane refahı 29,2 12,2 18,8 13,6 7,8 19,0 
Resmi nikâh 98,2 98,4 97,2 100,0 95,5 97,5 
Oy kullanma 92,7 93,2 94,2 96,3 89,7 92,6 
Tatile gitme 46,3 34,6 39,5 35,2 21,8 37,1 
Dışarıda yemek yeme 70,0 61,0 58,1 62,3 36,0 58,2 
Sağlık güvencesi olanlar 88,2 86,0 89,3 87,7 84,0 87,1 

 

Tablo 3 incelendiğinde Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem yeterliği ölçüsünün 0,776 olarak 
bulunması örneklem yeterliğinin iyi olduğunu göstermektedir. Korelasyon matrisinin faktörlenebilir 
olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla yapılan Barlett’in Küresellik Testinde Ki-Kare değerinin 
2840,203 (p=0,000) olarak bulunduğu görülmekte ve bu skorlar korelasyon matrisinin faktörlenebilir 
olduğunu göstermektedir. 

 

Tablo 3. KMO ve Bartlett Testi 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,776 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 2840,203 
df 91 
Sig. ,000 
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Tablo 4’te Temel Bileşen Analizi sonuçları verilmektedir. Yapılan analiz sonucunda 14 değişken 5 
faktör altında toplanmıştır ve açıklanan toplam varyans %52,6’dır. Birinci temel bileşen tek başına 
modeldeki değişimin %19’unu açıklamaktadır. Birinci faktörün modeldeki değişimi açıklama 
yüzdesinin düşük olması ve bazı değişkenlerin birinci faktörle ters ilişki göstermesi nedeniyle, bu 
araştırmada nedensel faktör olarak 5 faktörün tamamı kullanılmıştır.  

 

Tablo 4. Döndürülmüş Faktör Yükleri ve Özdeğerler 

DEĞİŞKEN Faktör 
1 

Faktör 
2 

Faktör 
3 

Faktör 
4 

Faktör 
5 

Doğum öncesi bakım alma ,054 ,039 ,738 -,097 ,031 
Doğumu sağlık kuruluşunda gerçekleştirme ,055 ,064 ,700 ,182 ,003 
Gebeliği önleyici modern yöntem kullanımı ,065 -,072 ,085 -,033 ,876 
Çocukların yaşa göre normal boy uzunluğu ,051 ,049 ,217 ,699 -,134 
2,5 kg ve üzerinde doğum ağırlığı ,027 ,006 -,114 ,735 ,175 
Çocukların doğum kayıtları -,034 ,712 ,619 -,110 ,019 
Lise ve üzeri eğitim düzeyinde olan 
kadınlar ,763 ,042 -,041 ,055 ,032 

Lise ve üzeri eğitim düzeyinde olan 
kadınların eşleri ,672 ,056 ,018 -,101 ,121 

En yüksek hane refahı ,751 ,053 ,043 -,037 -,007 
Resmi nikâh ,016 ,715 -,103 ,051 -,102 
Oy kullanma ,064 ,375 -,079 ,134 ,453 
Tatile gitme ,721 ,022 ,040 ,080 ,031 
Dışarıda yemek yeme ,659 ,010 ,111 ,125 -,012 
Sağlık güvencesi ,143 ,473 ,136 ,088 ,127 
Özdeğerler 2,727 1,433 1,158 1,052 1,008 
% 19,447 10,234 8,274 7,511 7,200 
Birikimli % 19,447 29,711 37,985 45,496 52,697 

 

Tablo 5’te Türkiye’nin sağlık ve sosyal göstergeleri açısından bölgesel gelişmişlik durumu 
verilmektedir. Gelişmişlik durumunun belirlenmesinde 5 faktörün, faktör skorları toplanmıştır. Faktör 
skorlarının frekans dağılımında gözlenen kırılma noktalarından yararlanılmış ve faktör skoru 0’dan 
küçük olanlar “düşük”, 0 ile 1,50 arasında olanlar “orta” ve 1,51’den büyük olanlar “yüksek” olarak 
sınıflandırılmıştır.  

Tablo 5 incelendiğinde yüksek gelişmişlik açısından ilk sırada Batı Bölgesi yer alırken bu bölgeyi 
Kuzey, Güney, Orta ve Doğu Bölgeleri izlemektedir. Diğer bir ifadeyle yüksek gelişmişlik açısından 
Batı Bölgesi ilk sırada yer alırken, Doğu Bölgesi son sırada yer almaktadır. Bunun tersi olarak düşük 
gelişmişlik açısından Doğu Bölgesi ilk sırada yer alırken, Batı Bölgesi son sıradadır.  

 

Tablo 5. Türkiye’nin Bölgesel Gelişmişlik Durumu 

Bölge Gelişmişlik 
Düşük Orta Yüksek 

Batı 32,6 35,2 32,2 
Güney 39,9 33,9 26,2 
Orta 37,5 38,0 24,5 
Kuzey 38,7 31,4 29,9 
Doğu 60,8 25,2 14,0 
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4. Sonuç 

Bu çalışma, Türkiye’nin sağlık ve sosyal göstergeleri açısından bölgesel gelişmişliğinin belirlenmesi 
amacıyla yapılmıştır. Çalışmada, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından 
gerçekleştirilen “Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması-2013” verileri kullanılmıştır. Bu araştırmada, 
bölgesel gelişmişliğin ölçümüne yönelik olarak sağlık statüsü, sağlık hizmetleri kullanımı, eğitim, 
sosyal ve ekonomik koşullarla ilgili olmak üzere 14 değişken kullanılmış ve araştırmada, bölgesel 
gelişmişliğin belirlenmesinde Temel Bileşenler Analizinden yararlanılmıştır. 

Çalışma sonuçları incelendiğinde, anne ve çocuk sağlığı açısından mutlaka kullanılması gereken sağlık 
hizmeti özelliği gösteren doğum öncesi bakım alma ve doğumu sağlık kuruluşunda gerçekleştirmenin 
Türkiye genelinde % 95’in üzerinde olduğu görülmektedir. Her iki gösterge için de Batı Bölgesi ilk 
sırada yer alırken, Doğu Bölgesi son sırada yer almaktadır. İstenildiği kadar çocuk sahibi olmayı 
sağlayan ve bu nedenle ihtiyacı olanların kullanması gereken gebeliği önleyici modern yöntem 
kullanımı araştırma kapsamında yer alan kadınlarda %50 olup kullanım en düşük oranda (%41) Doğu 
Bölgesindedir.  

Sağlık statüsü göstergelerinden yaşa göre normal boy uzunluğu oranları incelendiğinde, Türkiye geneli 
için beş yaş altı çocukların %93’ünün boyları yaşlarına göre normal uzunluktadır. Diğer bir açıdan 
yaşları boylarına göre kısa olan çocuk oranı %7 olup, bu durum bu çocukların yeterli beslenmediklerini 
göstermektedir. Araştırma kapsamındaki çocukların %78’i 2,5 kg ve üzerinde doğum ağırlığında 
doğmuştur. Yetersiz doğum ağırlığı ile doğan çocuklar en yüksek oranda Doğu Bölgesinde iken en az 
oranda Batı Bölgesinde yer almaktadır. Türkiye geneli ve bölgeler için çocukların tamamına yakınının 
doğum kaydı bulunmaktadır.  

Kadın ve eşlerinin eğitim düzeyleri incelendiğinde kadınların %30’u eşlerinin ise %17’si lise ve 
üzerinde eğitim düzeyindedir. En yüksek refah düzeyinde olanların oranı % 19, resmi nikâhı olan ve oy 
kullananların oranı ise %90’ın üzerindedir. Tatile gidenlerin oranı ise %37 ve dışarıda yemek yiyenlerin 
oranı ise %58’dir. Sağlık güvencesi olanların oranı %87 olup, tüm bölgelerde % 80’in üzerindedir.  

Yapılan analiz sonucunda araştırmadaki değişkenler 5 faktör altında toplanmıştır. Faktör skorları 
kullanılarak elde edilen gelişmişlik skorlarına göre yüksek gelişmişlik açısından Batı Bölgesi ilk sırada, 
Doğu Bölgesi ise son sırada yer almaktadır. Doğu dışında dört bölge gelişmişlik açısından dengeli 
dağılım gösterirken Doğu Bölgesinde yaşayanların % 60’ı düşük gelişmişlik düzeyinde yaşamaktadır. 

Bu araştırma sonucunda şu hususlar önerilebilir: 

 Tüm bölgelerde her gebenin mutlaka alması gereken bir sağlık hizmeti olan doğum öncesi 
bakım alma ve doğumu sağlık kuruluşunda gerçekleştirmesine yönelik önlemler alınmalıdır.  

 İhtiyacı olan herkesin gebeliği önleyici modern yöntemlere ulaşımı sağlanmalıdır.  

 Çocukların yeterli ve dengeli beslenmesini sağlamaya yönelik olarak çocukların ailelerinin 
bilgilendirilmesine ağırlık verilmelidir.  

 Çocukların normal kiloda doğmalarına yönelik olarak, gebelik süresince anne ve çocuğun takibi 
gerçekleştirilmelidir.  

 Eğitim düzeyinin artırılmasına yönelik çabalar artırılarak devam etmelidir.  

 Ülkenin geneli yanında Doğu Bölgesi’nin gelişimine yönelik olarak ilave mekanizmalar 
devreye konulmalıdır.  
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SAĞLIK HİZMET POLİTİKALARINA YÖN VEREN 
GÖSTERGELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK 

BÖLGELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Aslı Yıldız1

Oğuz Işık2 

Özet 

Sağlık göstergeleri ülkelerin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısına göre; bir ülkenin farklı bölgelerinde 
değişkenlik görülebilmektedir. Sağlık göstergeleri bir ülke içerisinde her ne kadar bölgeler ya da iller arasında 
farklılık gösterse de, bu farklılığın boyutu sağlık hizmetlerinin planlanmasında ve politikalar geliştirilmesinde 
önem arz etmektedir. Yapılan bu çalışmada, Kalkınma Bakanlığı tarafından ortaya konulan Türkiye’nin Sosyo-
Ekonomik Gelişmişlik Bölgeleri ‘demografik yapı’, ‘sağlık hizmet altyapısı’, ‘sağlık hizmet sunumu’ göstergeleri 
bakımından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Bölgelerinin değerlendirilmesinde 
hesaplanan göstergeler öncelikle tablo ve grafikler aracılığıyla ortaya konulmuş, ardından SPSS 20.0 paket 
programı aracılığıyla Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi ile bölgelerin bu göstergeler bakımından birbirlerine ve 
Türkiye ortalamasına göre konumları elde edilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında, her bir bölgenin gösterge 
gruplarında farklılık sergilediği dikkat çekici yönlerine değinilerek bölgelerin değerlendirmesi yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Sağlık Politikası, Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Bölgeleri, Sağlık Göstergeleri, Çok Boyutlu 
Ölçekleme Analiz 

EVALUATION OF INDICATORS DIRECTING HEALTH SERVICE POLICIES ACCORDING TO 
SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT REGIONS 

Abstract 

Health indicators are based on the social, cultural and economic structure of the countries; variability in 
different regions of a country can be seen. Although the health indicators vary within a country within regions or 
illusions, the dimension of this disparity is important in the planning of health services and the development of 
policies. Made in this study, put forward by the Ministry of Development of Turkey's Socio-Economic 
Development Zones 'demographic', 'health care infrastructure', 'health service delivery' aimed to evaluate in 
terms of indicators. Socio-economic indicators calculated for the evaluation of regional firstly introduced 
through tables and graphs, then in the Multidimensional Scaling Analysis using SPSS 20.0 software package was 
obtained position with respect to each other and Turkey average for these indicators. According to the findings, 
evaluation of the regions was made by referring to the remarkable aspects in which each region exhibits 
differences in the indicator groups. 

Keywords: Health Policy, Socio-economic Development Zones, Health Indicators, Multidimensional Scaling 
Analysis 

____________________________ 

1 Sağlık Uzman Yrd., T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri İstatistikleri 
Dairesi Başkanlığı,   asli.yildiz3@saglik.gov.tr 

2 Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi, İİBF, Sağlık Yönetimi Bölümü, oguzisik@hacettepe.edu.tr 
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1. Giriş

Sağlık göstergelerinin ülkeler arasında ve bir ülkenin farklı bölgeleri arasında farklılık 
gösterebilmektedir. Ancak özellikle bir ülke içerisinde bu farklılığın boyutu sağlık hizmet politikaları 
ve sağlığın geliştirilmesi için önem arz etmektedir.  

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Bölgelerinin belirlenen sağlık 
göstergeleri bakımından durumu ortaya koymak, söz konusu göstergeler bakımından bölgelerin 
birbirlerine göre konumlarını analiz etmek ve bölgelerin hangi sağlık hizmeti açısından ihtiyaçlarının 
ve problemlerinin olduğunu ortaya koymaya çalışmaktır. Çalışmada, Kalkınma Bakanlığının 2013 
yılında tamamladığı “İllerin Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Sıralaması” çalışmasında ortaya koyduğu 
Türkiye’nin 6 Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Bölgesinin WHO (World Health Organization) ve OECD 
(Organisation for Economic Co-operation and Development) gibi uluslararası kuruluşların ve Sağlık 
Bakanlığının çalışmaları kapsamında derlenen demografik göstergeler, sağlık hizmet altyapısı ve 
sağlık hizmet sunumu göstergeleri bakımından değerlendirmesi yapılmıştır. Bu değerlendirme 
yapılırken hem gösterge grupları bakımından bölgelerin birbirlerine göre konumları ÇBÖ analizi ile 
ortaya konulmuş, hem de her bir bölgenin göstergelerde farklılık sergilediği dikkat çeken yönlerine 
değinilmiştir. 

Çalışmanın başında ulaşılması hedeflenen sonuç, Sağlık Bakanlığı hastanelerine ait verilerden 
hesaplanan sağlık göstergelerinin Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Bölgeleri arasında büyük farklılıklar 
göstermemesidir. Nitekim elde edilen sonuçlara göre, 6. Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Bölgesi çoğu 
gösterge grubunda en fazla sapma gösteren bölge olmuş, diğer bölgeler birbirlerine göre anlamlı 
farklılıklar göstermemiştir. 

Çalışmasının birinci bölümünde, sağlık politikası kavramı ve sağlık politikalarının 
oluşturulmasına ilişkin açıklamalar yapılmış ve ülkelerin sağlık hizmetleri açısından 
karşılaştırılmasında kullanılan, WHO (World Health Organization) ve OECD (Organisation for 
Economic Co-operation and Development) gibi uluslararası kuruluşların yayınlarında ele aldığı bazı 
sağlık göstergelerine; Türkiye’nin Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Bölgelerine ilişkin bilgilere; 
çalışmanın amacı, önemi, kapsamı ve sınırlılıklarına yer verilmiştir.  

Çalışmanın yöntemini kapsayan ikinci bölümde, sağlık hizmet politikalarının belirlenmesinde 
etkili olduğu düşünülen, uluslararası kuruluşların ve Sağlık Bakanlığının çalışmalarından derlenen 
göstergelerin hangi verilerden hesaplandığına, veri toplama aracına, çalışmanın evrenine ve kullanılan 
yönteme ilişkin açıklamalar ile benzer çalışmalara yer verilmiştir. 

Sağlık Bakanlığı hastanelerinin 2016 yılı verilerinden hesaplanan göstergeler ile Sosyo-
Ekonomik Gelişmişlik Bölgelerinin birbirlerine göre konumları grafikler ve SPSS 20.0 paket programı 
yardımıyla uygulanan Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi kullanılarak bulgular bölümünde ortaya 
konulmuştur. Sonuç bölümünde ise, her bir Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Bölgesinin ilgili sağlık 
göstergeleri bakımından dikkat çeken yönleri bütüncül bir bakış açısıyla yorumlanarak genel bir 
değerlendirme yapılmış ve ileride yapılacak benzer çalışmalara ilişkin önerilerde bulunulmuştur. 

1.1.  Sağlık Politikası Kavramı 

Sağlık politikası, sağlık sistemi kurumlarının örgütlenmesini, hizmetlerini, yönetimini ve 
finansman düzenlemelerini etkileyen tüm eylemleri içermekle birlikte, sağlık hizmetlerinin ötesinde, 
sağlık üzerinde etkisi olan tüm kamu ve özel kuruluşların eylemlerini kapsayan birbirleriyle ilişkili 
kararlar ağıdır (İleri vd., 2016). 

Sağlık politikaları iki ayrı seçenek halinde netleşmektedir. Bu seçeneklerden ilki; sağlık 
hizmetlerini toplumsal bir sorumluluk ve görev olarak gören, tıbbi bakım ve sağlıklı yaşamı doğuştan 
kazanılmış temel insan hakkı sayan politikadır. İkinci seçenek ise; sağlığı bireysel bir olgu olarak 
gören ve toplumsal bir görev olarak ele almayan politikadır (Koçak ve Tiryaki, 2011; Akdur, 1999). 
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Sağlık politikasının temelini oluşturan iki felsefe de sağlık sektörünün finansmanı, örgütlenmesi ve 
insan gücü gibi maddi yapısını yani sektörün yapılanmasını belirler (Akdur, 1999). 

1.2.  Sağlık Politikalarının Oluşturulması 

Bir ülkede uygulanan resmi sağlık politikalarının oluşturulması, o ülkenin sağlıkla ilgili 
göstergelerinin en önemli belirleyicisidir (Sargutan, 2005). Sağlık politikalarının oluşturulması için 
öncelikle ülkenin sağlık hizmetlerine ilişkin temel verilerinin değerlendirilmesi; ülkemiz hedeflerine 
ulaşılıp ulaşılmadığı, dünyada sağlık alanında nerede olduğumuzu görmek ve karşılaştırmalar 
yapılması gerekmektedir. 

Sağlık politikaları belirlenirken, hiç kuşkusuz ele alınması gereken üç perspektif vardır. Bunlar; 
toplumun sağlık statüsü, sağlık sektöründeki finansal yükün adil dağıtılıp dağıtılmadığı ve sağlık 
hizmetlerine erişimde eşitlik olup olmadığıdır. Bu üç perspektiften yola çıkılarak izlenen politikalar 
doğru olacaktır. Sağlık politikalarının oluşturulması sürecinde politika yapıcıların karar sürecinde 
sorması gereken en temel “Sağlık politikasının amacı ne olmalıdır?” sorusu mutlaka olmalıdır (İleri 
vd., 2016). 

1.3. Sağlık Göstergeleri 

Sağlık sistemlerinin artan girdilere ve politikalara nasıl tepki verdiğini anlamak için sağlık 
göstergeleri periyodik olarak her ülke tarafından incelenmelidir. Sağlık göstergelerini ele alırken, 
uluslararası alanda geçerli olan sağlık göstergelerinin dikkate alınması, ülkelere, sağlık sunumlarına 
ilişkin performanslarını değerlendirirken, kendilerini uluslararası alanda değerlendirme imkânı sağlar. 

Yapılan bu çalışmada WHO (World Health Organization) ve OECD (Organisation for 
Economic Co-operation and Development) gibi uluslararası kuruluşların ve T.C. Sağlık Bakanlığı’nın 
yayınlarında ele aldığı göstergeler temel alınmıştır. Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Bölgeleri, 2016 yılı 
TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre hesaplanan 13 demografik göstergeye göre ve 2016 
yılında ülkemizde bulunan toplam 882 adet Sağlık Bakanlığı hastanesinin TSİM (Temel Sağlık 
İstatistikleri Modülü) verilerine göre hesaplanan toplam 28 sağlık göstergesine göre 
değerlendirilmiştir. 

Çalışmada, Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Bölgelerini sağlık göstergelerine göre 
değerlendirirken, nüfusun yapısını da göz önüne alarak doğru yorumlar yapabilmek için demografik 
yapıya ilişkin bazı temel göstergeler belirlenmiş olup, bu göstergeler Tablo 1.1’de verilmiştir. 

Tablo 1.1. Demografik Yapı Göstergeleri 

Göstergeler 
1 Toplam Nüfustaki Oranı (%) 
2 Erkek Nüfus Oranı (%) 
3 Kadın Nüfus Oranı (%) 
4 Çocuk Nüfus Oranı (%) 
5 Yetişkin Nüfus Oranı (%) 
6 65+ Yaşlı Nüfus Oranı (%) 
7 Doğurgan Nüfus Oranı (%) 
8 Yıllık Nüfus Artış Hızı (‰) 
9 Nüfus Yoğunluğu 
10 Kaba Doğum Hızı (‰) 
11 Toplam Doğurganlık Hızı 
12 Kaba Ölüm Hızı (‰) 
13 Bebek Ölüm Hızı (‰) 
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Çalışmada Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Bölgeleri demografik yapılarına göre 
değerlendirildikten sonra, ilgili bölgelerin sağlık hizmet altyapısı ve sağlık hizmet sunumuna ilişkin 
değerlendirme yapmak amacıyla ele alınan göstergeler Tablo 1.2 ve Tablo 1.3’te verilmiştir. 

Tablo 1.2. Sağlık hizmet altyapısı göstergeleri 

Göstergeler 
1 100.000 Kişiye Düşen Hastane Sayısı 
2 10.000 Kişiye Düşen Yatak Sayısı 
3 10.000 Kişiye Düşen Poliklinik Oda Sayısı 
4 10.000 Kişiye Düşen Nitelikli Yatak Sayısı 
5 Nitelikli Yatak Oranı (%) 
6 10.000 Kişiye Düşen Yoğun Bakım Yatak Sayısı 
7 Yoğun Bakım Yatak Oranı (%) 
8 100.000 Kişiye Düşen Ameliyathane Sayısı 
9 100.000 Kişiye Düşen Aktif Ameliyathane Oda Sayısı 

10 100.000 Kişiye Düşen Ameliyat Masa Sayısı 
11 10.000 Kişiye Düşen Uzman Hekim Sayısı 
12 Uzman Hekim Oranı (%) 
13 10.000 Kişiye Düşen Toplam Hekim 
14 10.000 Kişiye Düşen Hemşire ve Ebe 
15 Hekim Başına Düşen Hemşire ve Ebe Sayısı 
16 10.000 Kişiye Düşen Diğer Sağlık Hizmetleri Sınıfı Personeli 

Sağlık hizmet altyapısına ilişkin olarak fizikî altyapıya ve personel altyapısına ilişkin temel 
olduğu düşünülen göstergeler kullanılmıştır. 

Tablo 1.3. Sağlık hizmet sunumu göstergeleri 

Göstergeler 
1 Kişi Başına Düşen Başvuru Sayısı (2. ve 3. Basamak) 
2 Kişi Başına Düşen Başvuru Sayısı (1., 2. ve 3. Basamak) 
3 Acil Muayene Oranı (%) 
4 Yatan Hasta Oranı (%) 
5 Taburcu Oranı (%) 
6 Hastanede Ölüm Oranı (%) 
7 Yatak Doluluk Oranı (%) 
8 Yatak Devir Hızı (Hasta Bazlı) 
9 Yatak Devir Aralığı 
10 Ortalama Kalış Süresi 
11 100 Kişiye Düşen Büyük ve Orta Ameliyat Sayısı 
12 100 Kişiye Düşen Toplam Ameliyat Sayısı 

Sağlık hizmet sunumuna ilişkin belirlenen göstergeler, bölgelerin sağlık hizmetlerini ne derece 
etkin sunduklarını ortaya koymak amacıyla seçilmiştir. 

Çalışmanın ilerleyen bölümünde, söz konusu göstergeler kullanılarak Sosyo-ekonomik 
Gelişmişlik Bölgelerinin birbirlerine göre konumları grafikler ve Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi ile 
ortaya konulmuştur. 
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1.4. Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Bölgeleri (SEGE-2011) 

Ülke kaynaklarının en yüksek ekonomik ve sosyal fayda sağlayacak şekilde geliştirilmesi ve 
bölgeler arasındaki dengesizliklerin asgari düzeye indirilmesi sağlamak amacıyla, Kalkınma Bakanlığı 
tarafından illerin ve ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyini belirleyen, farklılıklarını ortaya 
koyan çalışmalar yapılmaktadır (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2013). 2013 yılında yayınlanan SEGE-
2011 (Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Bölgeleri) çalışması da bunlardan biridir. 

Kalkınma Bakanlığının SEGE-2011 (Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Bölgeleri) çalışmasında, 
demografik, istihdam, eğitim, sağlık, rekabetçi ve yenilikçi kapasite, mali, erişilebilirlik ve yaşam 
kalitesi göstergeleri başlıkları altında toplam 61 göstergeden yararlanılarak il ve bölgelerin sosyo-
ekonomik gelişmişlik sıralamaları elde edilmiştir (Bkz. Ek-1). Bu gelişmişlik sıralamasına göre iller 6 
kademeye ayrılmıştır. Altıncı kademede bulunan illerin tamamının Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde yer alması (Bkz. Ek-2), ekonomik ve sosyal göstergelerin önemli bir kısmı bakımından 
diğer kademelerdeki illere göre daha düşük değerler sergilemesi dikkat çekmektedir (T.C. Kalkınma 
Bakanlığı, 2013). 

1.5. Sağlık Hizmet Politikalarının Belirlenmesinde Etkili Olan Göstergelerin Belirlenmesi 

Sağlık hizmet politikalarının belirlenmesinde etkili olan göstergelerin Çok Boyutlu Ölçekleme 
Analizi ile değerlendirildiği bu çalışmanın amacı, önemi, kapsam ve sınırlılıklarına ilişkin açıklamalar 
yapılmıştır. 

Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı, Türkiye’deki Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Bölgelerinin sağlık hizmet 
politikalarının geliştirilmesinde önem arz eden bir takım demografik göstergeler ve sağlık göstergeleri 
bakımından durumu ortaya koymak, söz konusu göstergeler bakımından bölgelerin birbirlerine göre 
konumlarını analiz etmek ve bölgelerin sağlık konusunda hangi ihtiyaçlarının ve problemlerinin 
olduğunu ortaya koymaya çalışmaktır. 

Araştırmanın Önemi 

Araştırmanın önemi, Türkiye’nin Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Bölgelerinin sağlık 
göstergelerine göre ilk kez incelenecek olması ve bölgelerin birçok sağlık göstergesi bakımından 
durumlarının ayrıntılı olarak ele alınacak olmasıdır. Araştırmanın bir diğer önemi ise, 2011 yılına 
ilişkin verilerden elde edilen bir takım sosyal, ekonomik ve sağlık göstergelerine göre hesaplanan 
SEGE (Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Endeksi) endeksine göre oluşturulan 6 bölgenin, 2016 yılında 
sağlık göstergeleri bakımından benzer durumda olup olmadıklarını ortaya koymaktır. 

 Kapsam ve Sınırlılıklar 

Araştırmanın kapsamı, Türkiye’deki 6 Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Bölgesinin, Sağlık 
Bakanlığına bağlı hastanelerin 2016 yılına ilişkin verilerinden elde edilen ve çalışmada belirlenen 
sağlık göstergeleri ve demografik göstergeler olmak üzere toplam 41 gösterge bakımından 
değerlendirilmesidir. 

Araştırmanın sınırlılığı, Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Bölgelerinin göstergelere göre 
değerlendirilmesinde 2016 yılı verileri kullanılmış olması ve yalnızca Sağlık Bakanlığı hastanelerine 
göre değerlendirme yapılmış olmasıdır.  

2. Yöntem

Araştırmanın analizlerinde demografik yapı göstergelerinin hesaplanmasında TÜİK’in resmî 
internet sitesindeki 2016 yılına ilişkin veriler; sağlık göstergelerinin hesaplanmasında ise 
Bakanlığımızın sağlık kuruluşlarından veri toplama aracı olan TSİM’deki (Temel Sağlık İstatistikleri 
Modülü) Hastane Bilgi Formundan 2016 yılına ilişkin yapılan raporlamalar aracılığıyla elde edilen 
veriler kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini ise 31.12.2016 tarihi itibarıyla ülkemizde bulunan 882 
Sağlık Bakanlığı hastanesi oluşturmaktadır.  
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Verilerin istatistiksel analizinde Çok Boyutlu Ölçekleme yöntemi kullanılmıştır. Çok Boyutlu 
Ölçekleme (ÇBÖ) Analizi; nesne ya da birimleri değişkenlere bağlı olarak belirlenen uzaklıkları 
kullanarak nesnelerin istenilen boyutlu bir uzayda gösterimini/grafiğini/haritasını elde etmeye 
yardımcı olan grafik tabanlı bir yöntemdir (Alpar, 2011). Veri setlerinde normallik varsayımını 
sağlayacak sayıda birim olmaması sebebiyle, analizlerde normallik varsayımı gerektirmeyen bu 
yöntemin kullanılması tercih edilmiştir. 

Literatürde ÇBÖ analizi ile sağlık göstergelerine ilişkin yapılmış olan bazı çalışmalar şu şekilde 
özetlenmiştir: 

Sığırlı vd., yaptıkları çalışmada Avrupa Birliği’ne üye ve üyeliğine aday toplam 25 ülke için 
1998-2004 periyodu Dünya Sağlık Raporu’nda bulunan sağlık göstergelerini dikkate alarak ülkelerin 
söz konusu sağlık göstergeleri bakımından birbirlerine göre benzerliklerin ya da farklılıkların ortaya 
konulmasını amaçlamıştır. Çok Boyutlu Ölçekleme Analizinin uygulanması sonucunda Türkiye’nin 
Slovakya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti dışındaki diğer ülkelerden temel sağlık göstergeleri, sağlık 
harcamaları ve milli gelirden sağlığa ayrılan pay bakımından farklılık gösterdiği sonucuna ulaşmıştır 
(2006: 81-85). 

Rehimli vd., OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) ülkelerinin 
kadın sağlığına ilişkin sağlık düzeyi ölçütlerine göre benzerliklerini ve farklılıklarını ortaya koymayı 
amaçladıkları çalışmalarında, Türkiye’nin sosyal durum, doğurganlık eğitimi ve gebelik sonuçlarına 
bağlı değişkenler bakımından diğer ülkelerden göreceli olarak farklı olduğu sonucuna varmıştır (2008: 
261-266).

Boz vd., Türkiye temelli olarak seçilmiş sağlık göstergeleri açısından 34 OECD (Organisation
for Economic Co-operation and Development) ülkesinin benzerlik ve farklılıklarını ortaya koymak 
amacıyla Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi yapmıştır. Çalışma sonucunda sağlık harcamalarındaki bir 
yıllık büyüme oranının ve neonatal bebek ölüm hızının Türkiye’yi diğer ülkelerden ayıran en önemli 
sağlık göstergeleri olduğu sonucuna ulaşılmıştır (2016: 154-164). 

Boz ve Sur, WHO (World Health Organization) tarafından belirlenen temel sağlık harcaması 
göstergeleri çerçevesinde, çok boyutlu istatistiksel analiz ile Türkiye ve diğer AB (Avrupa Birliği) 
üyesi-aday ülke konumundaki ülkelerin aralarında var olabilecek benzerlik ve farklılıkların ortaya 
konulmasını ve ülkemizin genel eğilime göre konumunun tespitinin yapılmasını amaçlamışlardır. 
Analiz sonucunda ülkelerin iki grup altında toplandıkları ve kişi başına toplam sağlık harcaması 
düzeyi, ulusal sağlık harcamasının GSMH’deki (Gayri Safi Millî Hasıla) payı, kişi başına toplam 
kamu sağlık harcaması düzeyi ve genel kamu harcamaları içinde kamu sağlık harcamalarının payı gibi 
göstergelerde Türkiye’nin gelişmiş Avrupa ülkelerinden geride olduğu görülmüştür (2016: 23-46). 

Yapılan literatür taraması sonucunda, daha önce, Türkiye’nin Sağlık Hizmet Politikalarının 
belirlenmesinde etkili olan sağlık göstergelerinin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Bölgelerine (SEGE-
2011) göre incelenmediği, daha çok İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflamasına (İBBS) göre ya da OECD 
(Organisation for Economic Co-operation and Development) ülkeleri ile karşılaştırılmasına ilişkin 
incelemeler yapıldığı görülmüştür. Türkiye’nin sosyo-ekonomik gelişmişlik bölgelerinin Sağlık 
Bakanlığı hastaneleri düzeyinde genel sağlık profilinin demografik yapı göstergeleri, sağlık hizmet 
altyapısı ve sağlık hizmet sunumu göstergeleri ile ortaya konulduğu bu çalışmada yeni bir uygulamaya 
yer vermek amaçlanmıştır. 

3. Bulgular

Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler temel alınarak, Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Bölgeleri 
sağlık hizmet politikalarına yön veren 3 gösterge grubu bakımından grafikler ve SPSS 20.0 Paket 
Programı aracılığıyla gerçekleştirilen Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi ile karşılaştırılarak 
değerlendirilmiştir. 
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3.1. Demografik Yapı Analizleri 

Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Bölgelerinin demografik yapısı incelenirken 13 gösterge ele 
alınmıştır. Söz konusu göstergeler 6 Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Bölgesi ve Türkiye için 
hesaplanarak Tablo 2.1’de verilmiştir. 

Tablo 2.1. Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Bölgelerinin demografik yapı göstergeleri 

Göstergeler / Bölgeler 1. 
Bölge 

2. 
Bölge 

3. 
Bölge 

4. 
Bölge 

5. 
Bölge 

6. 
Bölge Türkiye 

Toplam Nüfustaki Oranı (%) 41,6 15,0 13,0 10,2 8,6 11,7 100,0 
Erkek Nüfus Oranı (%) 50,1 50,1 50,0 49,9 50,3 50,9 50,2 
Kadın Nüfus Oranı (%) 49,9 49,9 50,0 50,1 49,7 49,1 49,8 
Çocuk Nüfus Oranı (%) 25,9 26,8 27,7 27,2 29,6 42,7 28,7 
Yetişkin Nüfus Oranı (%) 74,1 73,2 72,3 72,8 70,4 57,3 71,3 
65+ Yaşlı Nüfus Oranı (%) 7,6 9,5 9,8 10,6 10,2 4,4 8,3 
Doğurgan Nüfus Oranı (%) 27,5 25,7 25,2 25,2 24,8 25,0 26,2 

Yıllık Nüfus Artış Hızı (‰) 17,7 17,4 14,9 11,4 26,1 -0,6 13,5 
Nüfus Yoğunluğu 556,2 109,2 110,7 68,4 59,8 62,1 103,7 
Kaba Doğum Hızı (‰) 14,4 13,5 13,6 13,4 15,1 24,3 16,5 
Toplam Doğurganlık Hızı 1,8 1,8 1,9 1,9 2,1 3,1 2,1 
Kaba Ölüm Hızı (‰) 5,3 6,7 6,7 7,0 6,4 3,8 5,3 
Bebek Ölüm Hızı (‰) 8,0 7,9 8,9 8,9 9,5 13,8 10,0 

*Göstergeler TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) 2016 yılı verilerinden hesaplanmıştır.

Tablo 2.1.’de 1. Bölgenin nüfus yoğunluğunun Türkiye ortalamasının yaklaşık 5,5 katı olduğu 
görülmektedir. 2. ve 3. Bölgelerin de Türkiye ortalamasının üzerinde nüfus yoğunluğuna sahip olduğu 
görülmektedir.   

Çocuk nüfus oranı en yüksek 6. Bölgede, doğurgan nüfus oranı en yüksek 1. Bölgede ve 65 yaş 
üstü nüfus oranı ise en yüksek 4. Bölgededir. Türkiye nüfusunun yaklaşık %30’unu ise çocuk nüfus 
oluşturmaktadır. 

Nüfus artış hızı negatif yönde ve en düşük 6. Bölgede olup, bölgenin nüfusunun giderek azalma 
eğiliminde olduğu söylenebilir. 5. Bölgede ise nüfus artış hızı en yüksek seviyede olup, bu durum için 
6. Bölge illerinde yaşanan terör olayları neticesinde bölge nüfusunun büyük çoğunluğunun 5. Bölge
illerine göç etmiş olabileceği düşünülmektedir.

Kaba doğum hızı diğer Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Bölgelerinin ve Türkiye ortalamasının 
üzerinde olan 6. Bölgenin Tablo 2.1’de en düşük nüfus artış hızına sahip olması dikkat çekmektedir. 

2016 yılında 15-49 yaş arasındaki bir kadın ortalama olarak 2,1 adet canlı doğum yapmaktadır. 
Bu sayı 6. Bölgede 3,1 olup Türkiye ortalamasının üzerinde ve diğer bölgelerden fazladır. 

Kaba ölüm hızı en yüksek 4. Bölgede olup, 6. bölgede nüfus artış hızının Tablo 2.1’de negatif 
yönlü olmasına rağmen, ölüm hızının en düşük olduğu bölge olması dikkat çekmektedir. 

2016 yılı TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre Sosyo-ekonomik Gelişmişlik 
Bölgelerinin net göç hızı Şekil 2.1’deki gibidir: 
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Şekil 2.1. Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Bölgelerinin net göç hızı (‰) 
 (TÜİK, ADNKS Göç İstatistikleri, 2016) 

Şekil 2.1’e bakıldığında 6. Bölgenin yüksek toplam doğurganlık hızı, kaba doğum hızı, 
doğurgan nüfus oranı ve düşük kaba ölüm hızına rağmen nüfus artış hızının negatif yönde olmasının 
nedeni açıkça anlaşılmaktadır.  6. Bölge 2016 yılında en fazla göç veren bölge konumundadır. 

Bölgelerdeki yaşlı nüfus oranı arttıkça, kaba ölüm hızının da arttığı görülmektedir. Buna ek 
olarak doğurgan nüfus oranı en düşük olan 5. ve 6. Bölgede toplam doğurganlık hızının en yüksek 
olduğu; doğurganlık hızı ve kaba doğum hızına paralel olarak çocuk nüfus oranının da artmakta 
olduğu söylenebilir.  

Demografik yapı analizlerinin Çok Boyutlu Ölçekleme yöntemi ile analizinde boyut sayısına 
karar vermek için kullanılacak olan 2 ve 3 boyutlu Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi uygulandığında 
orijinal uzaklıklar ( ijδ ) ile kestirim uzaklıklarının (dij) birbirlerine göre uyumunu ortaya koyan 
Shepard grafikleri Şekil 2.2’deki gibi elde edilmiştir. 

Şekil 2.2. Demografik yapı göstergelerine ilişkin Shepard grafikleri 

2 boyut için hesaplanan stress istatistiğinin değeri 0,112 olup, bu değer orijinal ve tahminî 
gösterim uzaklıkları arasındaki “düşük uyuma” işaret etmektedir. Boyut sayısı 3 olarak alındığında 
orijinal ( ijδ ) uzaklıklar ile tahminî gösterim uzaklıkları (dij) arasındaki uyumun bir ölçüsü olan stress 
istatistiği Tablo 2.2’deki gibi elde edilmiştir. 

1,2

4,5

1,4

-0,7

5,5

-14,9

1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
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Tablo 2.2. Demografik yapı göstergelerinin 3 boyuta indirgenmesinde stress değeri 

Stress 
(Uyum) R2  

(Belirleme Katsayısı) İterasyon Stress 
Değeri 

İyileşme 
Oranı 

0,05065* 0,99407** 
1 0,04630 - 
2 0,03742 0,00888 
3 0,03655 0,00087 

Tablo 2.2’de k=3 boyut için stress istatistiği iyileşme oranı 0,001’den küçük olana kadar 
iterasyon devam ettirilmiştir. k=3 boyut için hesaplanan stress değeri 0,051* olarak hesaplanmış olup, 
orijinal ve tahminî gösterim uzaklıkları arasındaki uyumun “iyi düzeyde” olduğu ve bölgelerin 
birbirlerine göre konumlarının %99,4** oranında açıklanabildiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Tablo 2.3. Bölgelerin demografik yapı göstergelerine göre Öklid uzaklıkları matrisi 

Bölgeler 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Türkiye 
1. Bölge 0,000 
2. Bölge 3,589 0,000 
3. Bölge 4,013 0,934 0,000 
4. Bölge 4,534 1,605 0,933 0,000 
5. Bölge 4,771 2,063 1,992 2,683 0,000 
6. Bölge 8,715 8,230 8,042 8,557 7,522 0,000 
Türkiye 3,746 3,305 3,367 3,844 3,770 7,107 0,000 

Tablo 2.3’te 6 Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Bölgesinin demografik yapı göstergeleri 
bakımından birbirlerine ve Türkiye ortalamasına olan uzaklıklarını içeren matris görülmektedir.  

Tablo 2.4. Bölgelerin demografik yapı göstergelerine ilişkin farklılıklar matrisi 

Bölgeler 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Türkiye 
1. Bölge 0,000 
2. Bölge 1,878 0,000 
3. Bölge 2,099 0,489 0,000 
4. Bölge 2,372 0,840 0,488 0,000 
5. Bölge 2,495 1,079 1,042 1,403 0,000 
6. Bölge 4,559 4,305 4,206 4,476 3,935 0,000 
Türkiye 1,959 1,729 1,761 1,998 1,972 3,718 0,000 

Tablo 2.4’te verilen farklılıklar matrisi incelendiğinde, bölgelerin birbirlerine en benzer ve en 
benzemez olanlarını görmek mümkündür. 0’a yakın değerler alan bölgelerin benzer algılandığı 
söylenebilir. Bu bağlamda 2. ve 3. Bölgelerin 0,489 değeriyle, 3. ve 4. bölgelerin 0,488 değeriyle, 2. 
ve 4. bölgelerin 0,840 değeriyle demografik yapı açısından en benzer bölgeler olduğu, 6. Bölgenin ise 
Türkiye ortalamasından en fazla sapma gösteren bölge olduğu söylenebilir. 
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Şekil 2.3. Demografik yapıya ilişkin Öklid uzaklıkları modeli 

Şekil 2.3’te verilen Öklid uzaklıkları modeli 3 boyutlu uzayı ifade etmekte olup, Çok Boyutlu 
Ölçekleme Analizi sonucu 13 demografik göstergenin 3 boyutla ifade edilmesidir. Şekildeki her iki 3 
boyutlu gösterim de aynı uzayı ifade etmekte olup, farklı açılardan gösterimini ifade etmektedir.  

Şekil 2.3’teki Öklid uzaklıkları modeli ve Tablo 2.4’teki farklılıklar matrisine göre, 1., 2., 3., 4. 
ve 5. Bölgelerin demografik yapı itibarıyla birbirlerine benzer ve Türkiye ortalamasına yakın bölgeler 
olduğu anlaşılmaktadır. 6. Bölgenin düşük nüfus artış hızı, yüksek doğurganlık hızı ve yüksek çocuk 
nüfus oranı itibarıyla diğer bölgelerden farklılık gösterdiği söylenebilir. 

3.2. Sağlık Hizmet Altyapısı Analizleri 

Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Bölgelerinde Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin sağlık hizmet 
altyapısı incelenirken 16 gösterge ele alınmıştır. Söz konusu göstergeler 6 Sosyo-ekonomik 
Gelişmişlik Bölgesi ve Türkiye için hesaplanarak Tablo 2.5’te verilmiştir. 

Tablo 2.5. Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Bölgelerinin sağlık hizmet altyapısı göstergeleri 

Göstergeler / Bölgeler 1. 
Bölge 

2. 
Bölge 

3. 
Bölge 

4. 
Bölge 

5. 
Bölge 

6. 
Bölge Türkiye 

100.000 Kişiye Düşen Hastane Sayısı 0,6 1,2 1,3 1,9 2,1 1,2 1,1 
10.000 Kişiye Düşen Yatak Sayısı 14,3 18,0 20,2 21,2 20,7 15,6 17,0 
10.000 Kişiye Düşen Poliklinik Oda 
Sayısı 3,9 3,8 3,9 4,2 4,1 3,1 3,8 

10.000 Kişiye Düşen Nitelikli Yatak 
Sayısı 7,1 9,8 10,2 13,0 13,4 11,1 9,5 

Nitelikli Yatak Oranı (%) 49,3 54,5 50,8 61,1 64,6 71,4 55,8 
10.000 Kişiye Düşen Yoğun Bakım 
Yatak Sayısı 1,5 1,8 2,0 1,8 2,1 1,6 1,7 

Yoğun Bakım Yatak Oranı (%) 10,6 9,9 10,0 8,3 10,0 10,5 10,0 
100.000 Kişiye Düşen Ameliyathane 
Sayısı 0,8 1,2 1,2 1,7 1,8 1,0 1,1 

100.000 Kişiye Düşen Aktif 
Ameliyathane Oda Sayısı 3,8 3,9 8,6 4,4 4,6 3,2 3,9 

*Göstergeler Sağlık Bakanlığı hastanelerinin 2016 yılına ilişkin TSİM (Temel Sağlık İstatistikleri
Modülü) verilerinden hesaplanmıştır.
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Tablo 2.5.(devamı) Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Bölgelerinin sağlık hizmet altyapısı göstergeleri 

 Göstergeler / Bölgeler 1. 
Bölge 

2. 
Bölge 

3. 
Bölge 

4. 
Bölge 

5. 
Bölge 

6. 
Bölge Türkiye 

100.000 Kişiye Düşen Ameliyat 
Masa Sayısı 4,2 4,2 4,6 5,0 5,3 3,8 4,4 

10.000 Kişiye Düşen Uzman 
Hekim Sayısı 6,1 4,8 4,7 4,6 4,2 3,4 5,1 

Uzman Hekim Oranı (%) 49,8 47,4 49,2 43,2 40,9 38,7 47,0 

10.000 Kişiye Düşen Toplam 
Hekim 12,2 10,1 9,6 10,7 10,2 8,9 10,8 

10.000 Kişiye Düşen Hemşire ve 
Ebe 16,0 20,5 22,7 23,7 24,2 15,4 19,0 

Hekim Başına Düşen Hemşire ve 
Ebe Sayısı 1,3 2,0 2,4 2,2 2,4 1,7 1,8 

10.000 Kişiye Düşen Diğer Sağlık 
Hizmetleri Sınıfı Personeli 9,8 14,0 15,2 18,9 19,4 11,7 13,1 

*Göstergeler Sağlık Bakanlığı hastanelerinin 2016 yılına ilişkin TSİM (Temel Sağlık İstatistikleri
Modülü) verilerinden hesaplanmıştır.

100.000 kişiye düşen Sağlık Bakanlığı hastane sayısının en yüksek 5. Bölgede ve en düşük 1. 
Bölgede olduğu görülmektedir. Ancak 1. Bölgede nüfus yoğunluğunun diğer bölgelerden 5,5 kat fazla 
olduğu dikkate alındığında bu durum normal olarak yorumlanabilir. 

6. Bölgede bulunan poliklinik oda sayısı Türkiye ortalamasından yaklaşık %18 daha azdır.
Diğer bölgelerde bulunan poliklinik oda sayıları genel olarak homojen dağılmıştır. 

6. Bölgenin 100.000 kişiye düşen hastane sayısı bakımından Türkiye ortalamasının üzerinde ve
nüfus yoğunluğu bakımından da düşük olması ile birlikte 10.000 kişiye düşen yatak sayısının Türkiye 
ortalamasının altında olması dikkat çekmektedir. 

1. Bölgenin nitelikli yatak sayısı bakımından Türkiye ortalamasının altında olması dikkat
çekmekte olup, bu durum yine nüfus yoğunluğu dikkate alındığında normal bir durum olarak 
yorumlanabilir. 

Yoğun bakım yatak sayılarının Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Bölgelerine göre homojen olarak 
dağıldığı ve bölgelerin Türkiye ortalamasına yakın olduğu görülmektedir. 

Sağlık Bakanlığı hastanelerinde toplam yataklar içerisinde en fazla nitelikli yatağa sahip olan 
bölge 6. Bölge olup, 1., 2. ve 3. Bölgelerin, Türkiye ortalamasının altında kalmış olması dikkat çekici 
bir husustur. 

Sağlık Bakanlığı hastanelerinde toplam yatakları içerisinde en az yoğun bakım yatak payına 
sahip olan bölge 4. Bölgedir. Diğer bölgeler ise ilgili gösterge bakımından Türkiye ortalamasında 
seyretmektedir. 

Uzman hekimlerin Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Bölgelerine dağılımı incelendiğinde, uzman 
hekim oranının en az 6. Bölgede olduğu ve genel olarak daha az gelişmiş bölgelerde bu oranın Türkiye 
ortalamasının altında olduğu görülmektedir. 

Bir diğer önemli husus 6. Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Bölgesinin 4 gösterge bakımından da 
Türkiye ortalamasının altında olmasıdır. İkinci dikkat çekici husus ise, 10.000 kişiye düşen uzman 
hekim sayısının en fazla 1. Bölgede bulunması ve diğer bölgelerde Türkiye ortalamasının altında 
olmasıdır. 
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Sağlık hizmet altyapısına ilişkin göstergelerin 3 boyutlu analizi, orijinal ve tahminî gösterim 
uzaklıkları arasındaki ilişki doğrusala yakınsadığı için uygundur. Boyut sayısı 3 olarak alındığında 
orijinal ( ijδ ) uzaklıklar ile tahminî gösterim uzaklıkları (d ij) arasındaki uyumun stress değeri 0,046 
olup “mükemmel düzeyde” uyuma işaret etmektedir. 

Tablo 2.6. Bölgelerin sağlık hizmet altyapısı göstergelerine ilişkin farklılıklar matrisi 

Bölgeler 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Türkiye 
1. Bölge 0,000 
2. Bölge 2,219 0,000 
3. Bölge 3,195 1,606 0,000 
4. Bölge 3,841 2,120 2,348 0,000 
5. Bölge 4,241 2,419 2,329 1,435 0,000 
6. Bölge 3,269 2,263 3,247 3,464 3,449 0,000 
Türkiye 1,678 0,654 1,946 2,355 2,690 2,301 0,000 

Tablo 2.6’daki farklılıklar matrisi incelendiğinde, 2. Bölge sağlık hizmet altyapısı bakımından 
Türkiye ortalamasına en yakın bölge olup, bunu 1. ve 3. Bölgeler takip etmektedir. Türkiye 
ortalamasından en uzak bölge 5. Bölge olup, birbirinden en farklı bölgeler ise 1. ve 5. Sosyo-
ekonomik Gelişmişlik Bölgeleridir. 

Şekil 2.4. Sağlık hizmet altyapısına ilişkin Öklid uzaklıkları modeli 

Şekil 2.4’te verilen Öklid uzaklıkları modeli ile sağlık hizmet altyapısına ilişkin 16 gösterge 3 
boyutta farklı açılardan ifade edilmiştir. Buna göre 1., 2. ve 3. Bölgelerin sağlık hizmet altyapısı 
itibarıyla birbirlerine en benzer ve ideal noktaya en yakın bölgeler olduğu görülmektedir.  

4., 5. ve 6. Bölgelerin sağlık hizmet alt yapısı göstergeleri itibarıyla Türkiye ortalamasından ve 
diğer bölgelerden farklılık göstermesinin nedenleri arasında; bu bölgeler nüfusa oranlı hastane sayısı, 
poliklinik oda sayısı, nitelikli yatak sayısı, nitelikli yatak oranı diğer bölgelere göre daha fazladır. 
Bunun nedeni ilgili bölgelerde yeni yatırımların daha fazla olması gösterilebilir. Ancak bu 
göstergelerde Türkiye ortalamasına göre iyi durumda olan üç bölgenin uzman hekim oranı bakımından 
Türkiye ortalamasının altında kalması dikkat çekici bir sonuçtur. 
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3.3. Sağlık Hizmet Sunumu Analizleri 

Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Bölgelerinde Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler sağlık hizmet 
sunumu bakımından incelenirken 12 gösterge ele alınmıştır. Söz konusu göstergeler 6 Sosyo-
ekonomik Gelişmişlik Bölgesi ve Türkiye için hesaplanarak Tablo 2.6’da verilmiştir. 

Tablo 2.6. Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Bölgelerinin sağlık hizmet sunumu göstergeleri 

Göstergeler / Bölgeler 1. 
Bölge 

2. 
Bölge 

3. 
Bölge 

4. 
Bölge 

5. 
Bölge 

6. 
Bölge Türkiye 

Kişi Başına Düşen Başvuru Sayısı  
(2. ve 3. Basamak) 4,1 4,3 4,7 4,5 4,7 4,0 4,3 

Kişi Başına Düşen Başvuru Sayısı 
(1., 2. ve 3. Basamak) 6,7 7,6 7,8 7,4 7,2 5,6 7,0 

Acil Muayene Oranı (%) 24,3 29,1 30,1 33,2 34,6 38,4 29,3 

Yatan Hasta Oranı (%) 1,9 2,5 2,4 2,4 2,5 2,7 2,2 

Taburcu Oranı (%) 98,6 97,3 97,0 97,7 97,6 97,4 97,8 

Hastanede Ölüm Oranı (%) 2,3 1,8 2,0 1,8 1,5 0,8 1,8 

Yatak Doluluk Oranı (%) 70,8 69,2 68,1 61,5 64,4 60,1 67,8 

Yatak Devir Hızı(Hasta Bazlı) 53,1 58,3 54,6 50,4 57,3 67,9 56,4 

Yatak Devir Aralığı 2,0 2,0 2,2 2,8 2,3 2,2 2,1 

Ortalama Kalış Süresi 4,8 4,4 4,6 4,5 4,1 3,3 4,4 

100 Kişiye Düşen Büyük ve Orta 
Ameliyat Sayısı 3,2 3,0 3,5 2,9 3,4 2,4 3,1 

100 Kişiye Düşen Toplam 
Ameliyat Sayısı 8,9 10,2 11,7 11,4 11,6 13,3 10,4 

* Göstergeler Sağlık Bakanlığı hastanelerinin 2016 yılına ilişkin TSİM (Temel Sağlık İstatistikleri
Modülü) verilerinden hesaplanmıştır. 

Bölgeler arasında kişi başına düşen Sağlık Bakanlığına bağlı 1., 2. ve 3. basamak sağlık 
kuruluşlarına toplam başvuru sayısı en az 6. Bölgede olup, bu sayı en fazla 3. Bölgededir. Kişi başına 
düşen 1. basamak başvuru sayısı en az 6. Bölgededir. 

1. ve 2. Bölgedeki Sağlık Bakanlığı hastanelerinin acil muayene oranının Türkiye ortalamasının
altında olduğu, 6. Bölgedeki acil muayene oranının ise Türkiye ortalamasından yaklaşık %10 daha 
fazla olduğu görülmektedir. 
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BÖLGELER 1. 
Bölge 

2. 
Bölge 

3. 
Bölge 

4. 
Bölge 

5. 
Bölge 

6. 
Bölge 

Türkiy
e 

 Ortalama Kalış Gün Sayısı 4,8 4,4 4,6 4,5 4,1 3,3 4,4 
 Yatak Devir Aralığı 2 2 2,2 2,8 2,3 2,2 2,1 

Şekil 2.5. Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Bölgelerinde yatak doluluk oranı (%), yatak devir hızı, 
ortalama kalış gün sayısı ve yatak devir aralığı 

Şekil 2.5’te yatak doluluk oranı, yatak devir hızı, ortalama kalış gün sayısı ve yatak devir aralığı 
göstergeleri birlikte ele alındığında 6 Bölge içerisinde yataklarını en etkin kullanan bölgenin 2. Bölge 
olduğu dikkat çekmektedir. 6. Bölge de yüksek yatak devir hızına rağmen diğer bölgelere göre 
nispeten düşük yatak doluluk oranı ile yataklarını en düşük etkinlik ile kullanan bölgedir. 

Yatan hasta oranının en düşük ve hastanede ölüm oranının en yüksek olduğu 1. Bölge dikkat 
çekmektedir. İkinci dikkat çeken nokta ise 6. Bölgede yatan hasta oranının en yüksek, hastanede ölüm 
oranının ise en düşük olmasıdır. 

Ameliyatların toplam başvuruya oranı en yüksek olan 6. Bölge, aynı zamanda hastanede ölüm 
oranı en düşük olan bölgedir. Ancak bu durumun kaynağı, yüksek riskli ve ileri teknik ve teknoloji 
gerektiren ameliyatların 6. Bölgede diğer bölgelerden daha nadir yapılması  olabilir. 

Sağlık hizmet sunumuna ilişkin göstergelerin 3 boyutlu analizi, orijinal ve tahminî gösterim 
uzaklıkları arasındaki ilişki doğrusala yakınsadığı için uygundur. Boyut sayısı 3 olarak alındığında 
orijinal ( ijδ ) uzaklıklar ile tahminî gösterim uzaklıkları (dij) arasındaki uyumun bir ölçüsü olan stress 
istatistiği 0,037 olup “mükemmel düzeyde” uyuma işaret etmektedir. 

Tablo 2.7. Bölgelerin sağlık hizmet sunumu göstergelerine ilişkin farklılıklar matrisi 

Bölgeler 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Türkiye 
1. Bölge 0,000 
2. Bölge 2,327 0,000 
3. Bölge 2,868 1,382 0,000 
4. Bölge 3,106 2,287 2,032 0,000 
5. Bölge 3,148 1,690 1,475 1,611 0,000 
6. Bölge 4,766 3,442 4,021 3,556 3,083 0,000 
Türkiye 1,734 0,913 1,573 1,937 1,592 3,378 0,000 

Tablo 2.7’deki farklılıklar matrisi incelendiğinde, 2. Bölge sağlık hizmet sunumu bakımından 
Türkiye ortalamasına en yakın bölge olup, bunu 3. ve 5. Bölgeler takip etmektedir. Türkiye 

1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Türkiye

70,8 69,2 68,1 61,5 64,4 60,1
67,8

53,1 58,3 54,6 50,4 57,3
67,9 56,4

Yatak Doluluk Oranı (%) Yatak Devir Hızı
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ortalamasından en uzak bölge 6. Bölge olup, birbirinden en farklı bölgeler ise 1. ve 6. Sosyo-
ekonomik Gelişmişlik Bölgeleridir. 

Şekil 2.6’da verilen Öklid uzaklıkları modeli ve Tablo 2.7 incelendiğinde 1., 2., 3. ve 5. 
Bölgelerin Sağlık Bakanlığı hastanelerinin sağlık hizmet sunumu itibarıyla birbirlerine en benzer ve 
ideal noktaya (orijine) en yakın bölgeler olduğu, bunları 4. Bölgenin takip ettiği ve 6. Bölgenin sağlık 
hizmet sunumunda Türkiye ortalamasından en uzak bölge olduğu görülmektedir.  

6. Bölgenin sağlık hizmet sunumu göstergeleri itibarıyla diğer bölgelerden farklılık
göstermesinin nedenleri olarak; acil muayene oranı, ameliyat oranı ve yatak devir hızının diğer 
bölgelerin ve Türkiye ortalamasının üzerinde olması gösterilebilir. 6. Bölgenin sağlık hizmet sunumu 
göstergeleri itibarıyla diğer bölgelerden farklılık göstermesinin nedenleri olarak; acil muayene oranı, 
ameliyat oranı ve yatak devir hızının diğer bölgelerin ve Türkiye ortalamasının üzerinde olması 
gösterilebilir. 

Şekil 2.6. Sağlık hizmet sunumuna ilişkin Öklid uzaklıkları modeli 

Kişi başına düşen başvuru sayısı ve hastanede ölüm oranı ise diğer bölgelerin ve Türkiye 
ortalamasının altındadır. 6. Bölgede yatan hasta oranı ve ameliyat oranının yüksek, hastanede ölüm 
oranının ise düşük olması; yatak devir hızının yüksek ve yatak doluluk oranın düşük olması dikkat 
çekici sonuçlardır. 

4. Sonuç

Çok Boyutlu Ölçekleme analizi sonucunda, bölgelerin bazı dikkat çeken özelliklerinin göz 
önünde bulundurulmasının, özellikle bu bölgelerin ihtiyaç ve problemlerinin ortaya konulmasında, 
sağlık politikaları geliştirilmesinde ve planlama çalışmalarında önem arz ettiği düşünülmektedir. Buna 
istinaden bölgelerin çalışma bulgularındaki söz konusu göstergelere ilişkin bazı dikkat çeken yönleri 
şu şekilde özetlenmiştir:  

1. Bölgenin yatak doluluk oranı %70,8 ve yatak devir aralığı ise 2 gün olup, yataklarını etkin
kullanan bölgelerden biri olduğu söylenebilir. Nüfusa oranlı Sağlık Bakanlığı hastane sayısının ve 
yoğun bakım yatak sayısının diğer bölgelere göre en düşük değere sahip olması ise, bölgede nüfus 
yoğunluğunun fazla olması ile açıklanabilir. Bölgede, nüfusa oranlı uzman hekim sayısının diğer 
bölgelere göre yüksek olmasının yanında, hekim dışındaki sağlık personeli sayısının Türkiye 
ortalamasının altında olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

2. Bölge, yatak doluluk oranı,  yatak devir aralığı ve yatak devir hızına göre yataklarını en etkin
kullanan Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Bölgesidir. 
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3. Bölgede kişi başına düşen 1., 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşlarına yapılan başvuru sayısı
Türkiye ortalamasının üzerinde olup, nüfusa oranlı hekim sayısı Türkiye ortalamasının altındadır. 

4. Bölge hastanelerdeki yoğun bakım yatak oranı en düşük olan bölgedir. Kaba ölüm hızının ise
diğer bölgelere göre en yüksek seviyede olduğu sonucuna ulaşılmış olup, bu durumun bölgedeki 65 
yaş üstü nüfus oranının fazla olması ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bölgenin nüfusa oranlı 
hastane sayısı, poliklinik oda sayısı, nitelikli yatak sayısı Türkiye ortalamasının üzerindedir. Ayrıca 
nüfusa oranlı yatak sayısı en yüksek olan bu bölge, yoğun bakım yatak oranı en düşük olan bölgedir. 
Nüfusa oranlı sağlık personeli sayısı Türkiye ortalamasının üzerinde olan bölgede, toplam hekimler 
içerisindeki uzman hekim oranı Türkiye ortalamasının altındadır.  

5. Bölgede dikkat çeken bir diğer nokta, bölgenin nüfusuna oranlı hastane, nitelikli yatak, yoğun
bakım yatak sayısının en yüksek bölge olmasının yanında, nüfusa oranlı uzman hekim sayısının en 
düşük olduğu ikinci bölge olmasıdır. Ayrıca, bölge hekim dışındaki sağlık personeli bakımından 
nüfusa göre en iyi durumda olan bölgedir. 

6. Bölge, yüksek doğurganlık hızına rağmen, en fazla göç veren bölge olduğu için nüfus artış
hızı negatif yönlüdür. Yatak doluluk oranı (%60,1) en düşük bölge olmasına karşın, yatak devir hızı 
(67,9) ile diğer bölgelere göre daha fazla hastaya hizmet verdiği görülmektedir. Son olarak, diğer 
bölgelere göre nüfusa oranlı hekim, hemşire ve diğer sağlık personeli sayısının az olduğu söylenebilir.   

Bu çalışmada sağlık göstergeleri Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Bölgelerine göre değerlendirilmiş 
olup, ileriki çalışmalar için benzer analizlerin Sağlık Bakanlığı, Üniversite ve Özel hastanelerin hizmet 
göstergelerinin karşılaştırılması veya Sağlık Hizmet Bölgelerinin karşılaştırılması amacıyla yapılması 
önerilmektedir. 
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Ek-1. İllerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2011:50) 

İLLER 
SEGE-2011 

GELİŞMİŞLİK 
SIRALAMASI 

İLLER 
SEGE-2011 

GELİŞMİŞLİK 
SIRALAMASI 

İLLER 
SEGE-2011 

GELİŞMİŞLİK 
SIRALAMASI 

İSTANBUL 1 

1. Kademe

MALATYA 42 

4. Kademe

DİYARBAKIR 67 

6. Kademe

ANKARA 2 AFYONKARAHİSAR 43 KARS 68 

İZMİR 3 ARTVİN 44 IĞDIR 69 

KOCAELİ 4 ERZİNCAN 45 BATMAN 70 

ANTALYA 5 HATAY 46 ARDAHAN 71 

BURSA 6 KASTAMONU 47 BİNGÖL 72 

ESKİŞEHİR 7 BARTIN 48 ŞANLIURFA 73 

MUĞLA 8 SİVAS 49 MARDİN 74 

TEKİRDAĞ 9 

2. Kademe

ÇORUM 50 VAN 75 

DENİZLİ 10 RİZE 34 BİTLİS 76 

BOLU 11 DÜZCE 35 SİİRT 77 

EDİRNE 12 NEVŞEHİR 36 ŞIRNAK 78 

YALOVA 13 AMASYA 37 AĞRI 79 

ÇANAKKALE 14 KÜTAHYA 38 HAKKÂRİ 80 

KIRKLARELİ 15 ELAZIĞ 39 MUŞ 81 

ADANA 16 KIRŞEHİR 40 
KAYSERİ 17 KIRIKKALE 41 
SAKARYA 18 SİNOP 51 

5. Kademe

AYDIN 19 GİRESUN 52 
KONYA 20 OSMANİYE 53 
ISPARTA 21 ÇANKIRI 54 
BALIKESİR 22 

3. Kademe

AKSARAY 55 
MANİSA 23 NİĞDE 56 
MERSİN 24 TOKAT 57 
UŞAK 25 TUNCELİ 58 
BURDUR 26 ERZURUM 59 
BİLECİK 27 KAHRAMANMARAŞ 60 
KARABÜK 28 ORDU 61 
ZONGULDAK 29 GÜMÜŞHANE 62 
GAZİANTEP 30 KİLİS 63 
TRABZON 31 BAYBURT 64 
KARAMAN 32 YOZGAT 65 
SAMSUN 33 ADIYAMAN 66 
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Ek-2. Türkiye’nin Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Bölgeleri (SEGE-2011) (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2011:52) 
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TÜRKİYE’DE BEBEK ÖLÜM HIZININ SOSYOEKONOMİK DEĞİŞKENLERLE 
İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ, 1963-2013 

Deniz Seyirci1 
Mithat Kıyak2 

Özet 

Toplumun kalkınma düzeyinin göstergelerinden biri olan bebek ölüm hızı toplumsal, ekonomik ve 
kültürel faktörler ile ilişkilidir. Bu çalışma, Türkiye’de bebek ölüm hızının1963-2013 yılları arasındaki 
değişimini ve bu göstergeler ile sosyoekonomik değişkenlerin ilişkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.  

Araştırma, niceliksel, tanımlayıcı ve retrospektif bir araştırmadır. Bebek ölüm hızı ve sosyoekonomik 
göstergelerin 1963-2013 döneminde gösterdiği değişim lineer regresyon analizi ile incelenmiş ve değişkenler 
arasındaki ilişkilerin varlığı ve düzeyini belirlemeye yönelik analizler Spearman Korelasyon testi ile 
yapılmıştır.Türkiye’de 50 yıllık dönemde; bebek ölüm hızının düşme eğiliminin neonatal ölüm hızının düşme 
eğiliminden daha yüksek olduğu, 1993 yılında ilk kez neonatal ölüm hızının postneonatal ölüm hızından daha 
yüksek bir değer aldığı tespit edilmiştir.  

Türkiye’nin 50 yıllık döneminde; kadının eğitim düzeyi, ilk evlenme yaşı ve ülkenin gelir düzeyi 
yükselirken bebek ölüm hızının azaldığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler:Türkiye’de bebek ölüm hızı, sosyoekonomik durum,Nüfus ve kalkınma 

INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN INFANT MORTALITY RATE AND 
SOCIOECONOMIC VARIABLES İN TURKEY, 1963-2013 

Abstract 

Infant mortality, one of the indicators of the level of community development, is related to social, 
economic and cultural factors. In this study, the infant mortality rate in Turkey was conducted to determine the 
relationship between socioeconomic variables with the exchange between the years 1963-2013. 

The research is a quantitative and retrospective. The change in infant mortality rate and socioeconomic 
indicators in 1963-2013 period was examined by linear regression analysis and analyzes to determine the 
existence and level of relations between variables were done by Spearman Correlation test.In 50 years in 
Turkey; the rate of infant mortality decline was higher than that of neonatal mortality rate. In 1993, for the first 
time, the neonatal mortality rate was found to be higher than the postneonatal mortality rate. 

It was observed that in the 50-year period examined, infant mortality rates dropped while there was a 
rise in women’s education level, first marriage age and national income level. 

Key Words:The infant mortality rate in Turkey, socioeconomic status, population and development 

1. Giriş

Bebek ölümlüğü; birey, anne, hane, toplum ve çevreye dair faktörlerin bileşkesi olup, toplum 
sağlığı ve refahının duyarlı bir göstergesidir (Ergin ve Hassoy, 2011). Birleşmiş Milletler’in 2000 
yılında benimsediği Binyıl Kalkınma Hedeflerinden biri de çocuk ölümlülüğünü azaltmaya yöneliktir. 
Bu hedefi izlemeye dair belirlenen ölçütler; beş yaş altı ölüm hızı, bebek ölüm hızı ve kızamığa karşı 
aşılanmış çocuk oranıdır (UN, 2005). Dünyada beş yaş altı ölüm hızı, 1990 ve 2015 yılları arasında 
neredeyse yarı yarıya azalarak 1.000 canlı doğumda 90’dan 43’e düşmüştür. Gelişmekte olan 
ülkelerdeki nüfus artışına rağmen, beş yaşın altındaki çocuklarda görülen ölümlerin sayısı dünya 
genelinde 1990'da 12,7 milyon iken 2015 yılında yaklaşık 6 milyona düşmüştür.  Bu dönemde, 
ölümlerdeki düşme oranı yaklaşık üç kat artmıştır. Sahra altı Afrika'da, 2005–2013 döneminde beş yaş 
altı ölüm hızının yıllık düşüş oranı,  1990-1995 dönemine göre beş kat fazladır(UN,2015). Kızamık 
aşısı 2000-2013 yılları arasında yaklaşık 15,6 milyon kişinin ölümünü önlemiştir. Aynı dönemde 
dünya genelinde bildirilen kızamık vakalarının sayısı %67 oranında azalmıştır. 2016 yılında dünyada 

1Dr.İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, dseyirci@yahoo.com 
2Prof.Dr.İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi mithat.kiyak@okan.edu.tr 
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12-23 aylık çocukların yaklaşık % 84'ü en az bir doz kızamık aşısı olmuştur. Bu oran 2000 yılında
%73’tür (UN,2015;https:// data.worldbank.org/indicator/SH.IMM.MEAS).

Bu gelişmelere rağmen, halen 2015 yılında dünyada her gün 16.000 çocuk, önlenebilir 
nedenlerden dolayı hayatını kaybetmiştir. Dünyada bir çok bölgedeki  (Sahra Altı Afrika ve Güney 
Asya başta olmak üzere) mevcut bebek ve çocuk ölüm hızları Binyıl Kalkınma Hedeflerini 
karşılayamamıştır (UN,2015). Neonatal ölüm hızı 1990 ve 2015 yılları arasında dünya çapında, 1000 
canlı doğumda 33 ölümden 19'a düşmüştür. Beş yaş altı ölüm hızındaki düşüş, neonatal ölüm 
hızındaki düşüşten daha hızlı seyrettiğinden, neonatal ölümler artık toplam beş yaş altı ölümlerin daha 
büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Dünyadaki neonatal ölümlerin çoğuna erken doğum 
komplikasyonları (%35), doğum ve doğum sırasındaki komplikasyonlar (%24) ve sepsis (%15) neden 
olmaktadır. Sahra altı Afrika ve Güney Asya'da birçok ölüm de önlenebilir bulaşıcı hastalıklardan 
kaynaklanmaktadır (UN,2015). Neonatal ölümler, daha çok gebelik ve doğumla ilgili faktörlerden, 
postneonatal ölümler ise genellikle çevresel faktörlerden kaynaklanmaktadır. Postneonatal ölümler 
aşılama gibi düşük bütçeli yatırımlar ile önlenebilirken, neonatal ölümlerin önlenmesi küvöz, neonatal 
resusitasyon gibi daha maliyetli tıbbi yatırımları gerektirmektedir. Annelerin genel sağlığının 
korunması, gebelik öncesi, doğum ve doğum sonrası hizmetlerin düzenli verilmesi ile bir çok neonatal 
dönemdeki ölüm önlenebilecektir (UNFPA, 2016; SB, 2014). Bir bebeğin ölme riski, o ülkedeki 
kültürel yapı, kamusal olanaklar, olanaksızlıklar, sosyoekonomik durum ve eşitsizlikler çerçevesinde 
artmaktadır.  Yapılan çalışmalar pek çok ülkede sosyoekonomik düzey ile bebek ölümlüğü arasında 
güçlü bir ilişki olduğunu göstermesine ragmen bu konuda yapılan çalışma sayısı azdır (Hertel-
Fernandez, Giusti ve Sotelo, 2007). 

Bu çalışma, Türkiye’de 1963-2013 dönemine ait bebek ölüm hızı ile sosyoekonomik 
değişkenlerin zaman içerisinde gösterdiği değişimin varlığının ve yönünün belirlenmesi, ayrıca söz 
konusu değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. 

2. Yöntem

Yukarıda verilen literatür taraması ışığında bu çalışmanın birinci bölümünde bebek ölüm hızı, 
ikinci bölümünde sosyoekonomik faktörlere ilişkin değişkenlerin zaman içerisindeki değişiminin 
varlığı ve yönü incelenmiştir. Üçüncü bölümde, bebek ölüm hızı ile 15- 49 yaş grubu evli kadınlarda 
gebeliği önleyici yöntem kullanımı,  kadınlarda brüt okullaşma oranları, ilk evlenme yaşı ve kişi 
başına GSYİH arasındaki ilişkilerin varlığı ve düzeyi araştırılmıştır.  

Bebek ölüm hızına ilişkin verilerin elde edilmesinde; 1963-2013 yıllarına ait verileri içeren, 
periyodik aralıklarla tekrarlanan ve gerçekçi olan verilerin elde edilebileceği kaynakların kullanılması 
tercih edilmiştir. Bu kapsamda, 1963 yılından beri beş yılda bir yapılan Türkiye Nüfus ve Sağlık 
Araştırmalarından (TNSA) yararlanılmıştır.  

 Sosyoekonomik faktörlere ilişkin veriler, genel olarak TÜİK ve TNSA’dan edinilmiş olup, bu iki 
kaynakta yer almayan diğer veriler için farklı kaynaklar kullanılmıştır. Tablo 1’de, araştırmada 
kullanılan değişkenler, veri dönemleri ve veri kaynakları sunulmaktadır. Araştırmada, beş yılda bir 
gerçekleştirilen TNSA verilerine paralel olarak, diğer kaynaklardan da sonu 3 ve 8 ile biten yılların 
verileri alınmıştır. Bu yıllara ait bulunamayan veriler olduğu için, karşılaştırmada bütünlük sağlaması 
açısından 50 yıllık dönem 1961-1965 döneminden başlamak üzere beşer yıllık periyotlarla ele alınmış, 
diğer yıllara ait veriler ilgili periyoda yerleştirilmiştir.  
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Bebek Ölüm Hızı (1.000 canlı doğumda) 1963-2013 TNSA* 

Neonatal Ölüm Hızı  

(1.000 canlı doğumda) 

1978-2013 TNSA 

Beş Yaş Altı Ölüm Hızı (1.000 canlı doğumda) 1963-2013 Dünya Bankası 

Kişi Başına Düşen GSYİH (Cari fiyatlarla - ABD$) 1963-2013 TÜİK 
İlk Evlenme Yaşı (Erkek ve Kadın) 1965-2013 TNSA, 2003-2013: TÜİK 
Okullaşma Oranı (Kadın-Erkek, İlköğretim, 
Ortaöğretim ve Yükseköğretim Brüt Okullaşma 
Oranları) (%) 

1960-2013 1960 verileri: World Development Report 1984 
1973-2013: Dünya Bankası 

*Türkiye’nin 1978 ve sonrasındaki bebek ölüm hızı verileri Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmalarından, 1963 ve
1973 yılı verileri Hacettepe Üniversitesi’nin “Turkish Demography: Proceedings of a Conference” adlı yayınından
ve  1967 yılına ait veri ise DPT Sosyal Planlama Başkanlığı Araştırma Dairesi yayınından  elde edilmiştir. Bahsi
geçen 1963, 1967 ve 1973 yıllarına ait veriler için faydalanılan bu kaynaklarda, TNSA verilerinin kullanıldığı
belirtilmiştir.

Bulguların birinci ve ikinci bölümünde yer alan zaman analizleri, lineer regresyon yapılarak 
gerçekleştirilmiştir. Bu bölümdeki analizlerde zaman değişkeni bağımsız değişken, Tablo 1’de 
gösterilen diğer değişkenler ise bağımlı değişkenler olarak modellere dahil edilmiştir.  

Üçüncü bölümdeki ileri analizler, Spearman Korelasyon testi ile yapılmıştır. Analiz öncesinde 
korelasyon grafikleri ile değişkenler arasında doğrusal ilişki olup olmadığı gözlemlenmiş, istatistiki 
analiz ile ilişkilerin varlığı ve düzeyi sorgulanmıştır.   

Değişkenler arası ilişki düzeylerinde istatistiksel anlamlılık p<0,05 olarak kabul edilmiştir. 

3. Bulgular
3.1. Bebek ve çocuk ölümlülüğüne ilişkin göstergelerin zaman içinde gösterdiği değişim

Üreme sağlığı göstergeleri olarak sıklıkla kullanılan bebek ölüm hızı, beş yaş altı ölüm hızı, 
neonatal ölüm hızının 1963-2013 yılları arasındaki seyri Şekil 1 ve Tablo 2’de sunulmuştur.  

Tablo 2: Yıllara göre ölümlülük oranları, 1963 -2013, Türkiye 

Yıllar 1961-
1965 

1966-
1970 

1971-
1975 

1976-
1980 

1981-
1985 

1986-
1990 

1991-
1995 

1996-
2000 

2001-
2005 

2006-
2010 

2011-
2015 

Bebek ölüm hızı (Her 1000 
canlı doğumda) 247 153.1 150 134 95 78 53 43 29 17 13 

Beş yaş altı ölüm hızı (Her 
1000 canlı doğumda) 233.8 200.1 170.6 140.2 110.1 83.4 62.1 45 31.7 22.1 15.5 

Neonatal ölüm hızı (Her 
1000 canlı doğumda)  © ©  © 60.0 42.0 36.0 29.0 26.0 17.0 13.0 7.0 

*İlk 6 veri sırasıyla 1974, 1981, 1990, 1998 ve 2005 yıllarına aittir.
© Veriye ulaşılamamıştır. 

Kaynak: Bebek ölüm hızı ve neonatal ölüm hızı verileri TNSA 1963-2013; Beş yaş altı ölüm hızı verileri Dünya 
Bankası  (https://data.worldbank.org/indicator/SH.DYN.MORT Erişim tarihi:  7 Mayıs 2018.); Anne ölüm oranı 1975, 
1981, 1990, 1998 verileri (SB,2014), 1995 verisi (Koç ve ark. 2010), 2005 verisi (Koç, 2005), 2008 ve 2013 
verileri SB Sağlık İstatistikleri Yıllığı (SAGM,2014).  
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Şekil 1. Yıllara göre bebek ölüm hızı, beş yaş altı ölüm hızı ve neonatal ölüm hızlarının seyri, 1963-2013, 
Türkiye 

50 yıllık dönemde, bebek ölüm hızı ‰247’den 13’e, beş yaş altı ölüm hızı ‰233,8’den 15,5’e 
düşmüştür. Neonatal ölüm hızının 1978-2013 döneminde ‰60’dan ‰7’ye ve anne ölüm oranının 
1973’ten itibaren 40 yıl içerisinde 100.000’de 208’den 15,9’a düştüğü görülmektedir.  

Bebek ölüm hızı ve beş yaş altı ölüm hızının düşme eğilimi son 5 yıllık dönemde azalmıştır. 

Söz konusu üç ölümlülük göstergesinin, zaman içerisinde gösterdiği değişim regresyon analizi 
ile incelenmiştir. Beş yıllık zaman dilimlerinde; bebek ölüm hızında 20.986 birim, neonatal ölüm 
hızında 1.371 birim, beş yaş altı ölüm hızında 0.215 birim ve anne ölüm oranında 4,457 birim düşüş 
olduğu görülmüştür. Ölümlülük hızlarındaki bu değişim istatistiki olarak çok yüksek düzeyde anlamlı 
bulunmuştur (Bebek ölüm hızı R2=0,912; Beş yaş altı ölüm hızı R2=0,960; Neonatal ölüm hızı 
R2=0,953;  Anne ölüm oranı R2=0,912; p<0,001).  
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3.2. Bebek Ölüm Hızı ve 15- 49 Yaş Grubu Evli Kadınlarda Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanımı 

Bebek ölüm hızı ve 15-49 yaş grubu evli kadınlarda gebeliği önleyici yöntem kullanımına 
ilişkin bulgular Şekil 2 ve 3’te görülmektedir.  

Şekil 2: Bebek ölüm hızı ve 15-49 yaş grubu evli kadınlarda gebeliği önleyici yöntem kullanımının yıllara göre 
seyri, 1963-2013, Türkiye 

Şekil 3: Bebek ölüm hızı ve gebeliği önleyici yöntem kullanımı ilişkisi, 1963-2013, Türkiye 

Son 50 yıl içerisinde 15- 49 yaş grubu evli kadınlarda gebeliği önleyici yöntem kullanımı yükselirken 
(geleneksel yöntem dışında), bebek ölüm hızı düşmüştür. 
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Korelasyon analizi sonuçlarına göre; bebek ölüm hızı ile 15- 49 yaş grubu evli kadınlarda gebeliği 
önleyici herhangi bir yöntem kullanımı arasında negatif yönde, çok güçlü ve çok yüksek düzeyde 
anlamlı ilişki olduğu (r= -0,991; p<0.001), bebek ölüm hızı ile 15- 49 yaş grubu evli kadınlarda 
gebeliği önleyici modern yöntem kullanımı arasında negatif yönde, çok güçlü ve çok yüksek düzeyde 
anlamlı ilişki olduğu (r= -0,929; p<0.001), bebek ölüm hızı ile 15- 49 yaş grubu evli kadınlarda 
gebeliği önleyici geleneksel yöntem kullanımı arasında anlamlı bir ilişki olmadığı (p>0.05) tespit 
edilmiştir.  

3.3. Bebek Ölüm Hızı ve Kadında Brüt Okullaşma Oranları 

Bebek ölüm hızı ile kadınlarda brüt okullaşma oranlarının, zaman içerisinde ters yönde 
değişim gösterdiği Şekil 4 ve 5’de görülmektedir. 

 

Şekil 4: Bebek ölüm hızı ve okullaşma oranının yıllara göre seyri, 1960-2013, Türkiye 
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Şekil 5: Bebek ölüm oranı ve okullaşma oranı ilişkisi, 1960-2013, Türkiye 

Korelasyon analizi sonucunda; Bebek ölüm hızı ile kadında ilköğretim brüt okullaşma oranı 
arasında negatif yönde, güçlü ve yüksek düzeyde anlamlı ilişki olduğu (r= - 0,818; p<0,01), bebek 
ölüm hızı ile kadında ortaöğretim brüt okullaşma oranı arasında negatif yönde, doğrusal (tam) ve çok 
yüksek düzeyde anlamlı ilişki olduğu (r= - 1,000; p<0,001), bebek ölüm hızı ile kadında 
yükseköğretim brüt okullaşma oranı arasında negatif yönde, doğrusal (tam) ve çok yüksek düzeyde 
anlamlı ilişki olduğu (r= - 1,000; p<0,001) görülmüştür.  

3.4. Bebek Ölüm Hızı ve İlk Evlenme Yaşı 

Bebek ölüm hızı 50 yıl içerisinde düşme eğilimi gösterirken, kadında ve erkekte ilk evlenme 
yaşı süreğen olarak artış göstermiştir (Şekil 6). Değişkenler arasındaki ilişkiyi gösteren korelasyon 
grafiği Şekil 7’de yer almaktadır. 

 

 
Şekil 6: Bebek ölüm hızı ve ilk evlenme yaşının yıllara göre seyri, 1963-2013, Türkiye 
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Şekil 7:Bebek ölüm hızı ve ilk evlenme yaşı ilişkisi, 1963-2013, Türkiye 

 

Değişkenler arasında negatif yönlü ve doğrusala yakın bir ilişki olduğu korelasyon grafiğinde 
görülmektedir. Korelasyon analizi sonucunda,  bebek ölüm hızı ile kadın ve erkekte ilk evlenme yaşı 
arasında negatif yönde, çok güçlü ve çok yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır 
(Sırasıyla erkek ve kadında rerkek = - 0,948, rkadın = - 0,991; p<0,001).  

 

3.5. Bebek Ölüm Hızı ve Kişi Başına GSYİH 

Bebek ölüm hızının düşme eğilimine karşılık, kişi başı GSYİH’nın 50 yıllık dönemde 
yükselme eğiliminde olduğu Şekil 8’de görülmektedir.  
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Şekil 8: Bebek ölüm hızı ve kişi başı GSYİH’nın yıllara göre seyri, 1963-2013, Türkiye 

 

Değişkenler arasında negatif yönlü ilişki olduğu 9’da yer alan korelasyon grafiğinde göze 
çarpmaktadır.  İstatistiki analiz sonucunda bebek ölüm hızı ile kişi başı GSYİH arasında negatif yönlü, 
çok güçlü ve çok yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (r= - 0,991; p<0,001).  

Şekil 9: Bebek ölüm hızı ve kişi başına GSYİH ilişkisi, 1963-2013, Türkiye 

4. Sonuç ve Öneriler 

Türkiye’de bebek ölüm hızının 1963-2013 dönemindeki değişimini ve sosyoekonomik 
değişkenlerle ilişkisini incelemek amacıyla yapılan çalışmada elde edilen veriler doğrultusunda 
aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:  

1963-2013 döneminde Türkiye’de bebek ölüm hızı %95 (‰247’den ‰13’e)ve beş yaş altı 
ölüm hızı %93(‰233,8’den ‰15,5’e) oranında azalmıştır. Ancak, bebek ölüm hızının 2008-2013 
dönemindeki azalma eğilimi son 15 yılın en düşük düzeyindedir. Neonatal ölüm hızı, 1978-2013 
döneminde %88 oranında (‰60’dan, ‰7’ye) azalmıştır. Neonatal ölümlerin, bebek ölümleri ve beş 
yaş altı çocuk ölümleri içindeki payı 35 yıl öncesine oranla daha yüksektir. Postneonatal ölüm hızı, 
neonatal ve çocuk ölüm hızlarından daha yüksek oranda azalmış ve ilk kez 1993 yılında neonatal ölüm 
hızının altında bir değer almıştır. Kadınlarda özellikle orta ve yükseköğretimde eğitim düzeyinin 
yükselirken,  neonatal, bebek ve beş yaş altı ölüm hızlarının azaldığı saptanmıştır. Türkiye’de 50 yıl 
içerisinde 15-49 yaş evli kadınlarda gebeliği önleyici modern yöntem kullanımının ve kişi başına 
GSYİH’nın arttığı, ayrıca kadında ilk evlenme yaşının yükseldiği gözlenirken bebek ölüm hızının 
düştüğü tespit edilmiştir.  

Elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir:  

 Türkiye’nin anne, bebek ve çocuk ölümlülüğünün düşürülmesi, doğumda beklenen yaşam 
süresinin uzatılması, istenmeyen gebeliklerin önlenmesine yönelik olumlu sonuçlar elde ettiği 
temel sağlık hizmetleri yaklaşımında yürütülen üreme sağlığına ilişkin hizmetlerin aynı 
anlayışla verilmesine devam edilmesi,  

 Birinci basamak sağlık kuruluşlarında cinsel sağlık ve üreme sağlığı danışmanlığı hizmetleri 
ile gebeliği önleyici yöntem uygulama hizmetlerinin ekip anlayışı içinde etkin olarak 
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sunulması, bu amaçla koruyucu hizmetlerin öncelikli hale getirilmesi için sağlık sisteminin 
revize edilmesi,  

 Anne ve bebek ölüm kayıtlarının halk sağlığı bakış açısı ile nedene yönelik olarak tutulması, 
anne ölüm oranı ve bebek ölüm hızlarının sunumunda hesaplama yönteminin açıkça 
belirtilerek doğru karşılaştırma yapılmasının sağlanması,  

 Gebeliği önleyici yöntem kullanımı, adolesan doğurganlık ve isteyerek düşükler konusunda 
evli olmayan kadınları da kapsayan araştırmaların yapılması,  

 Türkiye’de bebek ölümlülüğünün azaltılmasında bulaşıcı hastalıklar ile mücadelenin halen 
önemini koruması nedeniyle bağışıklama programlarına devam edilmesi,  

 Neonatal ölüm hızının azaltılmasına yönelik olarak; kamu hastanelerinde küvöz, yoğun bakım 
gibi tıbbi donanım ihtiyaçlarının karşılanması, bu alanda hizmet verecek yeterli sayıda sağlık 
personelinin yetiştirilmesi, 

 Toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında kadının siyasi, ekonomik ve sosyal hayata katılımının 
sağlanması, annelik nedeniyle bu alanlarda dezavantajlı duruma düşmesinin önlenmesi, 
böylece kadının gebeliği önleyici yöntem kullanma, çocuk sahibi olmanın zamanı ve aralığı, 
gebeliği sonlandırma konularında karar alma becerisi ve gücüne sahip olmasının sağlanması. 
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SAĞLIK HARCAMALARININ GELİR ESNEKLİĞİ: SİSTEMATİK BİR 
DERLEME 

Jebağı Canberk Aydın1 
Gülbiye Yenimahalleli Yaşar2 

Özet 

Dünya genelinde de, ülkeler özelinde de sağlık harcamaları artmaya devam etmektedir. Bu çalışmanın amacı sağlık 
harcamalarının önemli belirleyicilerinden biri olan gelir ile sağlık harcaması ilişkisini ortaya çıkarmaktır. Bu 
amaçla OECD ülkelerinde sağlık harcamalarının gelir esnekliği araştırılmıştır. Bu çerçevede ilk olarak, OECD 
üyesi ülkelerin sağlık harcaması düzeyleri ve yıllara göre gerçekleşen değişimler incelenmiştir. Daha sonra sağlık 
harcamalarının gelir esnekliği tanımlanmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda 2008-2018 yılları arasında 
yayınlanmış olan ve belirli ölçütler ile seçilmiş 17 adet bilimsel çalışma, sağlık harcamaları ve gelir arasındaki 
ilişki açısından sistematik bir şekilde derlenmiştir. Seçilen bilimsel yayınlardaki gelir esnekliği bulguları 
gruplandırılarak karşılaştırılabilir hale getirilmiştir. Gruplar arasında gözlemlenebilir farklılıklar olmakla beraber, 
sağlık harcamalarının gelir esnekliği değerleri çoğunlukla “ihtiyaç” olarak sınıflandırılan değerler arasında tespit 
edilmiştir. Bu sonuç, sağlık hizmetleri için yapılan harcamaların yıllara göre artış göstermesine rağmen hala yeterli 
seviyeye ulaşamadığını göstermektedir. Bu açıdan, sağlık harcamalarının önümüzdeki yıllarda da artmaya devam 
etmesi beklenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: sağlık ekonomisi, sağlık harcamaları, gelir esnekliği, OECD ülkeleri 

INCOME ELASTICITY OF HEALTH EXPENDITURES: A SYSTEMATIC REVIEW 

Abstract 

Health expenditures continue to increase both globally and nationally. The aim of this study is to reveal the 
relationship between health expenditures and income, which is one of the important determinants of health 
expenditures. For this purpose, the income elasticity of health expenditure in OECD countries has been 
investigated. In this framework, firstly, the levels of health expenditure of OECD member countries and the 
changes according to years have been examined. Then the income elasticity of health expenditures has been 
defined. Seventeen scientific studies, published in 2008-2018 in accordance with the aim of the study and selected 
with certain criteria, have been compiled in a systematic way in terms of the relationship between health 
expenditures and income. The income elasticity data in the selected scientific publications have been grouped and 
made comparable. Along with observable differences among the groups, the income elasticity values of health 
expenditures have been often found among the values classified as "necessity”. This result shows that expenditures 
for health services have not yet reached adequate levels although they have increased over the years. In this respect, 
health spending is expected to continue to increase in the coming years. 

Key Words: health economics, health expenditure, income elasticity, OECD countries 

1 Arş. Gör., Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü,  jcanberkaydin@gmail.com 
2 Doç. Dr., Ankara Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü, gulbiyey@gmail.com 
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1. Giriş

Sağlık harcamalarında meydana gelen artış, hem ülkeler bazında hem de uluslararası düzeyde sağlık 
politikası geliştirme ve uygulama süreçlerinde farklı tartışmalara yol açmıştır. Sağlık hizmetleri için 
kullanılan ve kullanılacak kaynakların rasyonel, verimli, etkili ve kaliteli bir şekilde 
değerlendirilebilmesi amacıyla pek çok bilimsel çalışma gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra, 
evrensel düzeyde politika geliştiren ve uygulayan kurumlar da sağlık harcamaları konusunda raporlar 
yayınlamaktadırlar. Dünya Sağlık Örgütü’nün evrensel sağlık kapsamı (universal health coverage) 
hedefi doğrultusunda da sağlık harcamaları, sağlık hizmetleri finansmanın sürdürülebilirliği açısından 
başat bir rol oynamaktadır. Bu sistematik derleme çalışmasında sağlık harcamalarının belirleyicilerinden 
olan gelir ile sağlık harcamalarının ilişkisi, gelir esnekliği yönünden bilimsel yöntemlerle yapılmış ve 
sistematik olarak seçilmiş çalışmalar üzerinden değerlendirilmektedir.  

Sağlık harcamalarının gelir esnekliği üzerinden değerlendirildiği çalışmalarda; sağlık hizmetleri için 
ortaya çıkan esneklik değerleri 0 ile 1 arasında ise “zorunlu mal veya ihtiyaç”, 1’den büyük ise “lüks 
mal”, 0’dan düşük ise “düşük mal” olarak sınıflandırılmaktadır (Newhouse, 1977:118-119).  

Sağlık harcamalarının gelir esnekliğini inceleyen çalışmalar, kullanılan yöntemler açısından farklılıklar 
göstermektedir. Bu çalışma kapsamında panel veri seti kullanan çalışmalar değerlendirmeye alınmıştır. 
Panel veri analizi, zaman boyutuna ait yatay kesit verilerin ekonomik ilişkilerinin analiz edildiği bir 
yöntemdir. Bu analiz yönteminin en önemli özelliği zaman serilerinin yatay kesit verilerle bir araya 
getirilmesi ve analiz için hem zaman hem de yatay kesit boyutuna ilişkin bir veri seti oluşturulmasına 
olanak sağlamasıdır. Panel veri analizini diğer regresyon modelleri olan yatay kesit ve zaman serisi 
yöntemlerinden ayıran üstünlükler bulunmaktadır. Yatay kesit yöntemi ile yalnızca birimler arasındaki 
farklılıklar ölçülürken, panel veri yöntemi ile hem birimler arasındaki farklılıklar hem de birimlerin 
zaman içinde meydana gelen değişimleri de ölçülebilmektedir. Panel veri analizinin diğer regresyon 
modellerine göre daha kesin, gerçekçi ve kapsamlı sonuçlar verdiği belirtilmektedir (Çalışkan, 2009: 
124). 

Betimsel bir araştırma niteliğinde olan bu çalışma, 2008-2018 yılları arasında seçilmiş uluslararası veri 
tabanları üzerinden sağlık harcamalarının belirleyicilerinden olan gelir değişkeninin, OECD üyesi 
ülkelerin sağlık harcamaları ve gelir esnekliği ilişkisi açısından panel veri yöntemi kullanılarak 
değerlendirildiği bilimsel makalelerin sistematik bir derlemesini yapmayı amaçlamaktadır. 

Bu sistematik derleme çalışması kapsamında, öncelikle sağlık harcamalarının OECD üyesi ülkelerdeki 
durumu incelenecektir. Daha sonra ki bölümde, sağlık harcamalarının temel belirleyicilerinden olan 
gelir ve gelir esnekliği kavramı üzerinde durulacaktır.  Devam eden bölümde ise çalışmanın sistematik 
derleme yöntemi ve süreci açıklanacak, çalışma kapsamında incelenen makalelerin bulguları 
listelenecektir. Bulgular sınıflandırılarak değerlendirildikten sonra da sonuç bölümüne geçilecektir. 

2. Sağlık Harcamalarına Genel Bir Bakış

Sağlık harcamaları, sağlık ürün ve hizmetlerinin nihai tüketiminin ekonomik karşılığını ifade eder. Bu 
harcamaların içerisinde; kamu/özel sağlık hizmetleri-ürünleri, halk sağlığı-önleyici hizmetler ve sağlık 
hizmetleri yönetimi için yapılan harcamalar yer almaktadır. Ülkelerin sağlık harcamalarını 
karşılaştırabilmek için, kişi başına sağlık harcamaları ortak bir para birimi (genellikle $) ve satın alma 
gücü paritesi değerleri üzerinden hesaplanmaktadır. Ekonomik karşılaştırmalar yapabilmek için satın 
alma gücü paritesi en etkili ve güvenilir dönüşüm aracı olarak kullanılmaktadır. Büyüme oranlarının 
karşılaştırılabilmesi için ise ülkelerin Gayrı Safi Yurt İçi Hasıla(GSYİH) deflatörleri kullanılmaktadır. 
Bir ülkenin hem bireyler hem de tüm nüfus için sağlık hizmetlerine ayırdığı mali kaynaklar ve bunun 
zaman içinde nasıl değiştiği, geniş bir yelpaze içerisinde sosyal ve ekonomik faktörlerin yanı sıra 
finansman modelleri ve organizasyonel yapılarının da bir sonucudur (OECD, 2017: 132). 
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Şekil 2.1. Kişi başı sağlık harcaması, 2016 ya da en yakın yıl (OECD Health Statistics, 2017). 

Şekil 2.1’de görüldüğü üzere 2016 yılında Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nin kişi başı sağlık 
harcaması diğer tüm OECD ülkelerini büyük bir farkla geride bırakmaktadır. ABD’de kişi başı 9.892$ 
olarak gerçekleşen bu kişi başı sağlık harcaması seviyesi, 35 OECD ülkesinin ortalamasının (4.003$) 
yaklaşık iki buçuk katı ve en yüksek ikinci harcama seviyesine sahip ülke olan İsviçre'den de yaklaşık 
olarak %25 daha fazladır. ABD diğer G7 ülkeleriyle karşılaştırıldığında ise ABD Almanya'dan 
neredeyse % 80 daha fazla, Kanada, Fransa ve Japonya’dan ise iki kat daha fazla kişi başı sağlık 
harcaması yapmaktadır. OECD ortalamasının yarısı ya da daha az harcama yapan ülkeler arasında Şili 
dışında Estonya, Polonya, Litvanya gibi Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi ülkeleri bulunmaktadır. OECD 
ortalamasının %25’i civarında harcama yapan ülkeler olarak Rusya Federasyonu ve gelişmekte olan 
ülkeler olarak gösterilen Güney Afrika, Brezilya, Meksika ve Türkiye yer almaktadır. En düşük kişi başı 
sağlık harcaması yapan ülkeler olarak ise OECD ortalamasının %20’sinden daha az harcama yapan 
ülkeler olarak Çin, Endonezya ve Hindistan yer almaktadır. 

Şekil 2.1 sağlık harcamalarının kamu kaynaklarından veya bir tür zorunlu kamu sigortasından mı yoksa 
gönüllü sağlık sigortası veya cepten yapılan ödemelerden mi karşılandığını da göstermektedir. Buna 
göre OECD ülkelerinde kamu ve zorunlu kamu sigorta harcamalarının toplam sağlık harcamalarının 
büyük bir kısmını oluşturduğu çoğu ülke için söylenebilmektedir. Fakat ABD’de federal ve eyalet 
programları olmakla (Medicaid, Medicare gibi) birlikte gönüllü sağlık sigortaları ve cepten harcamalar 
ABD için kişi başı kamu sağlık harcamalarından daha yüksek seviyededir. Ayrıca diğer OECD ülkeleri 
olan Lüksemburg, Norveç ve İsviçre’de de gönüllü sağlık sigortası ve cepten harcamalar toplam sağlık 
harcamaları içerisinde diğer ülkelere kıyasla kayda değer bir yer tutmaktadır. 
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Şekil 2.2. Kişi başı sağlık harcamalarında ortalama büyüme, reel oranlar, 2003-2016 ya da en yakın yıl 
(OECD Health Statistics, 2017).  

OECD genelinde kişi başı sağlık harcamaları yıllara göre artmaya devam etmiştir (Şekil 2.2). Fakat 
2009-2011 yılları arasında gerçekleşmiş olan uluslararası mali ve ekonomik kriz sonrasında 2003-2009 
yılları arasında OECD ülkelerinde gerçekleşmiş olan ortalama %3,6’lık büyüme, 2009-2016 yılları 
arasında %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bazı OECD ülkelerinde küresel mali ve ekonomik kriz sonrasında 
yıllık büyüme oranlarında önemli düşüşler olmuştur. Yunanistan’da 2009 yılından önce %5,4 olarak 
gerçekleşen büyüme 2009 yılından sonra -%5’e gerilemiştir. Portekiz daha az dramatik bir tablo ile 2009 
yılından önce %2,2 büyüme göstermişken 2009 yılından sonra -%1,3 gerilemiştir. 2009 yılından sonra 
genel olarak OECD ülkelerinin büyük çoğunluğunda sağlık harcamalarındaki büyüme oranları azalmış, 
birkaç ülkede eksi büyüme veya sıfıra yakın oranlar gerçekleşmiştir. Sadece dört ülke - İzlanda, 
Macaristan, İsviçre ve Şili - 2009'dan bu yana geçen döneme göre daha yüksek ortalama büyüme 
kaydetmiştir. Polonya ve Estonya ile birlikte Macaristan'da sağlık harcamaları, 2009'dan beri yıllık % 
2,7-3,6 arasında bir büyüme ile nispeten dirençli kalmıştır. Sadece Kore ve Şili 2009 yılından beri yıllık 
sağlık harcamaları % 5'in üzerinde artış gösteren ülkelerdir. 

Bir ülkenin sağlık harcamalarının o ülkenin GSYİH içerisindeki payı, o ülkenin sağlık hizmetleri ve 
ekonomisi hakkındaki temel performans göstergelerinden birisidir. OECD ülkelerinde 2016 yılındaki 
sağlık harcamaları son yıllarda çok fazla değişiklik göstermeden ortalama GSYİH’nin %9’unu 
oluşturmaktadır. Son yıllardaki bu yatay seyrin, 1990’lı ve 2000’li yıllarda birçok OECD ülkesinde 
sağlık harcamalarının ekonomik büyümeden yüksek artışlardan sonra oluştuğu belirtilmektedir (OECD, 
2017: 134). 
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Şekil 2.3. Sağlık harcamalarının GSYİH’ya oranı, 2016 ya da en yakın yıl (OECD Health Statistics, 
2017). 

Şekil 2.3’te görüldüğü üzere 2016 yılında ABD GSYİH’sının %17,2’sini sağlık için harcamaktadır. 
ABD’nin bu sağlık harcaması oranı, kendisine en yakın olan İsviçre’nin yaklaşık 5 puan, OECD 
ortalamasının ise 8 puan üzerindedir. Almanya, Fransa, Japonya ve Kanada’nın da dahil olduğu on 
yüksek gelirli OECD ülkesinden oluşan bir grup, sağlık harcamalarına GSYİH'nın yaklaşık % 11'ini 
ayırmaktadır. Batı Avrupa ve İskandinav ülkelerinin büyük bölümü ile Avustralya, Yeni Zelanda, Güney 
Afrika gibi ülkeler de sağlık harcamalarına GSYİH’larının %8-10’u arasında pay ayıran diğer bir 
gruptur. Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Polonya gibi başta Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri olmak üzere 
benzer büyüklükte başka bir grup ülke de GSYİH’larının %6-8 arasını sağlık harcamalarına 
ayırmaktadır. Sadece Meksika, Letonya, Rusya Federasyonu, Çin, Hindistan, Türkiye ve Endonezya 
sağlık harcamalarına GSYİH’larının %6’sından daha düşük bir pay ayırmaktadır. 

Şekil 2.4. Kişi başına düşen sağlık harcaması ve GSYİH yıllık ortalama büyüme, 2003-2016, OECD 
ortalama (OECD Health Statistics, 2017). 

Şekil 2.4 incelendiğinde 2009 yılında GSYİH’da gerçekleşen yaklaşık %4’lük düşüşe rağmen kişi başı 
sağlık harcamalarında ortalama olarak %3 artış gerçekleşmiştir. Daha sonraki iki yılda kişi başı sağlık 
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harcamaları artış ortalaması %0’a yaklaşmıştır. 2011 yılından itibaren kişi başı sağlık harcamaları ve 
GSYİH’da yıllık ortalama artış birbirlerine yakın olarak gerçekleşmiştir. Ancak ülkeler bazında ele 
alındığında OECD ortalamalarından farklılıklar ortaya çıkmaktadır. 

3. Sağlık Harcamaları ve Gelir Esnekliği İlişkisi

Gelir (kişi başına düşen GSYİH), sağlık harcamaları düzeyinin ve artışının önemli göstergelerinden 
birisidir. Ayrıca gelir sağlık harcamalarının ülkeler arasındaki farklılıklarının açıklanmasında da en 
önemli faktörlerden birisi olarak tanımlanmaktadır. Gelir esnekliği, kişi başı gelirde meydana gelen bir 
birimlik artış sonucu harcamalarda meydana gelen değişimin belirlenmesidir. Sağlık hizmetleri gelir 
esnekliği 0’dan düşük ise “düşük mal”, 0-1 arasında ise “zorunlu mal veya ihtiyaç”, 1’den büyük ise 
“lüks mal” olarak sınıflandırılmaktadır (Newhouse, 1977). 

OECD ülkeleri için 2008 yılı öncesi yapılmış bilimsel çalışmalarda kişi başına düşen sağlık harcaması 
ile kişi başı GSYİH’ya ilişkin enine kesit regresyon sonuçları 1.20’den başlayıp 1.50’ye değişen 
(Kleiman, 1974; Newhouse, 1977; Leu 1986; Getzen 2000) gelir esnekliği bulguları ortaya koymaktadır. 
Ülkeler arasında farklılıklar gözlenmesine rağmen gelirle ilişkili zaman serileri analizleri genellikle 
benzer sonuçlar göstermiştir. Bu bulgularla paralel şekilde, Musgrove, Zeramdini ve Carrin’in 2002 
yılında 191 ülkenin verilerini kullanarak yaptıkları çalışma sonucunda elde ettikleri sağlık 
harcamalarının gelir esnekliği 1,133 ile 1,275 değerleri arasındadır. Başka bir çalışmada cepten yapılan 
harcamalar için gelir esnekliği 0,884’ten 1,033’e, kamu sağlık harcamaları için gelir esnekliği de 
1,069’dan 1,194’e kadar farklılaşan değerler bulunmuştur (Musgrove ve ark., 2002). Gaag ve Stimac’ın 
2008 yılında 175 ülkeden kesit veriler kullanarak yaptıkları başka bir çalışmada, sağlık harcamaları için 
gelir esnekliği 1,09 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca Gaag ve Stimac’ın çalışmasında ülkeler coğrafi 
bölgeler açısından ele alındığında Orta Doğu ülkelerinde 0,830’dan başlayan ve OECD ülkelerinde 
1,197 varan gelir esnekliği farklılıkları tespit edilmiştir (Gaag ve Stimac, 2008). Sağlık hizmetlerinin 
gelir esnekliği üzerinden değerlendirildiği çalışmalar kapsadıkları yıllara, ülkelerin coğrafi gruplarına, 
ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre farklılıklar gösterebilmektedir. 

Sağlık hizmetlerinin gelir esnekliğinin belirlenmesinde panel verilerin kullanılabilirliği, farklı veri 
serileri için farklı panel modeller hesaplayabilmeyi olanaklı kılmıştır. Panel verilerin kullanılması 
OECD ülkelerinde yapılmış olan enine kesit kullanan başka çalışmalardan daha duyarlı esnekliklerin 
hesaplanabilmesini sağlamıştır (Gerdtham, ve ark., 1992). Fakat panel verilerin kullanımı modele 
eklenen varsayımların seçimine duyarlıdır. Farklı varsayımların kullanılması ile bazı yazarlar bire yakın 
gelir esnekliği de tespit etmişlerdir (Hitiris ve Posnett, 1992). 

Sağlık harcamaları ve gelir arasındaki ilişkiyi inceleyen bazı çalışmaların sınırlılıkları verilerin durağan 
olmama olasılığını göz ardı etmiş olmalarıdır. OECD ülkeleri üzerine yapılan birkaç çalışmada, sağlık 
harcamaları ve gelir arasında durağanlık ve eşbütünleşme özellikleri incelenmiş ve sağlık harcamaları 
ile gelir dışı belirleyiciler arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Sonuç olarak ise gelir esnekliğinin birden 
büyük olmadığı bulunmuştur (Hansen ve King, 1996; Blomqvist ve Carter, 1997; Gerdtham ve 
Löthgren, 2000; Gerdtham ve Löthgren, 2002; Okunade ve Karakus, 2001; Dreger ve Reimers, 2005). 
Fakat bu çalışmaların bazıları için kullanılan zaman serilerinin oldukça kısa olduğu ve kullanılan veri 
setinin özelliklerine ilişkin bazı belirsizliklerin olduğuna yönelik eleştiriler getirilmiştir (Hartwig, 2008). 

4. Yöntem

Bu bölümde çalışmanın amacı, veri toplama aracı ve yöntemi açıklanacaktır.

4.1. Araştırmanın Amacı 

Betimsel bir araştırma niteliğinde olan bu çalışma, 2008-2018 yılları arasında seçilmiş uluslararası veri 
tabanları üzerinden sağlık harcamalarının belirleyicilerinden olan gelir değişkeninin OECD üyesi 
ülkelerin sağlık harcamaları ve gelir esnekliği ilişkisi açısından panel data yöntemi kullanılarak 
değerlendirildiği bilimsel makalelerin sistematik bir derlemesini yapmayı amaçlamaktadır. Çalışmanın 

275



amacı doğrultusunda araştırma kapsamına alınan bilimsel yayınlar sağlık harcamalarının gelir 
esnekliğini kamu, özel ve toplam sağlık harcamaları için sonuçları bakımından değerlendirmektedir. 

4.2. Veri Toplama Aracı ve Yöntemi 

Çalışma kapsamında, seçilen bilimsel yayınlardan elde edilen ikincil veriler kullanılmıştır. Veri toplama 
aracı olarak sistematik derleme yöntemi tercih edilmiştir. Sistematik derleme, araştırılan alanda 
yayınlanmış tüm çalışmaların sistemli bir şekilde tarandığı, çeşitli dahil etme ve dışarıda bırakma 
kriterleri kullanılarak araştırmaların kalitesinin ve içeriğinin değerlendirildiği böylece araştırma 
kapsamına alınacak bilimsel çalışmaların belirlendiği ve bu çalışmaların bulgularının sentezlenerek 
incelendiği bir yöntemdir (Arslan ve Esatoğlu, 2018; 146). Sistematik derleme çalışması yapılırken 
değerlendirme yöntemi olarak PRISMA yaklaşımı tercih edilmiştir. PRISMA’nın amacı, sistematik 
derleme ve meta-analizi araştırmalarında bulguların değerlendirilmesi ve karşılaştırılabilmesi için bir 
rehber oluşturmaktır (Moher ve ark, 2009: 875). Bu yöntemler doğrultusunda çalışmada, 07.05.2018 – 
14.05.2018 tarihleri arasında PubMed, Web of Science ve Science Direct veri tabanları kullanılarak 
2008-2018 yılları arasında yayımlanmış bilimsel makaleler taranmıştır. Taramada kullanılmış kriterler 
ve anahtar kelimeler Tablo 4.1’de gösterilmiştir. 

Tablo 4.1. Veri tabanları, anahtar kelimeler ve tarama kriterleri 

Veri Tabanları PubMed 

Web of Science 

Science Direct 

Anahtar Kelimeler Health expenditure 

Determinants 

Panel data 

OECD 

Tarama Kriterleri 
(Sınırlılıklar) 

İngilizce dilinde yazılmış olması 

Hakemli dergide yayınlanmış olması 

Tam metne ulaşılabilir olması 

2008-2018 yılları arasında yayınlanmış olması 

OECD ülkelerinin araştırma içerisinde olması 

Panel veri yöntemleri kullanılması 

Sağlık harcamaları ve gelir esnekliği bulgularının olması 

5. Bulgular

Sistematik derlemede kullanılan PRISMA yöntemi ile gerçekleştirilen tarama işlemlerinin tanımlama, 
tarama, uygunluk ve dahil etme aşamaları Şekil 5.1’de verilmiştir. Üç farklı veri tabanı üzerinde daha 
önce belirlenmiş olan anahtar kelimeler üzerinden gerçekleştirilen tarama sonucunda toplam 250 adet 
yayına ulaşılmıştır. Farklı veri tabanlarında ortaya çıkan benzer çalışmalar çıkarıldıktan sonra geriye 
kalan 173 çalışma tarama aşamasında değerlendirilmiştir. Tarama aşamasında bilimsel yayınlar, çalışma 
özetleri ve anahtar kelimeler açısından öncül incelemeye tabi tutulmuştur. Bu aşamanın sonucunda 99 
çalışma kapsam dışında tutulmuştur. Uygunluğa sahip olabileceği değerlendirilen 74 çalışma tam 
metinler üzerinden incelenmiştir. Tam metin değerlendirmesinin sonucunda 57 çalışma kapsam dışında 
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bırakılmıştır. Sonuç olarak, çalışmanın amacına uygunluğu tespit edilen 17 bilimsel yayın ile sistematik 
derleme çalışması gerçekleştirilmiştir.  

Ta
nı

m
la

m
a 

PubMed veri tabanı 

n=27 

Web of Science veri 
tabanı 

n=72 

Science Direct veri tabanı 

n=151 

Ta
ra

m
a 

Tekrar eden çalışmalar çıkarıldıktan sonra kalan makale sayısı 

n=173 

Taranan kayıtlar 

n=173 

Anahtar kelime ve tarama kriterlerine 
uygun olmayan çalışmalar çıkarıldı 

n=99 

U
yg

un
lu

k Uygunluk için değerlendirilen 
tam metinler 

n=74 

Nedenleri ile dışarıda bırakılan çalışmalar: 

Derleme: 3  

Tam metne ulaşamama: 5 

OECD ülkelerinin dahil olmadığı: 10 

Panel veri analizi olmayan: 7  

Değişkenlerin farklılık gösterdiği: 13 

Gelir esnekliği bulgusu olmayan: 19 

Toplam=57 

D
ah

il 
Et

m
e Sistematik değerlendirmeye dahil edilen makale sayısı 

n=17 

Şekil 5.1. PRISMA yöntemine göre derleme süreci 

Belirlenen anahtar kelimeler ve kriterler sonucunda çalışmaya dahil edilen ve incelenen 17 bilimsel 
yayına ilişkin bulgular Tablo 5.1’de listelenmektedir. 
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Tablo 5.1. Sağlık harcamalarının gelir esnekliğine ilişkin bulgular 

Yazar Amaç Kapsam Veri Kaynağı Gelir Esnekliği Sonuçları 

Wang (2009) ABD için Eyaletler temelinde Eyalet 
reel gayri safi kişi başı hasılası ile 
Eyalet reel kişi başı sağlık harcaması 
arasındaki ilişkiyi incelemek 

ABD (48 Eyalet) 

1999-2003 yılları 
arası 

Belirtilmemiş - ABD için;

1999 yılı 0,56

2000 yılı 0,69

2001 yılı 0,62

2002 yılı 0,72

2003 yılı 0,78

- 5 yıl için havuzlanmış 0,71

Moscone ve 
Tosetti (2010) 

ABD'de sağlık harcamaları ile gelir 
arasındaki uzun vadeli ekonomik 
ilişkiyi bir Eyaletler düzeyinde 
araştırmak 

ABD (48 eyalet) 

1980-2004 yılları 
arası 

Medicaid ve 
Medicare Eyalet 
tabanlı istatistikleri 

- ABD geneli için 0,908

- 16 Eyalet için 1’den küçük

- 32 Eyalet için 1’den büyük

En yüksek değerler; 

- South Caroline 1,744

- Washington 1,514

- Florida 1,429

En düşük değerler; 
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- Maine -0,926

- District of Columbia -0,689

- North Dakota -0,125

Baltagi ve 
Moscone 
(2010) 

20 OECD ülkesinin panel verilerini 
kullanarak sağlık harcamaları ve 
gelir arasındaki uzun vadeli 
ekonomik ilişkiyi incelemek 

20 OECD ülkesi 

1971-2004 yılları 
arası 

OECD veri tabanı - 20 OECD ülkesi için 0,854 ve 0,899 arası değerler

Xu ve vd. 
(2011) 

Gelişmekte olan ülkelerde sağlık 
harcamalarının gidişatını anlamak 

143 ülke (OECD 
ülkeleri dahil) 

1995-2008 yılları 
arası 

Dünya Sağlık Örgütü, 
Ulusal Sağlık 
Hesapları 

Statik model için kamu sağlık harcamaları; 

- Düşük gelirli ülkeler 1,305

- Düşük-orta gelirli ülkeler 0,557

- Yüksek-orta gelirli ülkeler 0,661

- Yüksek gelirli ülkeler 0,702

Dinamik model için kamu sağlık harcamaları; 

- Düşük gelirli ülkeler 1,178

- Düşük-orta gelirli ülkeler 0,371

- Yüksek-orta gelirli ülkeler 0,543

- Yüksek gelirli ülkeler 0,369

Statik model için cepten sağlık harcamaları; 

- Düşük gelirli ülkeler 1,098

- Düşük-orta gelirli ülkeler 0,869

- Yüksek-orta gelirli ülkeler 0,842
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- Yüksek gelirli ülkeler 1,503

Dinamik model için cepten sağlık harcamaları; 

- Düşük gelirli ülkeler 0,411

- Düşük-orta gelirli ülkeler 0,091 (istatistiksel olarak
anlamlı değil)

- Yüksek-orta gelirli ülkeler 0,557

- Yüksek gelirli ülkeler 0,058 (istatistiksel olarak
anlamlı değil)

Statik model için toplam sağlık harcamaları; 

- Düşük gelirli ülkeler 0,926

- Düşük-orta gelirli ülkeler 0,823

- Yüksek-orta gelirli ülkeler 0,753

- Yüksek gelirli ülkeler 0,949

Dinamik model için toplam sağlık harcamaları; 

- Düşük gelirli ülkeler 0,395

- Düşük-orta gelirli ülkeler 0,222

- Yüksek-orta gelirli ülkeler 0,462

- Yüksek gelirli ülkeler 0,152

Bilgel ve Tran 
(2011) 

Sağlık harcamalarının gelir 
esnekliğinin büyüklüğünü ve 
Kanada genelinde sağlık 
harcamalarının gelir dışı 

Kanada Kanada Sağlık 
Enformasyon 
Enstitüsü 

Tek yönlü sabit etkiler modeli; 

- Toplam sağlık harcamaları 0,364

- Kamu sağlık harcamaları 0,439
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belirleyicilerinin etkisini ortaya 
çıkarmak 

1975-2002 yılları 
arası 

- Özel sağlık harcamaları 0,261

Genelleştirilmiş momentler yöntemi; 

- Toplam sağlık harcamaları 0,338

- Kamu sağlık harcamaları 0,450

- Özel sağlık harcamaları 0,275

Sülkü ve 
Caner (2011) 

Kişi başına düşen gayri safi yurt içi 
hasıla ile kişi başına düşen sağlık 
harcamasının uzun dönemli ilişkisini 
Türkiye özelinde incelemek 

Türkiye 

1984-2006 

OECD Sağlık 
İstatistikleri 

- Kişi başı toplam sağlık harcaması ile kişi başı gelir
arasındaki esneklik 0,87

- Kişi başı kamu sağlık harcaması ile kişi başı gelir için
oluşturulan 2 modelde 0,89 ve 0,75

- Kişi başı özel sağlık harcaması ile kişi başı gelir için
bulunan değer 1,81

Farag ve vd. 
(2012) 

Kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla 
ve kişi başına düşen sağlık 
harcaması arasındaki ilişkinin 
uluslararası düzeyde incelenmesi 

173 ülke (OECD 
ülkeleri dahil) 

1995-2006 yılları 
arası 

Dünya Sağlık Örgütü, 
Ulusal Sağlık 
Hesapları 

Tüm ülkeler açısından; 

- 173 ülke için gözlemlenmemiş ülke ve yıl etkilerini
göz ardı eden Model 1 sonucu 1,093

- 173 ülke için çift yönlü sabit etkiler modeli olan
Model 2 sonucu 0,85

- 140 ülke için araçsal bir sabit değişken kullanılan
Model 3 sonucu 0,90

- 112 ülke için vektör ayrışması ile çift yönlü sabit
etkiler modeli kullanılan Model 4 sonucu 0,90

- 170 ülke için yönetişim değişkenli çift yönlü sabit
etkiler modeli kullanılan Model 5 sonucu 0,88
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- 165 ülke için 65 yaş üstü nüfus değişkenli modeli
kullanılan Model 6 sonucu 0,83

Dünya Bankası sınıflamasına göre; 

- Düşük gelirli ülkeler için 0,516

- Orta gelirli ülkeler için 0,874

- Yüksek gelirli ülkeler için 0,644

Coğrafi Bölgeler açısından; 

- Afrika bölgesi için 0,721

- Asya bölgesi için 0,782

- Avrupa bölgesi için 0,964

- Kuzey Amerika bölgesi için 0,823

- Güney Amerika bölgesi için 0,968

- Okyanusya bölgesi için 0,831

Lago-Penas ve 
vd. (2013) 

Gelir ile sağlık harcaması arasındaki 
ilişkiyi analiz etmek 

31 OECD ülkesi 

1970-2009 yılları 
arası 

OECD Sağlık 
İstatistikleri 

Kişi başı sağlık harcaması ile kişi başı gelir için 
oluşturulan 5 model için; 

- 1. Model 0,74

- 2. Model 0,75

- 3. Model 0,72

- 4. Model 0,81

- 5. Model 0,82
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Liang ve 
Mirelman 
(2014) 

Ulusal gelir, borç ve vergi 
finansmanı ve yaşlanan nüfusun 
sağlık harcamaları üzerindeki 
etkileri ile birlikte, kamu sağlık 
harcamaları, sosyo-politik riskler ve 
uluslararası yardımlar arasındaki 
karmaşık ilişkiyi incelemek 

120 ülke (OECD 
ülkeleri dahil) 

1995-2010 yılları 
arası 

Dünya Bankası, 
Dünya Kalkınma 
Göstergeleri 

Politik Risk 
Hizmetleri Grubu 

Uluslararası Para 
Fonu, Uluslararası 
Finansal İstatistikler 

Dünya Sağlık Örgütü, 
Ulusal Sağlık 
Hesapları 

Sağlık Ölçütleri ve 
Değerlendirmeleri 
Enstitüsü 

Kamu sağlık harcamaları için kurulan 3 farklı model 
için; 

- 1. Model 0,94

- 2. Model 0,71

- 3. Model 0,72

Yurtiçi finansmanlı kamu sağlık hizmetleri 
(domestically financed government health expenditure) 
kurulan 3 farklı model için; 

- 4. Model 0,94

- 5. Model 0,66

- 6. Model 0,67

Yurtiçi finansmanlı kamu sağlık hizmetleri 
(domestically financed government health expenditure) 
ile yardımlar ve sosyo-politik değişkenler arasında 
kurulan 2 farklı model için; 

- 7. Model 0,91

- 8. Model 0,62

Fan ve 
Savedoff 
(2014) 

Sağlık harcamalarının gelişimi ve 
sağlık finansmanının değişimini 
incelenmek 

126 ülke (OECD 
ülkeleri dahil) 

1995-2009 

Dünya Sağlık Örgütü, 
Ulusal Sağlık 
Hesapları 

Bağımsız değişkenin kişi başı GSYİH olduğu, bağımlı 
değişkenin kişi başı sağlık harcaması olduğu; 

- Enine kesit verilerle hesaplanan model 1.15

- Zaman serileri yöntemi ile hesaplanan model 0,896

- Yıl etkisi sabit model için 0,932

- Tercih edilen ilk farklılıklar modeli 0,718
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Bağımsız değişkenin kişi başı GSYİH olduğu, bağımlı 
değişkenin kişi başı kamu sağlık harcaması olduğu; 

- Enine kesit verilerle hesaplanan model 1.127

- Zaman serileri yöntemi ile hesaplanan model 1,004

- Yıl etkisi sabit model için 1,058

- Tercih edilen ilk farklılıklar modeli 0,744

Bağımsız değişkenin kişi başı GSYİH olduğu, bağımlı 
değişkenin kişi başı cepten sağlık harcaması olduğu; 

- Enine kesit verilerle hesaplanan model 1.131

- Zaman serileri yöntemi ile hesaplanan model 1,094

- Yıl etkisi sabit model için 1,144

- Tercih edilen ilk farklılıklar modeli 0,708

Blazquez-
Fernandez ve 
vd. (2014) 

Kişi başı gelirin sağlık 
harcamalarına etkisini araştırmak 

14 OECD ülkesi 

1971-2009 yılları 
arası 

OECD Sağlık 
İstatistikleri 

- Toplam sağlık harcaması için yaklaşık 0,80-0,94
arasında değerler

Murthy ve 
Okunade 
(2016) 

Autoregressive Distributed Lag 
Cointegration (ARDL) yöntemi 
kullanılarak Amerika Birleşik 
Devletleri’nde kişi başı sağlık 
harcamalarının belirleyicilerini 
tespit etmek 

Amerika Birleşik 
Devletleri 

1960-2012 yılları 
arası 

Amerika Birleşik Devletleri için gelir esnekliği 0,92 
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Braendle ve 
Colombier 
(2016) 

İsviçre kantonları düzeyinde kamu 
sağlık harcamalarının artmasına 
neden olan etkileri incelemek 

İsviçre (26 
kanton) 

1970-2012 

Kendilerine ait yeni 
bir veri seti 

İsviçre geneli için kamu sağlık harcamalarında 0,75 

Kantonlar özelinde ise 1’e yakın pozitif yönlü ilişki 

Younsi ve vd. 
(2016) 

Düşük, orta ve yüksek gelirli ülkeler 
için sağlık harcamalarının 
belirleyicilerini incelemek ve 
evrensel sağlık kapsamını sağlama 
politikası için etkilerini 
değerlendirmek 

167 ülke (OECD 
ülkeleri dahil) 

1993-2013 yılları 
arası 

Dünya Bankası, 
Dünya Kalkınma 
Göstergeleri 

Toplam sağlık harcamaları için; 

Statik model – Dinamik model 

- Yüksek gelir düzeyi 0,962 – 0,163

- Orta gelir düzeyi 0,751 – 0,395

- Düşük gelir düzeyi 0,935 – 0,472

Toplam kamu sağlık harcamaları için; 

Statik model – Dinamik model 

- Yüksek gelir düzeyi 0,756 – 0,375

- Orta gelir düzeyi 0,558 – 0,421

- Düşük gelir düzeyi 1,297 – 1,185

Toplam cepten sağlık harcamaları için; 

Statik model – Dinamik model 

- Yüksek gelir düzeyi 1,498 – 0,091

- Orta gelir düzeyi 0,858 – 0,269

- Düşük gelir düzeyi 1,005 – 0,385

Hauck ve 
Zhang (2016) 

Sağlık harcamalarındaki artışları 
etkileyen teknolojik, sosyolojik, 
ekonomik ve toplumun hastalık 

34 OECD üyesi 
ülke 

OECD Sağlık 
İstatistikleri 

2005 yılı satın alma gücü paritesine göre kişi başı 
gelirin sağlık harcamalarının artışına etkisi 0,77 
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yapısı gibi köklü değişikliklerin 
etkisini incelemek 1980-2012 yılları 

arası 

Baltagi ve vd. 
(2017) 

Sağlık harcamaları ve gelir 
arasındaki uzun vadeli ekonomik 
ilişkiyi araştırmak 

167 ülke (OECD 
ülkeleri dahil) 

1995-2012 yılları 
arası 

Dünya Bankası Dolar bazında 2005 yılı satın alma gücü partisine göre 
1995 ve 2012 yılı için ülkeler; 

- Dünya 1,042 – 1,151

Dünya Bankası sınıflamasına göre; 

- Yüksek gelir düzeyi 1,146 – 1,089

- Yüksek-orta gelir düzeyi 0,922 – 0,853

- Düşük-orta gelir düzeyi 0,981 – 0,758

- Düşük gelir düzeyi 0,778 – 0,829

Birleşmiş Milletler bölgesel sınıflandırmasına göre; 

- WEOG (Batı Avrupa ve Diğer Grup) 0,96 – 1,09

- Asya-Pasifik 0,806 – 0,816

- Doğu Avrupa 1,014 – 0,912

- GRULAC (Latin Amerika ve Karayipler) 1,026 –
0,927

- Afrika 0,909 – 0,871

Tüm yıllar için sağlık harcaması ile GSYİH arasındaki 
ilişki; 

- Dünya 0,431
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Dünya Bankası sınıflamasına göre; 

- Yüksek gelir düzeyi 0,317

- Yüksek-orta gelir düzeyi 0,626

- Düşük-orta gelir düzeyi 0,581

- Düşük gelir düzeyi 0,931

Birleşmiş Milletler bölgesel sınıflandırmasına göre; 

- WEOG (Batı Avrupa ve Diğer Grup) 0,468

- Asya-Pasifik -0,109

- Doğu Avrupa 0,614

- GRULAC (Latin Amerika ve Karayipler) 0,548

- Afrika 0,646

Bustamente ve 
Shimoga 
(2018) 

- Kişi başına düşen sağlık harcaması
ve gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH)
arasındaki ilişkinin incelenmesi

27 orta gelirli ve 
24 yüksek gelirli 
ülke (çoğunluğu 
OECD üyesi) 

1995-2014 yılları 
arası 

Dünya Sağlık Örgütü Orta gelirli ülkeler için zaman sabit etkiler modeli 0.49, 
tüm açıklayıcı değişkenler modeli 0.51 

Yüksek gelirli ülkeler için zaman sabit etkiler modeli 
0.55, tüm açıklayıcı değişkenler modeli 0.50 
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5.1. Toplam Sağlık Harcamaları İçin Gelir Esnekliği Bulguları 

Sistematik derleme sonucunda elde edilen toplam sağlık harcamaları için gelir esnekliği bulguları Tablo 
5.1’de listelenmektedir. Toplam sağlık harcamalarının gelir esnekliğinin ABD özelinde 
değerlendirildiği üç çalışma tespit edilmiştir (Wang, 2009; Mascone ve Tosetti, 2010; Murthy ve 
Okunade, 2016). Bu çalışmalar incelendiğinde Wang (2009: 433)’ın ABD için 1999-2003 yılları 
arasında saptadığı gelir esnekliği 0,71 olarak bulunmuştur. Ayrıca yıllara göre hesaplanan gelir esnekliği 
0,56-0,78 arasında değerler olarak tespit edilmiştir. Mascone ve Tossetti (2010: 1398)’nin 1980-2004 
yıllarını kapsayan çalışmasında ise ABD geneli için gelir esnekliği 0,908’tir. Ayrıca eyaletler bazında 
yapılan incelemede 16 eyalet için gelir esnekliği 1’den küçük, 32 eyalet için ise 1’den büyük olarak 
bulunmuştur. Gelir esnekliğinin en büyük olduğu eyalet South Caroline (1,744), en düşük olduğu eyalet 
ise Maine (-0,926) olarak tespit edilmiştir (Mascone ve Tossetti, 2010: 1397). Murthy ve Okunade 
(2016: 71)’nin 1960-2012 yıllarını kapsayan çalışmasında ise ABD geneli için gelir esnekliği 0,92 olarak 
tespit edilmiştir. ABD özelinde yapılan çalışmalar bulguları açısından incelendiğinde eyaletler arasında 
farklılıklar gözlenmekle birlikte ülke geneli için gelir esnekliğinin 1’den küçük olduğunu 
göstermektedir. İncelenen çalışmalar sonucunda ABD için sağlık hizmetlerinin bir lüks değil ihtiyaç 
olduğu ortaya çıkmaktadır.  

ABD’ye komşu ülke Kanada’da Bilgel ve Tran (2011: 206)’ın 1975-2006 yılları arasında yaptıkları 
çalışmada kullanılan 2 farklı model için gelir esnekliği sonuçları 0,364 ve 0,338 olarak tespit edilmiştir. 
Kanada için de sağlık hizmetleri bir ihtiyaç olarak tanımlanmaktadır (Bilgel ve Tran, 2011; 208). 
Türkiye özelinde Sülkü ve Caner (2011; 36)’in 1984-2006 yıllarını kapsayan çalışmalarında gelir 
esnekliği 0,87 olarak tespit edilmiştir ve Türkiye için sağlık hizmetleri gelir esnekliği açısından bir 
ihtiyaç olarak sınıflandırılmıştır (Sülkü ve Caner, 2011: 36).  

Toplam sağlık harcamalarının gelir esnekliğinin OECD üyesi ülkeler özelinde değerlendirildiği beş 
çalışma tespit edilmiştir (Baltagi ve Moscone, 2010; Lago-Penas ve ark., 2013; Fernandez ve ark., 2014; 
Hauck ve Zhang, 2016; Bustamente ve Shimoga, 2018). Baltagi ve Moscone (2010: 809)’un 20 OECD 
üyesi ülke için 1971-2004 yıllarını kapsayan çalışmasında toplam sağlık harcamaları için gelir 
esnekliğinin 0,854-0,899 arasında olduğu tespit edilmiştir ve sağlık hizmetleri bir lüks değil ihtiyaç 
olarak sınıflanmıştır (Baltagi ve Moscone, 2010: 809). Lago-Penas ve arkadaşlarının (2013: 128) 31 
OECD üyesi ülke için 1970-2009 yıllarını kapsayan çalışmasında gelir esnekliği için tespit edilen 
değerler 0,74-0,82 arasında değişmektedir. Fernandez ve arkadaşlarının (2014: 1845) 14 OECD üyesi 
ülke için 1971-2009 yıllarını kapsayan çalışmasında gelir esnekliği için tespit edilen değerler lineer 
modeller için 0,86-0,94 arasında değişmektedir. Dinamik modeller için ise 0,80-0,83 arasında gelir 
esnekliği tespit edilmiştir ve sağlık hizmetleri bir ihtiyaç olarak sınıflanmıştır (Fernandez ve ark., 2014: 
1845-1846). Hauck ve Zhang (2016: 1099)’ın 34 OECD üyesi ülke için 1995-2012 yılları arasını 
kapsayan çalışmasında gelir esnekliği 2005 yılı satın alma gücü paritesine göre 0,77 olarak tespit 
edilmiştir ve sağlık hizmetleri ihtiyaç olarak sınıflanmıştır (Hauck ve Zhang, 2016: 1099). Bustamente 
ve Shimoga (2018: 260)’nın 27 orta gelir, 24 yüksek gelirli ve çoğunluğu OECD üyesi ülkeler için 1995-
2014 yılları arasını kapsayan çalışmasında gelir esnekliği orta gelirli ülkeler için; sabit etkiler modelinde 
0,49 açıklayıcı değişkenler modelinde 0,51 olarak tespit edilmiştir. Yüksek gelirli ülkeler için; sabit 
etkiler modelinde 0,55 açıklayıcı değişkenler modelinde 0,50 olarak tespit edilmiştir. Çalışma 
sonucunda kapsamdaki ülkeler için sağlık harcamaları “normal mal” olarak sınıflandırılmıştır 
(Bustamente ve Shimoga, 2018: 262). 

Toplam sağlık harcamalarının gelir esnekliğinin OECD üyesi ülkelerin de dahil olduğu büyük veri 
setleri için değerlendirildiği beş çalışma tespit edilmiştir (Xu ve ark., 2011; Farag ve ark., 2012; Fan ve 
Savedoff, 2014; Younsi ve ark., 2016; Baltagi ve ark., 2017). Xu ve arkadaşlarının (2011: 20) 143 ülke 
için 1995-2008 yılları arasını kapsayan çalışmasında ülkeler düşük, düşük-orta, yüksek-orta ve yüksek 
gelirli ülkeler olarak dört farklı gruba ayrılarak statik ve dinamik olmak üzere iki farklı modelde test 
edilmiştir. Statik model için gelir esnekliği 0,753-0,949 arasında, dinamik model için 0,152-0,462 olarak 
tespit edilmiştir. Farag ve arkadaşlarının (2012: 153) 173 ülke için 1995-2006 yılları arasını kapsayan 
çalışmasında ilk olarak tüm ülkeler 6 farklı model üzerinden analiz edilmiş Model 1 için gelir esnekliği 
1,093 olarak tespit edilmiştir. Diğer 5 model için gelir esnekliği değerleri 0,83-0,90 arasında 
değişmektedir. 173 ülke Dünya Bankası sınıflandırmasına göre düşük, orta ve yüksek gelirli ülkeler 
olarak sınıflandırılıp analiz edildiğinde gelir esnekliği değerleri sırasıyla 0,516-0,874-0,644 olarak tespit 
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edilmiştir. 173 ülke coğrafi bölgeler açısından analiz edildiğinde gelir esnekliği değerleri 0,721-0,968 
arasında değişmektedir (Farag ve ark., 2012: 156-158). Çalışma sonucunda sağlık hizmetleri bir ihtiyaç 
olarak sınıflandırılmıştır (Farag ve ark., 2012: 159). Fan ve Savedoff (2014: 118)’un 126 ülke için 1995-
2009 yılları arasını kapsayan çalışmasında dört farklı model analiz edilmiştir. Enine kesit verilerle 
hesaplanan model için gelir esnekliği 1,15 olarak tespit edilmiştir. Diğer üç model için gelir esnekliği 
0,718-0,932 arasında değerler almaktadır. Younsi ve arkadaşlarının (2016: 588-589) 167 ülke için 1993-
2013 yılları arasını kapsayan çalışmasında ülkeler Dünya Bankası’nın gelir düzeyi sınıflandırmasına 
göre statik ve dinamik model olarak analiz edilmiştir. Yüksek gelir düzeyli ülkelerde statik model 0,962 
, dinamik model 0,163 olarak, orta gelir düzeyli ülkeler için statik model 0,751 , dinamik model 0,395 
olarak, düşük gelir düzeyli ülkeler için statik model 0,935 , dinamik model 0,472 olarak tespit edilmiştir. 
Baltagi ve arkadaşlarının (2017: 866) 167 ülke için 1995-2012 yılları arasını kapsayan çalışmasında 
dolar bazında 2005 yılı satın alma gücü paritesine göre 1995 ve 2012 yılları için tüm ülkelerde yıl 
bazında esneklik 1,042-1,151 olarak tespit edilmiştir. Dünya Bankası’nın dörtlü gelir düzeyi 
sınıflandırmasına göre gelir esnekliği yüksek gelir düzeyli ülkeler için 1’in üzerinde diğer üç grup ülkede 
ise 1’in altında olarak tespit edilmiştir. Birleşmiş Milletler bölgesel sınıflandırmasına göre ise yıl 
bazında gelir esnekliği 0,806-1,026 arasında değerler almaktadır. Tüm yıllar için hesaplanan gelir 
esnekliği değeri tüm ülkeler için 0,431 olarak tespit edilmiştir. Dünya Bankası’nın dörtlü gelir düzeyi 
sınıflandırmasına göre gelir esnekliği 0,317-0,931 arasında değer almaktadır. En yüksek değer 0,931 ile 
düşük gelir düzeyli ülkelerde tespit edilmiştir. Birleşmiş Milletler bölgesel sınıflandırmasına göre ise 
tüm yıllar bazında gelir esnekliği (-0,109)-0,646 arasında değerler almaktadır. Asya-Pasifik grubu 
ülkeler negatif değer alan gruptur (Baltagi ve ark., 2017: 866). 

5.2. Kamu Sağlık Harcamaları İçin Gelir Esnekliği Bulguları 

Sistematik derleme sonucunda elde edilen kamu sağlık harcamaları için gelir esnekliği bulguları Tablo 
5.1’de listelenmektedir. Bilgel ve Tran (2011: 206)’ın 1975-2006 yılları için yaptıkları çalışmada 
kullanılan 2 farklı model için gelir esnekliği sonuçları 0,439 ve 0,450 olarak tespit edilmiştir. Kanada 
için kamu sağlık hizmetleri bir ihtiyaç olarak tanımlanmaktadır (Bilgel ve Tran, 2011; 208). Türkiye 
özelinde Sülkü ve Caner (2011; 36)’in 1984-2006 yıllarını kapsayan çalışmalarında kamu sağlık 
harcamalarının gelir esnekliğinin incelendiği iki farklı model sonuçları 0,89-0,75 olarak tespit edilmiştir 
ve Türkiye için kamu sağlık hizmetleri gelir esnekliği açısından ihtiyaç olarak sınıflandırılmıştır (Sülkü 
ve Caner, 2011: 36). Braendle ve Colombier (2016: 1055)’ın İsviçre’de 1970-2012 yılları arasını 
kapsayan çalışmasında İsviçre geneli için kamu sağlık harcamalarının gelir esnekliği 0,75 olarak 
bulunmuştur. Kantonlar özelinde ise 1’e yakın pozitif yönlü ilişki olduğu belirtilmektedir. İsviçre için 
kamu sağlık harcamaları ihtiyaç olarak sınıflandırılmaktadır (Braendle ve Colombier, 2016: 1055). 

Kamu sağlık harcamalarının gelir esnekliğinin OECD üyesi ülkelerin de dahil olduğu büyük veri setleri 
için değerlendirildiği dört çalışma tespit edilmiştir (Xu ve ark., 2011; Liang ve Mirelman, 2014; Fan ve 
Savedoff, 2014; Younsi ve ark., 2016). Xu ve arkadaşlarının (2011: 18) 143 ülke için 1995-2008 yılları 
arasını kapsayan çalışmasında ülkeler düşük, düşük-orta, yüksek-orta ve yüksek gelirli ülkeler olarak 
dört farklı gruba ayrılarak statik ve dinamik olmak üzere iki farklı modelde test edilmiştir. Statik model 
için kamu sağlık harcamalarının gelir esnekliği düşük gelir düzeyli ülkeler için 1,305 olarak tespit 
edilmiştir. Statik modelde diğer üç grup için gelir esnekliği 0,557-0,702 arasında değişmektedir. 
Dinamik model için gelir esnekliği düşük gelir düzeyli ülkeler için 1,178 olarak tespit edilmiş. Diğer üç 
grup ülke için gelir esnekliği 0,371-0.543 arasında değişmektedir. Liang ve Mirelman (2014: 165)’ın 
120 ülke için 1995-2010 yılları arasını kapsayan çalışmasında kamu sağlık harcamalarının gelir 
esnekliği ilk olarak üç grupta incelenmiştir. Kurulan üç farklı model için esneklik değerleri 0,71-0,94 
arasında değişmektedir. Ayrıca yurtiçi finansmanlı kamu sağlık hizmetleri (domestically financed 
goverment health expenditure) için oluşturulan üç farklı model için gelir esnekliği sonuçları 0,66-0,94 
olarak değişmektedir. Yardımlar ve sosyo-politik değişkenlerin de dahil edildiği iki farklı model için 
gelir esnekliği değerleri 0,91 ve 0,62 olarak tespit edilmiştir (Liang ve Mirelman, 2014: 166). Fan ve 
Savedoff (2014: 118)’un 126 ülke için 1995-2009 yılları arasını kapsayan çalışmasında enine kesit, 
zaman serileri ve yıl etkisi sabit modeller için gelir esnekliği değerleri sırasıyla 1,127-1,004-1,058 olarak 
tespit edilmiştir. Fakat araştırmacıların tercih ettikleri ana model için kamu sağlık harcamalarının gelir 
esnekliği 0,718 olarak tespit edilmiştir. Younsi ve arkadaşlarının (2016: 590-591) 167 ülke için 1993-
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2013 yılları arasını kapsayan çalışmasında ülkeler Dünya Bankası’nın gelir düzeyi sınıflandırmasına 
göre kamu sağlık harcamalarının gelir esnekliği statik ve dinamik model olarak analiz edilmiştir. Yüksek 
gelir düzeyli ülkelerde statik model 0,756 , dinamik model 0,375 olarak, orta gelir düzeyli ülkeler için 
statik model 0,558 , dinamik model 0,421 olarak, düşük gelir düzeyli ülkeler için statik model 1,297 , 
dinamik model 1,185 olarak tespit edilmiştir. 

5.3. Özel/Cepten Sağlık Harcamaları İçin Gelir Esnekliği Bulguları 

Sistematik derleme sonucunda elde edilen özel/cepten sağlık harcamaları için gelir esnekliği bulguları 
Tablo 5.1’de listelenmektedir. Bilgel ve Tran (2011: 206)’ın 1975-2006 yılları için yaptıkları çalışmada 
kullanılan 2 farklı model için özel sağlık harcamaları için gelir esnekliği sonuçları 0,261 ve 0,275 olarak 
tespit edilmiştir. Türkiye özelinde Sülkü ve Caner (2011; 36)’in 1984-2006 yıllarını kapsayan 
çalışmalarında özel sağlık harcamalarının gelir esnekliği 1,81 olarak tespit edilmiştir ve Türkiye için 
özel sağlık hizmetleri gelir esnekliği açısından lüks olarak sınıflandırılmıştır (Sülkü ve Caner, 2011: 36). 

Özel sağlık harcamalarının gelir esnekliğinin OECD üyesi ülkelerin de dahil olduğu büyük veri setleri 
için değerlendirildiği dört çalışma tespit edilmiştir (Xu ve ark., 2011; Liang ve Mirelman, 2014; Fan ve 
Savedoff, 2014; Younsi ve ark., 2016). Xu ve arkadaşlarının (2011: 19) 143 ülke için 1995-2008 yılları 
arasını kapsayan çalışmasında ülkeler düşük, düşük-orta, yüksek-orta ve yüksek gelirli ülkeler olarak 
dört farklı gruba ayrılarak statik ve dinamik olmak üzere iki farklı modelde test edilmiştir. Statik model 
için özel sağlık harcamalarının gelir esnekliği düşük gelir düzeyli ve yüksek gelir düzeyli ülkeler için 
sırasıyla 1,098 ve 1,503 olarak tespit edilmiştir. Statik modelde diğer iki grup için gelir esnekliği 0,869 
ve 0,842’dir. Dinamik model için gelir esnekliği düşük gelir düzeyli ülkeler için 0,411 , yüksek-orta 
gelir düzeyli ülkeler için ise 0,557 tespit edilmiştir. Diğer iki grup için elde edilen değerler istatiksel 
olarak anlamlı değildir. Fan ve Savedoff (2014: 118)’un 126 ülke için 1995-2009 yılları arasını kapsayan 
çalışmasında enine kesit, zaman serileri ve yıl etkisi sabit modeller için gelir esnekliği değerleri sırasıyla 
1,131-1,094-1,144 olarak tespit edilmiştir. Fakat araştırmacıların tercih ettikleri ana model için özel 
sağlık harcamalarının gelir esnekliği 0,708 olarak tespit edilmiştir. Younsi ve arkadaşlarının (2016: 592-
593) 167 ülke için 1993-2013 yılları arasını kapsayan çalışmasında ülkeler Dünya Bankası’nın gelir
düzeyi sınıflandırmasına göre özel sağlık harcamalarının gelir esnekliği statik ve dinamik model olarak
analiz edilmiştir. Yüksek gelir düzeyli ülkelerde statik model 1,498 , dinamik model için istatiksel olarak
anlamlı sonuç olmadığı, orta gelir düzeyli ülkeler için statik model 0,858 , dinamik model 0,269 olarak,
düşük gelir düzeyli ülkeler için statik model 1,005 , dinamik model 0,385 olarak tespit edilmiştir.

6. Sonuç

Bu çalışma sağlık harcamalarının gelir ile güçlü yönde ve çoğunlukla pozitif yönlü ilişkisi olduğunu 
ortaya koymaktadır. Bu açıdan literatürdeki benzer çalışmalarla da paralellik göstermektedir (Martin ve 
ark., 2011: 28). Çalışma kapsamında derlemeye alınan 2008-2018 yılları arasında yayımlanmış bilimsel 
metinlerin kullandıkları yöntem, veri setleri ve kapsama aldıkları yıllar, değişkenlerin çeşitliliği 
açısından homojenlik göstermemektedirler. Fakat çalışmalar sağlık harcamalarının hangi yönde 
seyredeceğini ve bunu etkileyen faktörleri ortaya çıkarmayı amaçlamaları bakımından benzerlik 
göstermektedirler. Derleme kapsamındaki çalışmalar sağlık harcamalarının belirleyicilerini incelemek 
için pek çok farklı değişkeni kullanmaktadırlar, fakat bütün çalışmalarda ortak olan değişken olarak 
gelir kullanılmıştır. Bu derleme kapsamında birbirinden farklılık gösteren çalışmalar gelir esnekliği 
bulguları üzerinden karşılaştırılabilir hale getirilmiştir.  

Derleme kapsamındaki çalışmalar gelir esnekliği bulguları üzerinden değerlendirildiğinde sağlık 
hizmetlerinin gelir esnekliğinin çoğunlukla 0-1 arasında olduğu ve bunun sonucu olarak da sağlık 
hizmetlerinin bir ihtiyaç olarak sınıflandırılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bu sonuç 1998-2008 
yıllarını kapsayan bir çalışma ile de paraleldir (Martin ve ark., 2011: 22). Fakat ülkeleri gelir gruplarına 
göre sınıflandıran çalışmaların gelir esnekliği bulguları özellikle düşük gelir grubu olarak tanımlanan 
ülkeler için görece yüksektir. Bu açıdan düşük gelir grubu ülkelerde sağlık hizmetlerinin ihtiyaçtan daha 
çok lüks sınıflandırmasına yakın olduğu söylenebilir. Düşük gelirli ülkelerde kamu ve özel sağlık 
harcaması gelir esnekliği bulguları bazı çalışmalarda 1’in üzerinde değerler olarak hesaplanmıştır (Xu 

290



ve ark., 2011: 19; Younsi ve ark., 2016: 590-593). Bu açıdan bakıldığında kamu ve özel sağlık 
harcamaları düşük gelirli ülkeler için lüks olarak sınıflandırılabilir. Türkiye özelinde yapılan çalışmada 
ise özel sağlık harcamalarının gelir esnekliği 1,81 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç Türkiye’de özel 
sağlık harcamalarının lüks olarak sınıflandırılabileceğini göstermektedir (Sülkü ve Caner, 2011: 36). 
Yüksek gelirli ülkeler için de sağlık harcamalarının gelir esnekliği bulguları görece yüksektir fakat 1’i 
geçen esneklik bulgu sayısı az olduğu için sağlık hizmetleri lüksten daha çok ihtiyaç olarak 
sınıflandırılabilir. 

Sonuç olarak; sağlık hizmetleri temel bir ihtiyaçtır. Sağlık hizmetlerine ayrılan kaynakların rasyonel 
kullanılması, sağlık hizmetlerine eşit ve hakkaniyetli bir şekilde erişilebilmesi, sunulan hizmetin nitelikli 
ve amaca uygun şekilde gerçekleştirilmesi bütün insanlık için önem taşımaktadır. Ancak bu sayede 
evrensel sağlık kapsamına ulaşma hedefi somutlaşabilecektir. 
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İNGİLTERE SAĞLIK POLİTİKALARI ÖZELİNDE GÜNCEL BİR 
PERSPEKTİF 

Merve Uysal1 
Erdal Eke2 

Özet 

İngiltere, dünyadaki en iyi sağlık sistemlerinden birisine sahiptir. Bu sebeple ülkenin sağlık politikalarının 

geçirdiği değişimlerle birlikte detaylıca incelenmesi, ülkemizdeki sağlık politika ve uygulamaları açısından önem 

taşımaktadır. Çalışmanın amacı, özellikle Ulusal Sağlık Sistemi sonrası ülkedeki sağlık politikalarının 

betimlemesini yapmaktır. Çalışma kapsamında, Ulusal Sağlık Sistemi’nin yapısal özellikleri ve geçirdiği 

değişiklikler genel hatlarıyla ele alınmıştır. 1948’den günümüze siyasal iktidarların programları ve küresel 

ekonomik gelişmelere bağlı olarak İngiltere’de sağlık politikaları değişim göstermiştir. Sağlık hizmetleri 

maliyetlerinin ağırlıklı olarak vergilerden karşılanmasından dolayı sağlık politikaları, siyasiler ve bu konuyla 

ilgili kurum ve kuruluşlar açısından önemli bir tartışma konusu olmuştur. Çalışma sonunda son yıllarda 

İngiltere sağlık sisteminde bir takım sorunlar yaşandığı belirlenmiştir. Ayrıca özelleştirme düşüncesiyle büyük 

bir değişim yaşayan Ulusal Sağlık Sistemi, artan mali baskılar, bütçe açıkları ve son olarak Brexit süreciyle 

Avrupa Birliği üyesi olmanın vermiş olduğu çeşitli avantajları kaybetme durumu gibi sorun alanları ile karşı 

karşıya gelmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Politikaları, Sağlık Sistemi, Ulusal Sağlık Sistemi, İngiltere Sağlık Sistemi. 

A CONTEMPORARY PERSPECTIVE ABOVE THE ENGLAND HEALTHCARE POLICIES 

Abstract 

It is widely known that Britain has one of the best healthcare systems in the world. For this reason, the 

examination of the country's health policies in detail, together with the changes it carries, is important in terms 

of health policies and practices in Turkey. The aim of this study is to rovide an overview of health policies in 

England before and after the National Health Services.  Within the framework of the conceptual work, the 

evolvement of the National Health Service’s  structural characteristics and legal and managerial features since 

its establishment are introduced. Since 1948, healthcare policies in the UK have changed considerably, 

depending on the political parties in power and global economic developments. Due to the fact that the costs of 

health care services are mainly covered by taxation, health policies have become a major debate issue in terms 

of politics and related institutions and organizations. At the end of the study it has been determined that in the 

last years there have been some problems in the England health system. The National Health Service which has 

undergone a major changing with privatization, is faced with losing several advantages that have been given by 

increasing financial pressure, budget deficits and finally being a member of the European Union through Brexit. 

Key words: Health Politics, Health System, National Health Service, England Health System. 
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1. Giriş

Sağlık politikaları her devletin sağlık hizmetlerinin gelişimi açısından çok önemli bir role sahiptir. Bu 
politikaların oluşumunda devlet bünyesindeki kurum ve kuruluşlar, ulusal ve uluslararası sivil toplum 
ve meslek kuruluşları ile özel sektör kuruluşları çeşitli düzeylerde etki alanına sahip olmaktadır. Sağlık 
politikaları ve sağlık sistemleri açısından ABD, Almanya, İsveç, Küba, İngiltere ve Rusya gibi bazı 
ülkeler ilgili literatürde öne çıkmaktadır. Bu ülkelerden birisi olan İngiltere, kendisine has yapısıyla 
her zaman örnek alınan ve sistem özelliklerinden dersler çıkarılan bir özelliğe sahip olmuştur.  

National Health Service-NHS (Ulusal Sağlık Sistemi), tüm Birleşik Krallık ülkelerinde İngiliz 
kültürünün önemli bir parçası olmuştur. Ancak politikalar ve uygulamalar bakımından ülkeler arasında 
önemli farklılıklar mevcuttur. Ülkelerin sağlık sistemleri birbirlerinden bağımsız olarak yönetildiği 
görülmektedir; İngiltere’deki sağlık politikalarından Birleşik Krallık hükümeti sorumlu iken, Kuzey 
İrlanda sağlık politikalarından Kuzey İrlanda hükümeti sorumlu bulunmaktadır. Günümüzde, NHS 
politikalarının bir kısmı, Birleşik Krallık’taki tüm ülkelerde ortak iken, önemli bir kısmı ülkeden 
ülkeye değişmektedir (Bevan vd. 2014). Örneğin, Galler bölgesinde sağlık hizmeti kullanıcılarından 
reçete ücreti alınmazken İngiltere’de alınmaktadır. Bu çalışmada ise çoğunlukla İngiltere sağlık 
politikaları üzerinde durulmuştur. 

Yukarıda da bahsedildiği gibi Birleşik Krallık dünyadaki en iyi sağlık sistemlerinden birine sahiptir. 
Bu sistemden politik olarak alınması gereken dersler bulunmaktadır. Ancak bu sistemin de kendi 
içinde sorunları olduğu görülmektedir. Bu çalışmada ilk olarak Ulusal Sağlık Sistemi’nin 
kuruluşundan kısaca bahsedilmiş, daha sonra ise İngiltere Sağlık Politikalarının geçmişten günümüze 
geçirmiş olduğu değişimlerden genel hatlarıyla bahsedilmiştir.  

2. Yöntem

Bu çalışmada kavramsal olarak, kurulduğu günden günümüze Ulusal Sağlık Sistemi’nin yapısal 
özellikleri ve geçirdiği değişiklikler irdelenmeye çalışılmıştır. 

3. Bulgular

İngiltere, sağlık sistemi politika ve uygulamaları açısından örnek konumdaki ülkelerden birisi olarak 
gösterilmektedir. Bu konumuna ulaşmasında “Ulusal Sağlık Sistemi” olarak bilinen sistem çok önemli 
bir yere sahiptir. 19.yüzyılda hayırseverler ve sosyal reformcular tarafından gelir durumu olmayanlara 
ücretsiz tıbbi hizmet sağlanmasının söz konusu olduğu İngiltere’de 1844 yılında günümüzde hala 
Kraliyet Serbest Hastanesi (Royal Free Hospital) olarak hizmet vermeye devam eden bir dispanser 
kurulmuş, bu kuruluş o dönemin koşulları çerçevesinde otuz bin hastaya ücretsiz hizmet sunmuştur. 
Ayrıca büyük şehirlerdeki Belediye Hastaneleri (Municipal Hospitals) gibi hastaneler de yerel idareler 
olarak hizmet vermiştir (Sargutan, 2010: 526). 1911 yılında David Lloyd George, çalışanların 
ücretinden az miktarda kesilmesi karşılığında ücretsiz sağlık hizmeti alma hakkına sahip olmasını 
sağlayan Ulusal Sigorta Yasası’nı çıkarmıştır. Ancak bu yasa yalnızca istihdam edilen kişilere sağlık 
hizmeti hakkı vermiştir (Chang vd., 2011). 

1946 yılında kurulan Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), Birleşik Krallık kamu sağlık sektöründen sorumlu 
olan bir kurum niteliğini taşımaktadır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ihtiyaç anında ücretsiz 
hizmetler sağlayan, merkezi vergilerden finanse edilen ve herkesi kapsayan bir kamu sağlık sistemi 
başlatmak için çalışmalar başlamıştır (Chang vd., 2011). Bu çalışmalar sonucunda Birleşik Krallık 
Sağlık Sistemi vergiyle finanse edilen bir sağlık sistemi olarak karşımıza çıkmıştır.  

Birleşik Krallık sağlık sistemi, vergilerden finansman temeline dayanan Beveridge tipi bir 
organizasyona sahiptir. Sir William Beveridge'in, İkinci Dünya Savaşından sonra yeniden sosyal 
yapılanmayı planlaması sonucu kendisine Londra'nın Doğu ucundaki yoksullar arasında bir sosyal 
hizmet görevi verilmiştir. Bu görev kapsamında hazırlanan raporda (1909) eğitim, istihdam, barınma 
ve sosyal güvenliği teşvik eden savaş sonrası hükümet ana planının bir parçası olarak kapsamlı sağlık 
hizmeti ilk defa gündeme gelmiştir (Light, 2003: 26). “Beveridge tipi sağlık sistemleri” olarak bilinen 
vergiye dayalı sağlık sistemi, aslında ismini de İkinci Dünya Savaşı sonrası İngiltere’de sağlık ve 
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eğitim gibi hizmetlerin kamusallaştırılmasını ve devletin bu alanlarda esas rolü alması gerektiğini 
savunan sosyal politikacı Beveridge’den almıştır (Dinç, 2009:5). 

Devlet tarafından işletilen kurumlarda evrensel kapsam ile tanımlanan NHS, İngiltere’de 1948'den beri 
temel sistem olarak kullanılmaktadır (Hitiris, 1997:2). Bu modelde kapsam konusu vatandaşlardır ve 
herkes gelir, iş, aile gibi durumlara bakılmaksızın kapsam içindedir, finansmanı ise genel vergilerden 
sağlanmaktadır. Bu modele göre sağlık hizmeti sunumu kamu tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu 
sistem içinde çalışan sağlık personeli maaşlı memur statüsündedir (Yıldırım ve Yıldırım, 2011: 314). 

İngiltere Sağlık Politikalarının Değişimi 

NHS’nin kurulumundan bu yana İngiltere sağlık sistemi çeşitli hükümetlerin politikaları sebebiyle 
belirli değişimler geçirmiş, bu değişimlerin sağlık hizmetlerinin sunumu ve vatandaş memnuniyeti gibi 
çeşitli açılardan olumlu ve olumsuz etkileri olmuştur. 1950-1960 yıllarında NHS’de sağlık 
hizmetlerinin neredeyse tamamı kamu tarafından finanse edildiğinde bile kamu hizmetlerinde 
sorunların devam ettiği, genel pratisyen hekiminin durumunun kötüleştiği, kamu hizmeti altında 
sunulan bu karmaşanın birden çözülmesinin daha da zor hale geldiği belirtilmiştir (Greener, 2015:  
688). 

1960'lı yıllarda ise yeni binalarda ve teknolojide gelişmeler baş göstermiştir. Sağlık planlaması 
sermaye planları üzerinde yoğunlaşmış, "İngiltere ve Galler için Hastane Planı" ile on dört yeni Bölge 
Hastanesi kurulmuştur. Bu İlçe Genel Hastanesi kavramının altında, yerel nüfusa kapsamlı, iyi 
organize edilmiş bir şekilde hizmet vermenin amacı yer almıştır. Ancak sadece uzman bakımına 
ihtiyaç duyan insanların, kalp hastalıkları gibi uzmanlık alanlarının bulunduğu Bölgesel Hastanelere 
gitmeleri gerekmiştir (Greengross vd., 1999: 7-8). 1974 yılına gelindiğinde, üç temel bakım alanının 
ayrıştırılmasından kaynaklanan sorunlar üzerine endişeler artmıştır. Bu nedenle yerel yönetimlerin her 
üç bakım alanını da desteklemesine izin veren ciddi bir yeniden düzenleme girişimi söz konusu 
olmuştur (Chang vd., 2011).  Margaret Thatcher’ın Muhafazakâr Hükümetinin 1979 yılında göreve 
gelmesiyle birlikte NHS, piyasa güçleri tarafından tehdit edilmiştir. Thatcher iktidarı devraldığında 
Washington Konsensüsü çerçevesinde neoliberal pazarı yaymak için ABD Başkanı Ronald Reagan ile 
ilişki kurmuştur. Thatcher, görev süresinin bitimine yakın bir zaman diliminde sağlık hizmetlerine 
odaklanmış ve ABD’li ekonomist Alan Enthoven’ı göreve getirerek, “iç pazar” anlayışı çerçevesinde 
sağlık hizmet sektöründe rekabeti arttırmanın gerekliliğini öne sürmüştür. Aslında başlarda NHS’nin 
merkezi yapısına müdahale etme amacı taşımadan piyasa güçleri sisteme alınmak istense de 
Thatcher’ın asıl hedefinin özelleştirme olduğu ileri sürmüştür (Mooney, 2014:110-111). 

Birleşik Krallık'taki sağlık hizmetlerinin organizasyonu 1990'dan beri önemli değişiklikler geçirmiştir. 
NHS'nin başlıca reformları 1991 başlarında başlatılmış ve bu reformların odak noktası iç pazar 
olmuştur. 1996 yılına kadar reformlar tamamen uygulansa da hükümet değişiklikleri ve sık sık yapılan 
başka değişiklikler sebebiyle reformlardan beklenen etki sistem üzerinde kendisini hissettirememiştir. 
Teorik olarak hizmet sunucuları arasında sağlayıcı pazarlarının daha fazla verim sağlaması beklense 
de pratikte bunlar daha yüksek işlem maliyetlerinden dolayı istenilen seviyede olmamıştır. Bu NHS 
reformunun birincil amacı, tüketicinin yaşadığı sağlık hizmetlerinin kalitesini iyileştirmek olsa da yeni 
sistemde doğrudan kontrol düşük seviyede olmuştur. Sağlık Bakanlığı ulusal standartları yaymaya 
devam etmiş, kilit akademik kurumlar, uluslararası bir eğilimle etkili ve uygun sağlık hizmeti 
uygulama kılavuzlarının geliştirilmesinde artan bir rol oynamıştır (Jakubowski ve Busse, 1998: 124-
125). 

Sağlık hizmetlerinin gittikçe parçalanması, fiyatlandırma sistemine geçilmesi, taşeronlaşma ve kamu-
özel sektör ortaklıklarına giden yolu açmasına neden olmuştur. Önce temizlik, yemekhane, çamaşır 
gibi ikincil hizmetlerden başlayan taşeronlaşma muhasebe, bilgi teknolojileri gibi komplike işlere de 
yansımıştır. Britanya hükümeti, kalça ameliyatı gibi acil müdahale gerektirmeyen bazı standart cerrahi 
işlemler için yeni tedavi merkezleri açmıştır. Üstün uzmanlaşma ve acil vakalarla hizmet kesintilerinin 
olmamasından dolayı verimliliğin artacağını, bazı cerrahi işlemlerin hastaların kişisel tercihi olması 
sebebiyle bekleme sürelerinin de kısalacağını öngörmüşlerdir. Bu kapsamda ilk tedavi merkezleri 
NHS tarafından işletilmiş, 2002’de hükümet özel şirketleri “bağımsız sektör”ü yani kâr amacı güden 
şirketleri sisteme davet etmiştir. Bu görüşe göre özel sektör kapasite yaratacak, hizmetlerini de 
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“rekabet gücü sunan birim maliyetlerle sunabilecek, kısacası NHS’den daha uygun maliyet 
sağlayabilecektir. 2007 Temmuz itibari ile 24 bağımsız sektör tedavi merkezi hizmet sunmuştur 
(Player ve Leys, 2008; Akt. Hermann, 2010:155). 

Muhafazakârlar ve Liberal Demokratlar koalisyonunun 2010 yılında iktidara gelmesiyle Yeni İngiliz 
Sistemi devreye girmiştir. Her ne kadar başlarda tepeden inme kararlar alınmayacağı öne sürülse de, 
NHS koalisyonla yeniden bir yapılanmaya daha gitmiştir (Peckham, 2014:156). David Cameron’un 
iktidara gelmesiyle birlikte NHS üzerinde yeniden örgütlenmeye çalışılmıştır. Cameron, 2010 yılında 
"NHS’yi değil, harcamalardaki açığı kapatmaya" söz vermiştir. Ancak koalisyon politikalarının, 
sağlık hizmet sunumu ve sistemin işleyişi üzerindeki yansımaları Vizard ve Obolenskaya (2015: 1)  
tarafından şu şekilde özetlenmiştir: 

• Koalisyon sağlık harcamalarını diğer harcama alanlarına göre koruyacağını belirtirken, reel 
sağlık harcamalarındaki büyüme önceki hükümet standartlarına göre düşük kalmıştır. Yıllık ortalama 
büyüme oranları, artan ihtiyaç ve talebe yanıt olarak, NHS bakımını sürdürmek ve genişletmek için 
gerekli görülen oranların oldukça gerisinde kalmıştır. Tahminlere göre hizmetlere yönelik artan 
baskılar verimliliğin artması ve finansman artışları ile dengelenmedikçe 2020/21 yılına kadar £ 30bn3 
kadar NHS’de büyük bir finansman açığı olacaktır.  

• Âdemi merkeziyet, rekabet ve sonuçlar üzerinde duran başlıca sağlık reformları 
gerçekleştirilmiştir. Bunlar, İngiltere'de sağlık hizmetlerinin, yönetiminin politika alanını 
değiştirmiştir. İngiltere'de sağlık hizmetlerine dair politik sorumluluk ve hesap verebilirlik genel 
çerçevede değişmiştir.   

• Mid-Staffordshire NHS Vakfı Tröst Halk Soruşturması’nı takiben, minimum bakım 
standartları, muayene ve kalite düzenlemeleri bakımından revize edilmiş ve güçlenmiştir. Göstergeler, 
sağlık hizmeti erişimi ve kalitesinde artan baskıyı ortaya koymaktadır. Bunlar, aile hekimlerine hasta 
erişimi, kaza ve acil servisler ve kanser bakımıyla ilgili başlıklarda değerlendirilmiştir.  

• NHS ile halkın memnuniyeti 2010'da ulaşılan zirve oranından oldukça düşük kalmıştır. 
İngiltere'nin OECD "uluslararası lig tabloları" sıralaması, kadınların yaşam beklentileri ve bebek 
ölümleri gibi bazı sağlık sonuçları alt sıralarda kalmış, 2007 ekonomik krizinden sonra intihar ve 
zihinsel sağlık sorunları yaygınlaşmıştır.  

• Sağlık eşitsizlikleri artmış, İngiltere'nin en fakir ve en zengin bölgelerinde yaşayan erkekler 
arasındaki ortalama yaşam beklentisi arasındaki fark dokuz yıla ve kadınlar için altı yıla çıkmıştır. 

Avrupa Birliği ve NHS 

Son yıllardaki İngiliz sağlık politikalarındaki değişimler, Theresa May hükümeti ile bir başka boyuta 
ulaşmıştır. Çünkü Başbakan May, 2017 yılı itibariyle 23 Haziran 2016'da yapılan referandumdan 
yüzde 52 oy sonucu ortaya çıkan Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma sürecini (Brexit) başlatmış 
bulunmaktadır. Kamuoyunda hemen her kesim tarafından tartışılan Brexit’in NHS için daha kötü 
sonuçları beraberinde getirebileceği görüşü sıklıkla dillendirilmektedir. 

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması, sağlık hizmetleri finansmanı, sağlık işgücü, İngiliz 
vatandaşlarının Avrupa ülkelerindeki sağlık hizmetlerine erişimi konularında ciddi değişiklikleri 
beraberinde getirecektir. NHS vergilerle finanse edildiğinden ekonomideki değişimlerden doğrudan 
etkilenmektedir. AB’den ayrılış, ülke için genel olarak kamu hizmetlerinin finansmanı için daha az 
kaynak anlamına gelmektedir. Hâlihazırda İngiltere’de pek çok AB vatandaşı sağlık çalışanı 
bulunmaktadır ve bu kişiler şimdiden ülkelerine dönmeye başlamışlardır. Bunun dışında, AB 
vatandaşlarının AB ülkelerinde sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanma hakkından İngiltere 
vatandaşları mahrum kalacaktır. 

Ulusal Denetim Ofisi’nin (NAO, 2018: 7)  raporuna göre NHS toplam geliri olan 80.552 milyon £ 'a 
karşı 791 milyon £' lık bir açık vermektedir. Her sağlık sisteminde olduğu gibi İngiltere’de de finansal 
sürdürebilirlik, kişilerin sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanması, kaynak verimliliği gibi 

                                                      
3 Pound işareti (£), Birleşik Krallık'ın para birimi olan İngiliz sterlini işaretidir.  
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konularda endişeler bulunmaktadır. Ancak durum farklı bir boyuta gelmiştir. OECD’nin “Brexit'in 
Ekonomik Sonuçları: Vergi Kararı” adlı raporunda Avrupa Birliği üyeliğinin, Birleşik Krallık'ın 
ekonomik refahına katkıda bulunduğu, en iyimser senaryolarda bile Brexit sürecinin hem İngiltere’nin 
hem de diğer Avrupa ülkelerinin ekonomisinde negatif anlamda bir şok etkisi yaratacağı öne 
sürülmüştür (OECD Economic Policy Paper, 2016).   

EHIC (Avrupa Sağlık Sigortası Kartı), kısa süreli ziyaretçiler için devlet tarafından sağlanan sağlık 
hizmetlerine erişimini, S1 programı ise emekliler gibi yurtdışında yaşayan bireylerin sağlık ve bakım 
hizmetlerine erişimini sağlamaktadır. 2017 verisine göre İngiltere’de 27 milyon kişi EHIC sahibidir ve 
AB'de yaşayan 190.000 İngiltere emeklisi S1 planına kayıtlıdır (http://data.parliament.uk). AB ve 
İngiltere hükümeti arasında devam eden müzakerelerin nihai sonucuna bağlı olarak Brexit sonrası, 
Avrupa ülkelerince verilen sağlık hizmetlerine erişimi sağlayan EHIC hakkını kaybedebilir. Bu 
durumda Avrupa Birliği ülkelerinde tedavi amaçlı bulunan Birleşik Krallık vatandaşlarının ülkelerine 
dönmesi gerekebilir, bu da yılda £ 500m kadar ek maliyetle NHS üzerinde baskı yaratacaktır. Birleşik 
Krallık ve AB vatandaşları için karşılıklı sağlık bakımı düzenlemelerinin devamı için müzakerelerde 
ön planda tutulması gerekmektedir (British Medical Association, 2018: 2).   

Bütün bu gelişmeler değerlendirildiğinde, geçmişten günümüze vatandaş odaklı bir sağlık hizmet 
sunumu felsefesini benimseyen İngiltere’de NHS modelinin maliyetlerin artışı, yatırımların daralması 
ve hizmet sunum kapasitesinde erişim ve kalite problemleri başta olmak üzere çok sayıda yapısal 
sorunla karşı karşıya kaldığı gözlemlenmektedir.  

4. Sonuç 

Birleşik Krallık ülkelerinden olan İngiltere, vergilerle finanse edilen ücretsiz sağlık hizmeti sunumuyla 
tüm nüfusu kapsamayı hedefleyen politikalarla hareket etmektedir. 1948 yılında kurulan NHS (Ulusal 
Sağlık Sistemi), kamu sağlığından sorumlu kurum olarak hizmet sunumu sorumluluğunu üstlenmiştir. 
Herkesi kapsaması, vergilerle finanse edilmesi ve ücretsiz olması başta olmak üzere üç temel ilkeye 
dayandırılan NHS, siyasal iktidarların kendisine has politikalarıyla zaman içerisinde değişim 
yaşamıştır. 1950-1960’lı yıllarda tamamen kamu tarafından verilen sağlık hizmeti kapsamıyla yerel 
hastaneler yapılanması söz konusu olmuş ve uzmanlık gerektiren sağlık hizmet talepleri için ise 
vatandaşlar merkezi hastanelere (bölge hastaneleri) yönlendirilmiştir. 1979’da Margaret Thatcher’ın 
Muhafazakâr Hükümetinin yılında göreve gelmesiyle birlikte ise neoliberalizm odaklı politikalar 
tartışılmaya başlanmış ve her ne kadar merkezi yapıya müdahale olmasa da özelleştirme uygulamaları 
gündeme gelmiştir. Thatcher (1993: 676)  özelleştirmeyi sadece ekonomik performansın yükselmesi 
için bir araç olarak görmemiş ve özelleştirme için “sosyalizmin aşındırıcı ve yozlaşan etkilerini tersine 
çevirmenin temel araçlarından birisi” düşüncesini dile getirmiştir. 

Muhafazakârlar ve Liberal Demokratlar koalisyonu 2010’da iktidara gelmesiyle NHS yeni bir değişim 
daha yaşamış, yapısal değişimden sağlık harcamaları ve memnuniyet oranı da etkilenmiştir. Son olarak 
Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecinin (Brexit)  başlamasıyla İngiltere’de sağlık sisteminde de bir yeni 
bir değişim sürecine girilmiştir. Brexit’in sağlık sistemi üzerinde olumsuz etkilerinin olacağı 
öngörülen İngiltere’de araştırma, tedavi gibi alanlarda finansman ve destek kaybına neden olacağı ileri 
sürülmektedir.  
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SAĞLIK POLİTİKALARI AÇISINDAN BİR ÜLKE ÖRNEĞİ: KÜBA 
SAĞLIK SİSTEMİ 

Dilek Bulut1 

 

Özet 

Ülkelerin sağlık göstergelerinin genellikle gelişmişlik düzeyleri ile paralel olarak olumlu bir değişim gösterdiği 
iddia edilmektedir. Bu durum sağlık hizmetlerine ayırdıkları kaynaklarla bağlantılandırılmaktadır. Ancak Küba 
kendi bölgesindeki benzer ekonomik yapıdaki pek çok ülkeye göre sınırlı kaynaklarına rağmen, sağlık 
göstergeleri bakımından onların çok üstünde olduğu gibi, gelişmiş ülkelerin göstergelerini dahi pek çok alanda 
yakalayıp geçmiştir. Kanserin pek çok türünü tedavi  etmektedir. Aşı ve biyoteknoloji alanında önemli başarılar 
sağlamıştır. Sağlık hizmetlerine erişim, adalet ve eşitlik konusunda yurttaşları arasında gelir düzeyine bağlı bir 
farklılık yoktur. 

Dünyadaki yoksul ülkeler, elimine etme kapasitesine sahip olduğumuz hastalıklardan kaynaklanan çok büyük bir 
sağlık maliyet yükü ile mücadele etmektedirler. Bazı ülkelerin sağlık sistemleri, çok sayıda nüfus grubuna 
ulaşmakta yetersiz, parçalanmış ve verimsizdir. Genellikle zengin ve yoksulların sağlık hizmetine erişiminde 
eşitsizlik yoğundur. Küba, iyi gelişmiş bir halk sağlığı stratejisiyle birleştirdiği mütevazı altyapı yatırımları ile 
sanayileşmiş ülkelerin sonuçlarına yakın, karşılaştırılabilir sağlık durumu ölçütleri ile önemli bir alternatif 
örneği temsil etmektedir . 

Küba sağlık sistemi ülke halkına ücretsiz ve  erişilebilen sağlık hizmetlerinin uygulanmasıyla önemli bir avantaj 
sağlar. Bu durum yalnızca zenginlere iyi bir sağlık hizmeti sunan Latin Amerika'nın bazı bölgeleri ile 
çelişmektedir. Küba’nın bu farklı yapısını incelerken önemli nokta, devrimden sonra hayata geçirilen sağlık 
politikalarıdır. Bunun yanında Küba’nın sağlık alanındaki başarısının ardında Fidel Castro yönetiminin sağlığı 
temel insan bir hakkı olarak,  devletin birinci önceliği ve sorumluluk alanına alan siyasi iradenin varlığıdır. 

Küba, sağlığı kalkınma ve zenginlikle ilişkilendiren, hatta sağlık için bir milli gelir “eşiği” öneren kuramları 
tersine çeviren bir örnektir. Devrimden çok kısa süre sonra doğuşta beklenen yaşam yılında gözlenen yükseliş, 
bebek ölümlerinde ani düşüş ve hastalık desenlerinin hızla değişerek “gelişmiş” ülke göstergelerini yakalaması, 
birçok göstergede dünyanın ekonomik olarak gelişmiş ülkelerini geride bırakması, Küba sağlık sistemini özel 
olarak incelemeye almak için geçerli bir nedendir.  

 

Giriş 

Refah düzeyi yüksek ya da yoksul bir toplumun gelişmişliği, nüfusunun sağlığının kalitesi, sosyal 
kapsamda sağlık hizmetlerinin ne kadar adil dağıtıldığı ve sağlık konusunda bireylere sağlanan 
güvenceler ölçüsünde değerlendirilmektedir (WHO, 2008). Sağlığın sosyal belirleyicileri; insanların 
doğdukları, yetiştikleri, yaşadıkları, çalıştıkları ve yaşlandıkları şartlardır. Bu şartlar da bir takım 
iktisadi, sosyal politikalar ve politik olgular tarafından şekillenmektedir (Gottdiener, 2015). Söz 
konusu belirleyiciler doğrultusunda, politika yapma gücünü elinde bulunduranlar, daha sağlıklı bir 
toplum yaratılması amacıyla sistem yeniden tasarlanabilir, olumsuzluklar ortadan kaldırılabilir ya da 
yenileri oluşturulabilir. Sürdürülebilir sağlıklı bir toplumsal hayat için, hükümetlerce seçilen ve 
uygulanan sağlık politikaları büyük önem taşımaktadır.  

 

 

_____________________________________ 

1 Öğr.Gör., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi MSBF Sağlık Yönetimi Bölümü, dilekaybulut@gmail.com 
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Sürekli ve hızla gelişen teknoloji, değişen demografik yapı, insan ömrünün uzamasına bağlı olarak 
nüfusun yaşlanması, kronik hastalıklar gibi nedenlerle sağlık hizmetlerinin maliyeti artmaktadır. 1980 
sonrası dünyada çok geniş bir biçimde uygulanan neo-liberal politikalar kapsamında, sağlık 
hizmetlerindeki maliyet artışları gerekçe gösterilerek, kamusal hizmetlerin verimsizliği argümanı ile 
sağlığın kamusal bir hizmet olarak sunumundan vazgeçilmesi ve özel sektöre devri savunulmuştur. 
Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası (DB) gibi uluslararası finans kuruluşların eliyle 
sağlık hizmetleri piyasa koşullarına açılmış ve bir meta haline dönüştürülmüştür.  

1990'ların kriz döneminde, Latin Amerika ülkeleri küreselleşme adına gelişme modellerine daha 
kapsamlı bir şekilde entegre olmuşlardır. IMF, DB ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) gibi kuruluşların 
desteği ile pek çok ülkede eş zamanlı “Yapısal Uyum Programları” başlatılmıştır. Uluslararası finans 
kurumları verdikleri kredi ve mali desteklerin bir yaptırımı olarak iç politikaları istedikleri gibi 
şekillendirip neo-liberal sisteme uygun bir zemin yaratmışlardır. Neo-liberal sistemin kamu 
politikalarını etkisi altına alması, sağlık, eğitim gibi kamusal hizmetlerin piyasa koşullarına açılmasını 
beraberinde getirmiştir. Sağlık hizmetlerinin artan maliyeti, sağlık hizmetlerinin bir meta haline 
dönüştürülerek özelleştirilmesi ile birlikte sağlıkta eşitsizlikler artmış ve yoksul insanların sağlık 
hizmetlerine erişimi önemli ölçüde zorlaşmıştır. 

Son yıllarda gelişmekte olan ülkelerde sağlık harcamalarının özel sektör uygulamalarından arttığı 
düşünülmektedir. Beklenen yatırım ve GSYİH büyümesi sağlanamamıştır (Dünya Bankası, 2004a). 
Ancak son zamanlarda yapılan önemli araştırmalar kişi başına düşen milli gelirdeki ve zorunlu sağlık 
harcamalarının artışının sağlık göstergelerinin iyileşmesinde en etkili çözüm olmadığını göstermiştir. 
115 ülkenin sağlık performanslarını karşılaştıran Wang ve arkadaşları kişi başına düşen gelirlerin 
artığını tespit etmiştir. Ama bu durumun  tek belirleyici olmadığı, çevresel koşulların iyileştirilmesi ve 
kadınların eğitimi gibi diğer faktörlerin çok daha fazla rolü olduğunun da altını çizmişlerdir (aktrn. 
Anderson, 2005). Dünyada oluşan bu tabloda Küba’nın durumu farklılık arz etmektedir. Yassi’nin 
(2004) belirttiği gibi, Küba 1990’lardan beri küreselleşmeye entegre olmamış bir ülke olarak, sağlık 
hizmetleri alanında gösterdiği olumlu performans ve başarıları nedeniyle bölgesindeki diğer ülkelerle 
kıyaslanmak amacı ile özel bir ilgiyi hak etmektedir. 1959 yılında Fidel Castro tarafından kurulan 
Küba Hükümeti sağlığa erişim ve sağlık göstergeleri  açısından kendi bölgesinde  kendi durumundaki 
ülkelerden oldukça farklı, olumlu bir yerdedir. 

Bu noktada şöyle bir soru akla gelmektedir: Daha iyi sağlık sonuçlarına ulaşmak hangi durumda 
mümkün olacaktır? Kamusal hizmetlerini özelleştirilip ekonomik büyümeyi teşvik etmek için 
piyasaların, özel sektörün teşviki, refah temelli (damlama etkisi-dripping effect),  neoliberalizmi 
destekleyici politikalar yoluyla mı; yoksa refahın sağlanmasında eşitliği vurgulayan, özellikle sağlık 
ve eğitim gibi hizmet alanların sosyal devlet gereği olarak devletin bir sorumluluk alanı olarak gören, 
kamusal olmasını ve ücretsiz verilmesini savunan  politikalar yoluyla mı?  

Ülke kaynaklarının nereye yönlendirildiği, politik tercihler ve önceliklerle yakından ilgilidir. Küba, 
yeni hükümetin kurulduğu 1959’dan beri politik önceliklerini sağlık ve eğitimin ücretsiz olarak 
verilmesini şeklinde belirlemiştir. Kübalıların “barış zamanında özel dönem” olarak adlandırdıkları 
1990 yılında yaşanan ekonomik kriz döneminde dahi bu önceliklerden taviz verilmemiş, sağlık 
göstergelerinde olumsuz düşüşler yaşanmamıştır. 1990'ların başlarında, “Özel Dönem” in kötüleşen 
koşulların bir sonucu olarak ortaya çıkan bazı sağlık etkilerine rağmen (örneğin, beslenme ilgili retina 
nöropatisi ve bebek ölüm hızlarında kısa süreli bir artış), on yıl boyunca iyileşmeye doğru olan eğilim 
devam etmiştir. Yassi tarafından “Küba paradoksu” olarak anılan bir başarıyı yakalamıştır (Spiegel ve 
Yassi, 2004).  

Küba gelir ile sağlık hizmeti alımı arasındaki ilişkiyi sağlık hizmetlerini tamamen ücretsiz olarak 
vererek koparmıştır. Sağlıkta eşitsizlik yokuşu olarak bilinen; gelir azaldıkça sağlık hizmeti alma 
oranının düşmesi durumu Küba için söz konusu değildir. “Küba paradoksu”nun ifadesi, gelişmekte 
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olan ülkeler için sağlık göstergelerinde elde etmekteki önemli faktörlerin muhtemelen ekonomik 
olmadıklarıdır.    

Kath (2017,s.4) Küba'nın halk sağlığı sonuçlarını iyileştirme kabiliyetinin etkili kamu kurumu 
inşasının, özellikle de sağlık politikası tasarımı ve uygulamasının süreçlerine halkın katılımını 
sağlayan resmi yapıların geliştirilmesinin sonucu olabileceğini düşünmektedir. Bu sağlık politikalarını 
tam olarak anlaşılabilmesi için, politikaların nasıl tasarlandığının ve uygulandıklarının bilinmesi 
önemlidir  

1959 Öncesi Küba Sağlık Sistemi ve  Sağlık Hizmetlerinin Durumu 

Kıt kaynaklara sahip bir tarım ülkesi olan Küba, Küba Halk Partisi’nin eski üyelerince Fidel 
Castro’nun liderliğindeki 26 Temmuz Hareketinin Batista rejimine karşı verdiği mücadele sonucu 
1959’da kurulmuştur. 1959’dan itibaren ABD’nin yeni rejime karşı aldığı politik tutum yansıması 
olarak Küba’ya ambargo uygulanmaya başlanmıştır. ABD, Domuzlar Körfezi ve “Mangoose” gibi 
operasyonlarla yeni rejimi devirmeye yönelik bir takım girişimlerde bulunmuş ancak başarıya 
ulaşamamıştır. Öte yandan Castro yönetimindeki Küba, SSCB ile ekonomik ve siyasi ittifak ilişkileri 
geliştirmiştir. ABD’nin takip eden dönemdeki politikası Castro liderliğindeki Küba’nın uluslararası 
toplumdan soyutlanması ve ambargonun sürdürülmesi şeklinde olmuştur (Erman, 2016: 82).  

1959 öncesinde sağlık hizmetleri (SH) kaynak dağılımı açısından kırsal ve kentsel alan arasında büyük 
farklılıklar olduğundan; yoksul halkın yararlandığı devlet hastanelerinin koşulları açısından kalabalık 
ve yetersizliğinden bahsedilmiştir. 1959'da yeni Küba Hükümeti kurulduğunda halkın % 89'unun 
kırsal kesimde yaşadığı, 1959 Devrimi öncesinde, Küba’nın sosyal, ekonomik ve sağlık bakımından 
durumu diğer Latin Amerika ve az gelirli ülkelerin durumu ile benzerlik gösterdiği ifade edilmiştir. 
Sağlık hizmetlerinin üretim ve finansmanının çok başlılığı ve bir standardizasyona sahip olmayışı bu 
dönemin başlıca sorunları olarak sıralanmıştır (Belek, 2009: 201). Roemer (1976), sağlık hizmet 
kalitesi değişik toplumsal sınıflar için farklılık gösterdiğini belirtmiştir. 

Küba devrim öncesi kentlerde orta sınıflar için özel sağlık hizmeti ve küçük özel hastanelerin 
bulunduğu, halkın ekonomik olarak güçlü olan çok küçük kısmının tamamen özel olan hastanelerden 
hizmet aldığı bir sağlık sistemine sahipti. Halkın  büyük çoğunluğunu oluşturan yoksul köylüler ve 
işçiler ise hükümetin işlettiği kalabalık, personeli yetersiz hastane ve kliniklerinden hizmet alıyorlardı. 
(Belek,2009,s.205). 

1959 devrim öncesi hastanelerin sadece üçte biri bakanlıkça işletiliyordu ve hekimlerin %23’ü 
bakanlığa bağlı olarak çalışıyordu.  Sağlık kuruluşlarının ve hekimlerin dağılımı kırsal kesim aleyhine 
büyük oranda dengesizlik gösteriyordu. Kırsal alanda yaşayanlar ve yoksullar arasında yerel tıbbı 
uygulamalar yaygındı. Ciddi fon yetersizliği  içinde olan küçük birkaç araştırma merkezi dışında  
araştırma merkezi yoktu ve ülke güvenilir sağlık göstergelerine sahip değildi (Belek,2009). 

Devrimden 10 yıl sonra, Fidel Castro 1959 Ocak ayında Küba’nın nasıl bir sağlık sorunu ile 
karşılaştığını şöyle anlatmıştır: “Ulusal sağlık planı yoktu. Hükümetin sağladığından daha iyi hizmet 
sunan yarı-resmi ve özel hizmetler, koruyucu değil tedavi edici tıbba yönelim,  kırsal ve bazı kentsel 
bölgelerin terk edilmesi, bireysel tıp,  merkantilizim,  özel hizmetler arası rekabet, ve tüm  bu 
dönüşümlerin onların faydasına olacağından habersiz bir toplum ile birlikte yönetimin 
merkezileştirilmesi için çabalıyorduk” (Halkın Doktorları, 2016). 

1959 sonrası Küba Sağlık Sistemi ve Sağlık Hizmetleri 

Devrimden sonra iki dalga halinde bazı hekimler ülkeden ayrılmıştır. İlk dalga, hükümet ve  sağlık 
sistemindeki değişim nedenlidir ve özel klinik sahipleri, hastane ortakları ve diğer yüksek gelirli 
hekimlerden oluşmuştur. İkinci dalgayı, taşra hizmeti yapmak istemeyen hekimler oluşturmuştur. 1961 
Domuzlar Körfezi işgali ve 1962 Füze Krizi de bu dalgayı tetiklemiştir (Belek, 2009). Yapılan 
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araştırmalara göre, 1963’den 1967'ye kadar 6,300 doktorun Küba’dan ayrıldığı tespit edilmiştir 
(Gorry,  2008). 

Devrim hükümeti kurulduktan sonra iki öncelik alanı açıklamıştır; eğitim ve sağlık. Ülke genelinde 
kaynakların dağılımının sağlanması açısından eşitliği sağlayacak, erişimi artıracak planlamalar 
yapılmasına öncelik verilmiştir. Bu iki alandaki hizmetlerin tümü ücretsiz olarak verilmeye 
başlanmıştır.   

Toplum sağlığı ile ilgili tüm sorumluluk devletin anayasal görevi olarak belirlenmiştir. Çok güçlü bir 
halk sağlığı programı oluşturulmuştur. Çevre sağlık koşullarını düzelterek, bireylere sağlık bilgisi 
vererek, bulaşıcı hastalıkları önleyerek, hastalıkların erken tanı ve koruyucu tedavisini sağlayacak 
sağlık örgütleri kurarak, toplumsal çalışmaları her bireyin sağlığını sürdürecek bir yaşam düzeyini 
sağlayacak biçimde geliştirerek hastalıklardan korunmayı, yaşamın uzatılmasını, beden ve ruh 
sağlığıyla çalışma gücünün artırılmasını hedeflenmiştir. Bu program bireyi yaşadığı koşulları içinde, 
ülkenin ekonomik ve sosyal durumu ile bir bütün olarak ele alan bir anlayışla yapılandırılmıştır. 58 
yıldır taviz vermeden devam eden bu politikaların başarısı sağlık göstergelerine yansımış dünya 
tarafından kabul edilmiştir. 

Tüm kamu politikacılarının olduğu gibi, sağlık politikası yapanlar açısından önemli bir soru; kıt 
kaynakların (!) daha iyi refah ve sağlık göstergelerine ulaşabilmek için  nasıl kullanılacağına karar 
verilmesi gerektiğidir. Sağlık maliyetleri ile birlikte neo-liberal politikaların uygulandığı ülkelerde 
sağlıkta eşitsizlikler de artmaktadır. Tıbbi yoksullaşma, toplumsal eşitsizlik yokuşunun yoksullar 
aleyhine derinleşmesi sorunu da ülkelerin baş etmesi gereken refah  sorunlar arasındadır. 

Dünyada 1980'li yıllardan itibaren uygulanan ve sağlığı kamusal bir sorumluluk alanından özel sektöre 
devretme yolundaki politikalar, maliyetlerin gerçekten düşmesine neden olup, hizmete erişimi artırmış 
mıdır; bu politikaların sağlık göstergelerine yansıması nasıl olmuştur? Bu sorulara verilecek yanıt, 
Çelik ve arkadaşlarının (2017 :279-298) yapmış olduğu çalışmanın da gösterdiği gibi, olumsuzdur. 
Dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde, sağlık harcamaları son 18 yılda artan eğilim göstermektedir  

Bu politikaların sonucunda pek çok ülkede artan sağlık hizmetleri maliyeti, SH'ne erişim ve adaletin 
bozulmasına ve tıbbi yoksulluğun artışına neden olmuştur. Küba bu paradigmanın dışında kalan bir 
örnektir. Ekonomik olarak kendi durumundaki benzer ülkelerden çok farklı sağlık göstergelerine sahip 
olan üstelik gelişmiş ülkelerin sağlık göstergelerinden daha iyi sonuçlar elde etmeyi başarmış bir 
ülkedir. Bu başarı olağanüstü ekonomik ve siyasi koşullar altında gerçekleştirilmiş ve Küba 58 yıldır 
bu durumu sürdürmeyi başarmıştır. 

Küba sağlık sisteminin temelinde iyi bir halk sağlığı programı, iyi analiz edilmiş sağlık gereksinimleri, 
sağlık bölgelerine göre ayrılmış, bireyi sosyal belirleyiciler ile kavrayan, aile hekimliği sistemi ile 
koruyucu hekimlik alanındaki başarısı ile maliyetleri düşürmüştür. Sistem, esas olarak salgın 
hastalıkların önlenmesi ve ülkenin sağlık alanındaki kalite seviyesinin yükseltilmesine odaklanmıştır. 
İlk aşamada yapılanlar; yönetimin yerindeleştirilmesi, sağlık hizmetlerinin standartlaştırılıp, 
merkezileştirilmesi olmuştur. Devrim sonrası sağlık hizmetlerinin asıl çelişkisi bu koşullarda, bu kıt 
kaynaklarla bu hedeflere nasıl ulaştığı önemli bir sorudur.  

Ernesto Mario Bravo “Azgelişmişlik içinde Gelişime” kitabı  Küba hakkında bazı tarihsel perspektifler 
sunar; 1959'dan sonra Küba'da sağlık sisteminin kurulması sürecinin aşağıdaki üç aşamadan geçtiğini 
ifade etmektedir (aktrn. Kath, 2016: 40-43) 

1. Sistemin Temeli oluşturma  (1960'lar) 
2. Konsolidasyon (Sağlamlaştırma) (1970'ler) 
3. Sıçrama (1980'ler)” 

 

Sistemin Temelini oluşturma (1960’lar) 

Bu aşama sağlık sisteminin yeniden inşa edilme sürecidir. Halkın sağlık hakkına erişiminde ve 
ulaşımında yaşanan eşitsizliklerin ortadan kaldırılması için sağlık sisteminin yeniden inşa edilmesi ilk 
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adım olarak kabul edilmiştir. Hem kurumsal anlamda hem de uygulamada sağlık sisteminde önemli 
değişiklikler yapılmıştır.  

Bu değişiklikler sırasıyla şu şekilde gerçekleştirilmiştir; 

-Kuruluş aşamasında özel hastaneler ve ilaç firmaları kamusallaştırılmış, tıp fakültelerine kabuller 
artırılmış, ilaç maliyetleri düşürülmüş, yeni sağlık kurumları oluşturulmuştur (özellikle sağlık 
hizmetlerine erişimin çok sorunlu olduğu kırsal sağlık hizmetinin oluşturulmasına dikkat edilmiştir) ve 
tıp hizmetlerinin kapsamı evrensel hale getirilmiştir (Cole, 1998: 16). 

-1960 Ocak ayında, devrim hükümeti tarafından Ministerio de Salud Púnblica (MINSAP, Halk Sağlığı 
Bakanlığı) kurulmuş ve Köy Sağlık Hizmetleri oluşturulmuştur (Halkın Doktorları; 2016: p.10).   

Sağlık Bakanlığınca birleşik ve sağlam bir bakım standardı oluşturmak amacı ile ulusal sağlık 
programlarının oluşturulmuştur. Bu programlar sağlık sisteminin tamamında, sınırlı bir sapma ile  
kapsamlı biçimde uygulanmıştır (Aitsiselmi, 2004: 599-601).  

-Bütün sağlık programları arasında, geleneksel olarak diğer bakanlıkların yürütmekte oldukları da 
dahil, il ve yerel düzeyde yatay entegrasyon gerçekleştirilmiştir. 

-Hükümet, Batista tarafından 1957-58 yıllarında protestoları cezalandırmak için kapatılan Havana 
Üniversitesi’ni (Tıp fakültesi de dahil olmak üzere) yeni bir yapı ve yaklaşımla 1959 tekrar açmıştır.  

-Küba’nın sağlık sistemi pek çok yönden diğer ülkelerle etkileşime girmiştir.1961 yılında 
Çekoslovakya, Bulgaristan ve Doğu Almanya ile çeşitli sağlık işbirliği anlaşmaları gerçekleştirilmiştir 
(Halkın Doktorları, 2016: p.12).   

Sağlık hizmetlerinde yeni yapılanma için çoğu Arjantin, Meksika ve Ekvador’dan olmak üzere  26 
ülkeden Halk Sağlığı Bakanlığına sözleşmeli Tıp eğitimcileri gelmiş, bunları Bulgaristan, Sovyetler 
Birliği, Çekoslovakya ve Macaristan takip etmiştir. 

-Sağlık hizmetlerinin desantralizasyonunda ilk adım, 1961 yılında, Kamu Sağlığı Müdürlüklerinin 
(Public Health Directorates) yetkilerinin genişletilmiştir.  

-Sağlık sorunları yoğun olan bölgelerin belirlenip, bölünmüştür. 

-1962 yılında sağlık eyaletleri (health provinces) ve 32 alt bölge (region) oluşturulmuş,  başlarına bir 
sağlık yöneticisi atanmış ve sağlık müdürlüklerine bağlanmıştır. 

-Alt bölgeler içinde sağlık alanlarının (health areas) oluşturulmuş ve her alana ayaktan tedavi edici 
hizmetler için bir poliklinik ve bir küçük kırsal hastane kurulmuş,  koruyucu ve tedavi edici 
hizmetlerin entegrasyonu sağlanmıştır. 

-1968 yılında sağlık alanlarının oluşturulması  tamamlanmıştır. Daha sonra da sağlık alanlarının 4000 
kişilik sağlık sektörlerine  (health sectors) bölünmesi planı gündeme alınmıştır (Roemer 1976: 12-14)  

Konsolidasyon, Sistemin sağlamlaştırma aşaması (1970’ler) 

Bu aşama, sağlık sisteminin yeniden yapılandırılmasının ardından, sistemin kalıcı ve sürekli hale 
gelmesi için önemli çalışmaların yapıldığı bir dönemdir. Çalışma yöntemlerini ve tıbbi eğitimin 
kalitesini geliştirmeye odaklamıştır. Tüm hastaların aynı hekim tarafından takibini sağlayacak 
poliklinik programının kurulması ve böylece hekimlerin hastalara ve çevrelerine ilişkin bilgilerinin 
geliştirilmesi de dahil olmak üzere yeni politikalar uygulamaya konulmuştur (Sixto, 2002). 

Burada poliklinik programının altını çizmek gerekir. Bu program Küba sağlık sisteminin en önemli 
noktalarından biri olarak değerlendirilmektedir. Nedeni ise, bu program sayesinde sağlık hizmetleri 
ülkenin en ücra köşelerine kadar ulaştırılmıştır. 1970’lerde poliklinik modeli oluşturulması ile 
hizmetin en ücra köşeye kadar ulaştırılması sağlanarak Küba Sağlık sisteminin en önemli temel 
taşlarından birisi atılmıştır. 

Sıçrama aşaması (1980’ler) 
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Ernesto Mario Bravo’nın belirttiği aşamalardan sonuncusu olan sıçrama dönemi, 1980'lerde sağlık 
sisteminin uluslararası ölçekte güçlendirildiği süreci ifade etmektedir. Bu dönemde Küba sadece ulusal 
sınırlar içinde kalmayıp uluslararası alanda da varlığını hissettirmek ve sağlık alanında öncü bir rol 
oynamak istemiş, dünya medikal gücü olmaya niyetlendiğini ilan etmiştir. 

Bu dönem Küba'da biyomedikal araştırmaların başlangıç yılı olmuştur. Küba hükümeti, eski Sovyet 
tarzı sağlık sisteminin maliyet ve etkisizliğini yaşadığı için, 1980'lerin başlarında birinci basamak 
sağlık hizmetlerine odaklanmış ve 1984 yılında “Aile Hekimliği Programı” aracılığıyla nüfusun tıbbi 
kapsamını daha da genişletmek için tam bir yeniden yapılanma başlatmıştır (Dotres Martinez, 2001). 

“Barış Zamanında Özel Dönem”de Sağlık Hizmetleri 

1991'de Sovyetler Birliği'nin çöküşünden ve Doğu Bloku’nun dağılmasından sonraki süreci Küba 
açısından özel olarak irdelemek gerekir. Çünkü “Küba paradoksu”nu anlamak bu dönemin koşullarını 
anlamadan mümkün görünmemektedir. 

1991'de Sovyetler Birliği'nin çöküşünden ve Karşılıklı Ekonomik Yardımlaşma Konseyinin 
(COMECON) yıkılmasından sonra, Küba hızla aşırı ve uzun süreli bir ekonomik kriz dönemine 
girmiştir. Bu dönem “Barış Zamanında Özel Dönem” olarak adlandırılmış ve kriz yönetimi için ayrı 
bir program oluşturmuştur. COMECON ülkeleri ve Sovyet yardımı ile elverişli ticaret ilişkilerinin 
ortadan kalkması, ABD'nin ambargoyu ağırlaştırması, 1992'deki Torricelli Yasası'nın yürürlüğe 
girmesi ve 1996'daki Helms-Burton Yasası'nın uygulanması fiyatları büyük ölçüde artırmıştır. İhracatı 
büyük ölçüde sınırlanmıştır. Bu durum Küba'yı küresel piyasalara güçlü bir şekilde yeniden girmeye 
zorlamaya başlamıştır. 

Özel dönemde sağlık da oldukça olumsuz şekilde etkilenmiştir. İlaç ve ekipmanlardaki eksikliklerin 
yanında altyapının da genel olarak bozulmasıyla olumsuzluklar çoğalmıştır. Sağlıksız koşullar ve içme 
suyuna erişimin kötüleşmesi tüberküloz, akut diyare ve hepatit gibi bulaşıcı hastalıkların artmasına 
neden olmuştur (Sixto, 2002; Anderson, 2002; PAHO 2001). Ayrıca, azalan gıda üretimi ve ithalatı, 
olumsuz bir sağlık etkisi olan nüfustaki miktar ve beslenme kalitesinde bir azalmaya yol açmıştır; 
görülen en önemli vaka, 1992'de başlayan ve büyük ölçüde diyet yetersizliklerinden etkilenen bir 
nöropati salgını olmuştur (PAHO, 2001; Brotherton, 2005). 

Ülkenin kriz döneminde olmasına rağmen paradoksal olarak,  sağlık hizmetleri sunma yeteneğinden 
taviz vermemesi ile temel göstergelerinin çoğu aynı kalmış ya da gelişmiştir. En önemlisi, bebek 
ölümleri, 1990'larda anne ölümleri düşmüştür (Carranza Valdes ve Valdes Paz, 2004; Brotherton, 
2005; PAHO, 2001; Chelala, 1998). Bu durum Yassi (2004)  tarafından “Küba paradoksu” olarak 
adlandırılmıştır. 

Küba Sağlık Sisteminin Genel Özellikleri 

Küba’da sağlık hakkı Anayasa ve yasaların garantisi altındadır. 1976 yılında kabul edilen son Anayasa 
devlete bütün vatandaşlara parasız, evrensel, ulaşılabilir sağlık hizmeti sunma, bireylerin sağlıklarını 
geliştirme ve koruma görevini vermiştir (Belek, 2009). 1983 yılında uygulamaya sokulan Halk Sağlığı 
Yasası sağlığın korunması, geliştirilmesini devletin kalıcı ve temel görevi olarak tanımlamaktadır. Bu 
görevler de esas olarak Sağlık Bakanlığına yüklenmiştir (Iatridis 1990: 29-30; Evenson, 2005).  

Ulusal sağlık programları, Sağlık Bakanlığında (MINSAP) geliştirilmekte ve sağlık sisteminin 
tümünde, sınırlı bir sapma ile kapsamlı biçimde uygulanmaktadır. Sağlık göstergelerine yansıyan 
sonuçlar, bu birleşik ve sağlam bir sağlık hizmeti standardı sağlayan ulusal programın Küba’da 
oldukça iyi çalıştığını göstermektedir (Aitsiselmi, 2004). 

Küba sağlık sisteminin temelinde birinci basamak, koruyucu sağlık hizmetleri yer alır. Aile hekimliği 
ve hemşireliği sistemi yalnızca gelişmemiş ülkeler için değil gelişmiş ülkeler için de örnek olabilir 
niteliktedir (Belek, 2009). 1959 yılı sonrasında uygulamaya konulan sağlık politikaları özellikle halk 
sağlığı açısından önemli etkiler yaratmıştır. Halk sağlığında, tıp eğitiminde, temel sağlık hizmetlerinde 
ve uzmanlık gerektiren tıbbi bakımda hızlı gelişmeler olmuştur. 1970’lerin sonlarında Küba önemli 
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hastalık ve ölüm göstergeleri açısından ekonomik olarak gelişmiş ülkelerin durumunu yakalamıştır 
(Waitzkin ve ark.,  2001: 319). 

Devrim öncesi sağlık hizmetlerine nüfusun tamamının ücretsiz olarak erişimi ve hizmetin bölgesel 
dağılımı -yani kapsayıcılık- açısından sorunlu olan ülkede bu sorunun çözülmesi öncelik olmuştur. Bu 
bakımdan kapsayıcılık üç aşamayı içerir: Amaç ve içerik, nüfus olarak ve organizasyonel biçim ve 
uzmanlaşma olarak (Iatridis, 1990: 30)  

1.Amaç ve içerik açısından kapsayıcılık: Sağlığı sosyo-ekonomik faktörleri ile ele alan bütüncül, 
koruyucu hizmet öncelikli anlayıştır. Kişiyi bireysel sağlık gereksinimlerinin ötesinde sosyal ve 
psikolojik gereksinimleriyle de ele alan ve tedaviye ek olarak koruma ve rehabilitasyon hizmetlerinin 
de sunulmasını içerir. Bu amaçların gerçekleştirilmesi konusundaki tek sorumlu MINSAP’tır. 

2. Nüfus açısından kapsayıcılık: Bütün toplumsal grupların sağlık hizmetine eşit ulaşımını sağlamak 
amacı ile kaynakların eşit dağılımı gerçekleştirilmek. Sağlık hizmetlerine erişimin artırılması, nüfusun 
hiç bir  kesimin hizmet alımı dışında kalmamasıdır. 

1959 öncesi sağlık kuruluşlarının çoğunluğu büyük kentlerde toplanmıştı. Hekimlerin %65’i, hastane 
yataklarının %55’i Havana’daydı. Bu nedenle devrim sonrası bölgesel eşitliği  ve erişimi sağlamak 
amacıyla yeni sağlık kurumlarının tümü Havana dışında planlanarak inşa edilmiştir. 

Bütün yeni mezun sağlık personeline iki yıl kırsal kesimde çalışma zorunluluğu getirilmiş ve bu süre 
daha sonradan üç yıla çıkarılmıştır (Guttmacher ve Danielson, 1977: 386). Böylece 1970’lerin başında 
Havana’daki hekimlerin ve hastane yataklarının toplamdaki oranları %42 ve %40’a indirilmiştir. 
Kurum ve personel dağılımı yeniden düzenlenmiş, kırsal kesimde yollar inşa edilerek sağlık hizmetine 
ulaşım kolaylaştırılmıştır (Stein, Susser, 1972). 

3.Organizasyon ve toplumsal uzmanlaşma açısından kapsayıcılık: Küba’da sağlık hizmetleri üç 
amaç üzerinden organize edilmiştir.  

Bu amaçlar, 

1- Planlamanın merkezileştirilmesi, yerinden yönetim, 
2- Sağlığın geliştirilmesi çalışmalarına toplum kuruluşlarının katılımı,  
3- Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin bütün olarak entegrasyonu 

Küba Anayasasına göre sağlık bakımı vatandaşlar için bir hak ve hükümet için sorumluluktur. 1983 
yılında Halk Sağlığı Yasası (Public Health Law) kabul edilmiş ve halkın sağlığını korumak açısından 
devletin görevleri yeniden tanımlanmıştır. 

Küba sağlık sistemi idari yapısı bu ilkeler çerçevesinde eyalet (province), Alt bölge (district, region), 
alan (area), sektörlere (sector) ayrılmıştır. Yerel meclisler aracılığı ile halkın katılımı sağlanmaktadır. 
Aşağıda şekil:1 de Küba sağlık sistemin İdari yapısı gösterilmektedir. 

Şekil:1  Küba sağlık sistemin İdari yapısı Kaynak: (Kath, 2016: 23). 

Küba Halk Sağlığı Yasasında ulusal sağlık sisteminin ilkeleri şu şekilde belirlenmiştir: 

● Hükümet tarafından organize edilen sosyalleştirilmiş sağlık hizmetleri, bütün nüfusun 
ulaşabileceği ve parasız, evrensel nitelikli sağlık hizmeti sağlamak 

● Koruyucu hizmetlerin sistemin merkezinde bulunması, 
● Sağlık hizmetlerine erişimde tam bir eşitlik ve devletin sorumluluğu  
● Tıbba bilimsel ve teknik gelişmelerin güncel olarak uygulanması, 
● Sağlık hizmetine toplum katılımı 
● Uluslararası işbirliği ve tıp diplomasisi 
● Sistemin planlı gelişimine kapsamlı yaklaşım. 
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UNDP Küba’nın  İnsani Gelişmişlik Endeksindeki  (HDİ, 2006) 177 ülke arasında 15. sıradaki 
yerinden övgü ile söz etmektedir (Kath, 2016: 19). Ancak Küba sadece kendi halkına sunduğu sağlık 
hizmetindeki başarılar ile değil aynı zamanda yıllardır süren ABD ambargosuna karşı  yürüttüğü Tıp 
diplomasisi, geliştirdiği aşılar, biyoteknoloji ve kanser alanındaki başarıları, sağlık turizmi alanındaki 
yüksek kapasitesi nedeniyle de dikkatleri üzerine çekmeye devam etmektedir. 

Küba’nın Tıp diplomasisi 

ABD’nin 1961 yılından itibaren uygulamaya başladığı ambargo ve izolasyon politikalarıyla 
mücadelede geliştirdiği tıp diplomasisi, önemli bir strateji olup “Küba yöntemi” olarak 
adlandırılmaktadır. 

Küba günümüzde tıp diplomasisini birkaç usulle sürdürmektedir. İlki; ev sahibi ülkede tedavi 
hizmetlerinin sağlanması ve o ülkenin sağlık personelinin eğitilmesi amacıyla yurt dışına sağlık 
personeli gönderilmesidir. Çoğu durumda Küba hükümeti sağlık görevlilerinin maaşlarını ödemeye 
devam etmekte, ev sahibi ülke ise aylık ücret (250-375 ABD doları), ulaşım masrafları, yeme ve 
barınma ihtiyaçlarını karşılayarak bazı katkılar yapmaktadır. Küba tıp diplomasisinin kapsamı, üçüncü 
devletler ve başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere uluslararası kuruluşların destekleri ile daha da 
genişlemiştir. Bu bağlamda yaklaşık yüz sivil toplum kuruluşunun Küba’nın sağlık programlarına 
destek verdiği dikkat çekmektedir.  

İkincisi; uluslararası dayanışma alanında görülmektedir. Küba iyi yetişmiş afet kurtarma personeli ile 
dünyanın çeşitli bölgelerinde meydana gelen afetlere kısa sürede müdahale edebilecek yetkinliğe 
ulaşmış durumdadır. Doğal afetlerde kurtarma faaliyetlerine iştirak edilmesi de Küba’nın titizlikle 
takip ettiği diğer bir yaklaşımdır. Örneğin; Şili’de 1960 yılında yaşanan depremlerde bu ülkeye hekim 
ve yardımcı tıp personeli gönderilmiş, 1970 yılında Peru’ya, 1971 yılında yine Şili’ye, 1972 ve 1974 
yıllarında ise Nikaragua’ya afet destek yardımlarında bulunulmuştur. Dünya Sağlık Örgütü İcra 
Kurulu 31 Ocak 2017 tarihinde, gerek doğal gerek bulaşıcı hastalıklarla (basta Afrika’da Ebola olmak 
üzere) mücadelede ortaya koyduğu çabaları ve uluslararası dayanışmaya katkısını dikkate alarak, 
Kamu Sağlığı Ödülü Küba’nın Henry Reeve Tugayı’na Mayıs 2017’de Cenevre’de vermiştir. 2014 
yılı verilerine göre Küba dışındaki ülkelerde görev yapan Kübalı sağlık personelinin sayısı ise 25.000’i 
hekim olmak üzere yaklaşık 50 bin kişidir. 

Üçüncüsü, Küba’da da doğrudan tıbbi tedavi hizmeti sağlanmakta, yine Küba’da ve ev sahibi ülkede 
tıp ve genel sağlık eğitimi hizmetleri verilmektedir.  

Sonuncusu ise ; Uluslararası Tıp eğitimidir. Latin Amerika Tıp Okulu (Latin American School of 
Medicine-Escuela Latinoamericana de Medicina - ELAM), tüm kıtalardaki yoksul ülkelerin kendi 
ihtiyaç duydukları hekimleri yetiştirmelerine destek vermek ve yoksul halklarla dayanışmak amacı ile 
kurulmuştur. Gail Red’in tanımlaması ile “onlara en çok ihtiyaç duyan, kendi yerel halklarına sağlık 
hizmeti verecek küresel doktorların yetiştirilmesi projesi” olan Latin Amerika Tıp Okulu yoğun olarak 
diğer ülkelerin vatandaşlarına da tıp eğitimi vermektedir. Frank ve Reed’in (2005) 2012-2013 dönemi 
tespitlerine göre, Küba tıp fakültelerinde eğitim gören yabancı ülke vatandaşlarının diş hekimliği ve 
hemşirelik dâhil tüm alanlardaki toplam sayısı 14.263’tür . ELAM’da yabancı devlet vatandaşına tıp 
eğitimin verilmesinin yanı sıra başta Afrika olmak üzere farklı ülkelerde 12 tıp fakültesinin 
kurulmasına katkı yapılmıştır. Bu fakültelerin kurulduğu ülkeler arasında 1976-2012 dönemi itibarıyla 
Yemen, Guyana, Etiyopya, Gine Bissau, Uganda, Ekvador Ginesi, Gana, Gambia, Haiti ve Venezuela 
bulunmaktadır (aktaran Erman, 2016: 84-86 ). 
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Küba günümüzde tıp diplomasisinde dünyanın en önemli aktörlerinden biri haline gelmiştir. Dünyanın 
birçok ülkesine hekim göndererek uyguladığı tıp diplomasisi sayesinde bir yandan insani ihtiyaçlara 
hitap ederken diğer yandan da uluslararası ilişkilerde alternatif yöntemlerin de uygulanabileceğini 
göstermiştir. 

Küba’nın bu dış politika yöntemi, dünyanın çok farklı coğrafi şartlarında, çeşitli risk ve tehditlerin 
bulunduğu ülkelerde görev yapan hekim ve sağlık personeline yeni beceriler ve mesleki tecrübeler 
kazandırmıştır.Kübalı doktorlar çoğunlukla üçüncü dünya ülkelerinde, tehlikeli bölgelerde ve 
durumlarda, ya da doğal afetlerin neden olduğu elverişsiz şartlarda görev yapmayı öğrenmişlerdir. Bu 
görevlerin, Kübalı sağlık personeline bireysel ve mesleki yeterlilik açısından ciddi katkılar yaptığı bir 
gerçektir. Ancak, Castro yönetimleri tarafından uzun yıllardır uygulanan tıp diplomasisinin Küba’ya 
daha çok makro düzeyde kazançlar sağladığı görülmektedir (Erman, 2016: 89). 

Küba bütün bu siyasi, psikolojik ve teknik kazanımların yanı sıra tıp diplomasisi sayesinde ekonomik 
kazanç da sağlamış, 1959 yılından beri süren ambargonun yarattığı ekonomik sıkıntılarını aşmaya 
çalışmaktadır. Venezuela ile yapılan “Petrol Karşılığı Doktor” anlaşması bunun önemli bir örneğidir. 
2006 yılı verilerine göre, diğer ülkelere verilen sağlık hizmeti karşılığında elde edilen 2,3 milyar dolar 
gelir, toplam ihracat gelirlerinin %28’ine ulaşmıştır.  

Küba  Sağlık Turizmi 

Küba yaşadığı ambargo nedeni ile yeni kaynaklar aramak durumundadır. Sağlık turizmi Küba için bu 
açıdan oldukça önemlidir. Küba’ya tedavi amacıyla gelmek isteyen veya hastalığının tedavisiyle ilgili 
bilgi almak isteyen tüm uluslararası hasta konumunda olan kişilerin, Küba Sağlık Hizmetleri Kurumu 
(Comercializadore de Servicios Medicos Cubanos-SMC) ile irtibata geçmeleri ve hastalıkla ilgili en 
güncel raporlarını İngilizce ya da tercihen İspanyolcaya çevrilmiş hallerini bu kuruma iletmeleri 
gerekmektedir. Söz konusu kurum her bir vakayı ayrı ayrı incelemekte, uygulanabilir tedavi 
seçenekleri, tedavinin süresi ve ücretleri hakkında bilgilendirmeler yapmakta veya Küba’da ilave bir 
tedavi yöntemi bulunup bulunmadığını bildirmektedir. Küba’ya tedavi amacıyla gelen yabancı 
hastaların tedavisi Havana’da bulunan “La Pradera hastanesinde” yapılmaktadır. 
https://www.cubaheal.com/universities-of-medical-sciences/ 

Küba Hükümeti 2013 yılında, aynı alanda faaliyet gösteren birkaç ilaç şirketini Biocubafarma 
(Biotechnological and Pharmaceutical Industries Business Group) isimle aynı çatı altında toplamıştır.  
Değişik ülkelerde 1.700 ilaç ruhsatı bulunmakta, 2.000 ilaç da ruhsat onayı beklemektedir. 
http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-16312 

Küba’nın kanser immünoterapisi (bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine yönelik aşı tedavisi), akciğer 
kanseri tedavisi, cilt kanseri ve deri hastalıklarında (vitiligo) ve diyabet hastalığı (diyabete bağlı ayak 
yarası) tedavisinde yenilikler getirdiği ve bu tedaviler üzerinde araştırmaların yoğunlaştığı 
gözlemlenmektedir. 

Küba Sağlık Hizmetleri Kurumu’nun  (SMC)7 Temel Sorumluluk Alanı 

1) Sağlık Hizmetlerinin Sunumu (Medical Care Services in Cuba) 
2) Sağlık turizmi (Border Medical and Healthcare Services) 

3) Sağlık Profesyonellerinin Yurtdışına çıkışlarının Düzenlenmesi (Professional Services Abroad in 
Medical and health) 

4) Uluslararası Sağlık ve Eğitim işbirlikleri (Academic and Teaching Services in health Sciences): 
Sağlık kurumları ile tıp eğitimi veren üniversitelerin, yabancı ülkelerdeki kamu veya özel sektörden 
eğitim ve sağlık kuruluşları arasında işbirliği müzakerelerini ve projelerini yürüten, takip eden 
kurumdur. 
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5) Yaşam, Sağlık ve Refah Hizmetlerinin Kaliteli Sunulması (Quality of Life, Health and Welfare 
Services in Cuba) 
6) Bilimsel Etkinliklerin Düzenlenmesi ve ilaç, Optik, Alternatif Tıp gibi alanlarda Ilaç veya Tedaviye 
Destek Ürünler üreimi (Health Services associated with Optical, Pharmaceutical, Natural and 
Traditional Medicine Products) 

 Küba Araştırma Merkezleri 

1) Genetik Mühendisligi ve Biyoteknoloji Merkezi (Genetic Engineering and Biotechnology Center-
CIGB) 
2) Moleküler İmmunoloji Merkezi (Molecular Immunology Center-CIM) 
3) Plasenta Histoterapi Merkezi (Plasenta Histotherapy Center) 
4) Onkoloji ve Radyobiyoloji Merkezi (Oncology and Radiobiology Center-INOR) 

Tüm bu anlatılanlardan sonra , Küba’nın sağlık göstergeleri açısından OECD ülkeleri  ve Türkiye ile 
karşılaştırılması  bugünkü sağlık statüsü hakkında daha aydınlatıcı olacaktır.(Tablo:1) 

Tablo 1: Küba,Türkiye ve OECD Ülkelerinin Temel Sağlık Göstergeleri açısından 
karşılaştırılması. 

  
Genel Sağlık Göstergeleri 

  
Küba 

  
Türkiye 

  
OECD ÜLKELERİ 

GSYH'dan sağlığa ayrılan pay 
(% ) 

11 5.23 8,9 

GSMH'dan  Kişi başına düşen 
sağlık harcaması (dolar) 
  

2475 1064 3813 

Ortalama yaşam yılı beklentisi 
  

80,2 75,8 80,53 

Neonatal mortalite BÖH (binde) 
  

4 7,1 2.6 

Hekim sayısı (on binde) 
  

81,9 17,1 24,7 

Hemşire sayısı (on binde ) 
  

77,9 19.9 29.8 

Türkiye ve OECD ülkeleri için 2015 rakamları esas alınmıştır. Küba için Health Care Sıtuatıon In 
Cuba Havana, 2018 Republıc Of Cuba 2017 Annual Statistics Report UNFPA*raporu esas alınmıştır. 
Rapor 2017 raporu olup en güncel verileri içermektedir. 

 

Literatür açısından oldukça güncel olan 2017 yılı genel sağlık verileri  Küba Sağlık Bakanlığından 
elde edilmiştir. Aydınlatıcı  ve yol gösterici olacağı düşünülerek  elde edilmiş olan 2017 verileri baz 
alınarak bazı tablolar hazırlanmıştır. Özelliklerine göre sağlık bakım tesislerinin dağılımı tablo:2’de, 
Uzmanlığa göre mezun olan sağlık profesyonellerinin seçilmiş yıllara göre sayıları: 1959 (Yeni 
Hükümetin kuruluşu, 1989 (özel Dönem), 1995 (özel dönem sonrası), 2017 (bugünkü durum) Tablo 
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3’de,  Toplumun Başlıca  Ölüm Nedenleri Tablo 4’de , 2017 yılı Genel Sağlık Göstergeleri Tablo 4’de 
verilmiştir. 

 

 

Tablo 2:Özellik ve tipine göre Sağlık bakım tesisleri (2016) 

Tesisler  

 Tıbbi Bakım 

 Hastaneler/sayı 

Genel  
Klinik ve cerrahi  
Pediyatrik  
Jinekolojik ve obstetrik 
Anne ve bebek bakımı 
Onkolojik  
Ortopedik 
Psikiyatri  
Klap merkezi   
tüberküloz (veremsavaş) 
Leprosarium  
Rehabilitasyon  
Sida hemşire bakımevi 

53 
29 
22 
12 
4 
3 
2 

19 
1 
1 
1 
2 
1 

Total  150 

Araştırma enstitüleri  
Diğer Tarafsız Ulusal Birimler 
Poliklinikler Diş klinikleri Gebe 
evleri 
Kan bankaları  

12 
7 

450 
111 
131 
29 

 Sosyal servisler/sayı 

Yaşlı evleri  
Gezici bakım sağlayan yaşlı evleri 
 Engelli evleri  

150 
287 
30 
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Tablo 3:Uzmanlığa göre mezun olan sağlık profesyonellerinin seçilmiş yıllara göre sayıları: 
1959(Yeni Hükümetin kuruluşu, 1989 (özel Dönem), 1995 (özel dönem sonrası), 2017 (bugünkü 
durum) 

 

Yıllar Hekim Diş hekimi  Hemşire  sağlık 
teknisyeni  

Toplam 

1959  728  61 - -  789 
 

1989     3734 376 850 - 4960 

1995  4019 491 2421 94 7025 

2012    10 539** 1 654  5 756 10 305  28 745 
 

2017  6749 1902 309 175 9135 

Toplam*  164 920 26 765 83 013 80 690 35 8396 

1959-2017 Aralığı İçin; ISSN Electronic Version 2304-8166 Health Care Sıtuatıon In Cuba 
Havana, 2018 Republıc Of Cuba 2017 Annual Statistics Report UNFPA* 

*Toplam rakam 1959-2017 aralığı içindir. 

**2012 yılındaki hekim sayısındaki yüksekliğin nedeni  Latin Amerika doktorlarının eğitimi için yeni 
programdan ilk mezun edilen hekimlerin sayılarıdır. 

 

Tablo 4: Toplumun Başlıca  Ölüm Nedenleri 

Ölüm Nedenleri Yıllar   

 2000 2016 2017   

Kalp hastalıkları (I05-I52) 20 258 24 423 27 176   

Malign neoplazmlar (C00-C97) 16 426 24 345 25 194   

Beyin Damar Hastalıkları hastalıklar (I60-I69) 8 143 9 456 9 913   

İnfluenza ve pnömoni (J09-J18) 5 735 6 481 8 120   
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Kasıtsız yaralanmalar (V01-X59, Y85-Y86) 
  

4 955 5 579 5 591   

1ISSN Electronic Version 2304-8166 Health Care Sıtuatıon In Cuba Havana, 2018 Republıc Of Cuba 
2017 Annual Statistics Report UNFPA* 

Tablo 4: 2017 yılı Genel Sağlık Göstergeleri  

Genel Sağlık Göstergeleri % Genel Sağlık Göstergeler % 

Yıl ortası nüfus tahminleri 11 230 142 10.000 nüfusa düşen hekim 
oranı 

 81.9 

Toplam canlı doğumlar 114 971 10.000 nüfus başına diş hekimi 16.6 

Hastane içi canlı doğumların 
yüzdesi 

99.9 Aile hekimi sayısı 13 131 

1000 nüfus başına doğum oranı 10.2 10 000 nüfus başına hemşire 
sayısı 

77.9 

1 000 nüfus başına ölüm oranı 9.5 1.000 nüfus başına tıbbi bakım 
yatakları 

4.2 

15-49 yaş arası 1 000 kadın için 
genel doğurganlık hızı 

43.0 1.000 nüfus başına sosyal 
hizmet yatakları 

1.3 

Toplam  doğurganlık oranı (kadın 
başına düşen çocuk sayısı) 

1.6 Sağlık bütçesi harcamaları 
(Küba Pesosu) 

7047250 
000 

1 000 canlı doğum başına  bebek 
ölüm oranı 

4.0 Kişi başına sağlık giderleri 
(Küba pezosu) 

626,33 

1 000 canlı doğumda 5 yaşın 
altındaki çocukların ölüm oranı 

5.5 Kentsel nüfusun yüzdesi 77.0 

Perinatal mortalite oranı 12.5 Nüfus yoğunluğu (inh / km2) 102.1 

1000 canlı doğumda akut solunum 
yolu enfeksiyonlarından bebek 
ölüm hızı 

0.4 Okuma yazma oranı (%). Nüfus 99.8 

100 000 nüfus başına bulaşıcı ve 
paraziter hastalıklardan ölüm oranı 

9.5 Doğuşta beklenen yaşam 
süresi(toplam) 

75.45 

Toplam ölümler içinde  bulaşıcı ve 
paraziter hastalıklardan ölüm 
yüzdesi 

1.0 Kadın 76.50 
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100 000 canlı doğum başına anne 
ölüm oranı 

38.3 Erkek 80.45 

100 000 canlı doğum başına 
doğrudan anne ölüm oranı 

21.7     

1959-2017 Aralığı İçin; ISSN Electronic Version 2304-8166 Health Medıcal Records And Health 
StatıstıcsHealth Care Sıtuatıon In Cuba Havana, 2018 Republıc Of Cuba 2017 Annual Statistics 
Report UNFPA 

Sonuç 

Dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde, sağlık harcamaları son 18 yılda artan eğilim göstermektedir 
(Çelik ve Ark, 2017: 279-298). Dünyadaki yoksul ülkeler, çok büyük bir sağlık maliyet yükü ile 
mücadele etmektedirler. 1980’den beri uygulanan neo-liberal politikalar nedeni ile sağlıkta eşitsizlik 
ve tıbbi yoksullaşma artmıştır. Küba bu küresel neo-liberal politikaların dışında kalmıştır. Küba'nın 
sağlık hizmetlerindeki durumu, sağlık göstergelerinde iyileşme elde edebilmek için en önemli  
faktörlerin her zaman  ekonomik olmadıklarının bir göstergesi olabilir.  Küba kısıtlı kaynakları ile 
ambargo altında elli sekiz yıldır taviz vermeden sağlık ve eğitim hizmetlerini ücretsiz olarak vermeye 
devam etmektedir. Bugün sadece çok iyi durumdaki sağlık göstergeleri ile değil yürüttüğü tıp 
diplomasisi ve kanser, biyoteknoloji alanlarındaki başarısı ile de ilgi odağı olmaya devam etmektedir. 

Kath (2017:10), Küba'nın halk sağlığı sonuçlarını iyileştirme kabiliyetinin etkili kamu kurumu 
inşasının, özellikle de sağlık politikası tasarımı ve uygulamasının süreçlerine halkın katılımını 
sağlayan resmi yapıların geliştirilmesinin sonucu olabileceğini düşünmektedir.Bu sağlık politikalarını 
tam olarak anlaşılabilmesi için, politikaların nasıl tasarlandığının ve uygulandıklarının bilinmesi 
önemlidir. 

Küba, sağlık sistemiyle dünyada öncü ve ilgi çekici bir ülke konumunu sürdürmektedir. Dünyada 
sağlık alanındaki hakim paradigmanın çok dışında olan politikalarıyla ve harcamalarla sağlık 
göstergeleri arasındaki bağı kopararak mevcut durumu sorgulatan iyi bir örnektir. Sağlık hizmetlerinin 
maliyeti sürekli artarken ve bu maliyetler neo-liberal paradigmanın söylediklerinin aksine işlerken 
acaba kıtlığı ve maliyet artışını sistemin kendi ekonomik rasyonelitesi mi yaratıyor, sorusu üzerinde 
düşünmek gerekebilir. 

Küba dünyanın pek çok ülkesinde doğal afetlerde ve salgın hastalıklarda dünya halkları ile dayanışma  
göstermektedir. Kendi bölgesi başta olmak üzere yoksul halkların kendi hekimlerini yetiştirmesine 
destek olmaktadır. Kanser tedavisi ile geliştirdiği aşılar ile geldiği son aşama ile  Küba paradoksundan 
“Küba mucizesi”ni yaratmayı başarılı bir ülke örneğidir. 

Politika kaynakların nereye ayrılacağının belirlendiği, kritik bir karar verme sürecidir. Bu kararlar 
politik süreçler içinde verilirken yapılan bir hata, sağlığın kendine has özelliklerini göz ardı eden  bir 
durum söz konusu olabilir mi sorusu üzerinde tekrar düşünmemiz gerekir. Özellikle sistemin temeli 
olan Halk sağlığı programının (Aile Hekimliği ve Koruyucu sağlık hizmetleri) ayrıntılı olarak 
incelenmesi ve  dünyada artan sağlık hizmetleri maliyetleri ile baş edemeyen ülkelere yol gösterici 
olacağı düşünülmektedir.  
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FARKLI ÜLKELERDEN ÖRNEKLERLE SAĞLIKTA  
KAMU-ÖZEL ORTAKLIĞI 

Deniz Güngör 1 
Didem Hekimoğlu2 

Özet 

Önemli sağlık kuruluşlarının başında gelen hastaneler, toplum sağlığının desteklenmesinde stratejik bir rol 
oynamaktadır. Bu kurumlar bir ülkedeki sağlık bütçesinin büyük bir kısmından pay aldığı için, performansına ve 
maliyetlerine dikkati çekmek son derece önemlidir. Hükümet tarafından finanse edilmesi, bir sağlık sisteminde 
artan maliyetlere yanıt verememeye başlamış, kamu finansmanın yanı sıra özel sektörle işbirliği yaparak 
hastanelerin olası maliyetleri azaltma eğilimi artmaya başlamıştır. Bu sebeple sağlık sektöründe kamu-özel 
ortaklığı uygulamaları birçok ülkede uygulamaya koyulmuş, farklı deneyimler elde edilmiştir. Bu sebeple 
çalışmada farklı ülkelerin sağlık alanındaki kamu-özel ortaklığı uygulamaları incelenmiş ve eleştirel bir bakış 
açısıyla tüm yönlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yapılan literatür araştırmasında farklı uygulamalarda 
başarılı sonuçlar elde edilmesinin yanı sıra, başka bir ülkeye ait uygulamanın olduğu gibi aktarıldığı ülkelerde 
sorunlar yaşandığı ve uzun vadeli maliyet düşüşünün sağlanamadığı görülmüştür. Ayrıca nitelikli ve uzun vadeli 
bir planlama yapmak ve stratejik kararlar almak için birçok ülkenin yeterli ampirik veriye sahip olmaması, 
alınacak kararların uygunluğunu sorgulamayı zorlaştırdığı görülmüştür.   

Anahtar Kelimeler: kamu-özel ortaklığı, kamu hastaneleri, sağlık sistemi, sağlık harcamaları 
 

PUBLIC-COOPERATIVE COOPERATION IN HEALTH WITH EXAMPLES FROM DIFFERENT 
COUNTRIES 

Abstract 

Hospitals leading to major health institutions play a strategic role in supporting community health. As these 
institutions receive a large share of the health budget in a country, it is extremely important to draw attention to 
their performance and costs. Financing by the government has begun to fail to respond to increased costs in a 
healthcare system, and the tendency to reduce the costs of hospitals by cooperating with the private sector as well 
as public financing has begun to increase. For this reason, public-private partnership practices in the health sector 
have been put into practice in many countries and different experiences have been achieved. For this reason, 
public-private partnership applications of different countries in the field of health have been examined and it was 
aimed to evaluate all aspects with a critical point of view. In the literature survey it is seen that besides the 
successful results in different applications, there are problems in the countries where it is transferred as it is the 
application of another country and it is seen that the long term cost reduction can not be achieved.  

Key Words: public-private partnership, public hospitals, health system, health expenditure 

 

1. Giriş 

Kamu ve özel sektörü bir araya getiren kamu-özel ortaklığı, 90’lı yıllarda yürürlüğe girmiş ve birçok 

ülkenin sağlık sektöründe reform yapmak üzere giderek daha fazla kullanılmaya başlanmıştır (Taylor 

ve Blair, 2002). İngiltere’de uygulanmaya başlanan modelin kullanımı dünyanın çeşitli bölgelerinde ve 

ülkemizde de giderek artmıştır (Karahanoğulları, 2012).  Bu yaklaşımın 21. Yüzyılda sağlık sektörünün 

karşılaştığı zorluklarla başa çıkmada etkili olacağı düşünülmektedir (PPPs in Health Manila, 2012). 

Özellikle kamu sektöründeki bazı önemli sorunların üstesinden gelebilmek amacıyla sıkı bir mali 

                                                      
1 Araştırma Görevlisi, Başkent Üniversitesi Sağlık Yönetimi, denizzgungorr@hotmail.com 
2 Öğretim Görevlisi, Başkent Üniversitesi Sağlık Yönetimi, dhtunceli@baskent.edu.tr  

317



 
  

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

yönetim yoluyla, ekonomik denge ve gelirler de dahil olmak üzere özel sektörün bazı prensipleri 

kullanılmaya başlanmıştır  (Mckee M vd. 2006).   

Kamu – özel ortaklığının sağlık alanındakini uzantısını geçmişte entegre sağlık kampüsü olarak anılan 

şimdilerde ise şehir hastaneleri olarak ifade edilen kurumlar oluşturmaktadır (Pala, 2018). Türkiye’de 

son yıllarda bu modeli örnek almış ve gerekli yatırımları Sağlık Bakanlığı aracılığı ile gerçekleştirmiştir.  

Fakat yapılan bazı araştırmalar sağlık sektöründe KÖO sözleşmelerinden beklenen etkililiğin ve 

etkinliğin alınamadığını göstermektedir (Emek, 2017). Devletin yalnızca çekirdek hizmet olarak 

tanımlanan tıbbi hizmet sunumunu gerçekleştirmesi, geriye kalan tüm hizmetleri (sağlık tesisinin 

yapımı, yardımcı destek hizmetleri, tıbbi olmayan hizmetler gibi) özel sektöre devretmesi ile mali yükün 

azalacağı, riskin bölüşüleceği ve hizmetlere yönelik verimliliğin artacağı vurgulanmaktadır (Karasu, 

2011). Bunun yanı sıra modelin Türkiye’ye özgü olmadığı dolayısıyla ülke ihtiyaç ve gereksinimlerine 

cevap veremeyebileceği, örgütlenme ve finansman yapısında meydana gelen değişikliğin sonucunda 

çekirdek hizmetler dışında yer alan diğer hizmetlerin özel sektöre devredilmesinin sağlık hizmeti sunan 

ve satın alan bireylerin hakları açısından olumsuz etkilere neden olacağı belirtilmektedir (Karasu, 2011). 

Bu çalışma ile dünyada son yıllarda yapılan araştırmalarda KÖO hakkında nasıl gelişmeler olduğunu ve 

bunların nasıl yorumlandığını ortaya koymak ve böylece KÖO konusunu farklı ülke örnekleri ile 

bütüncül bir bakışla ele almak amaçlanmıştır. 

2. Yöntem 

Bu çalışmada farklı ülkelerin sağlık alanındaki kamu-özel ortaklığı uygulamaları incelenmiş ve eleştirel 

bir bakış açısıyla tüm yönlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Kamu özel ortaklığının ülkeler arası 

karşılaştırmasına yönelik yapılan çalışmada 1980 – 2015 yılları arasında gerçekleştirilen araştırmalar 

(makale, deneyimler vb.) incelenmiştir. Çalışmada farklı kıtalardan ülkeler ele alınmakla birlikte, 

çalışmaya dahil edilen ülkeler; Birleşik Krallık (İngiltere), İspanya, İspanya, Kanada, Türkiye, 

Avusturya, Lesotho ve İran’dır.  Ülkelerle ilgili verileri toplamak için, çalışmanın amacına göre form 

tasarlanmıştır. Bu amaçla, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Dünya Bankası, üniversiteler ve araştırma 

merkezlerinin yanı sıra PubMed, Web of Science, Science Direct, Elsevier, Proquest, Scopus, Cochran 

gibi veri tabanları tarafından yayınlanmış raporlar ile referans kitaplar ve  “Kamu-Özel Ortaklığı”, 

“Kamu-Özel İlişkisi”, “Özel Sektör Taahhütleri”, “Ortaklık Modelleri”, “PPP”, “Özel Finansman 

Girişimi” (PFI) anahtar kelimeler kullanılarak kütüphane ve Google Akademikte kaynak taraması 

yapılmıştır. Ülkeler bazında elde edilen bulgular gözden geçirildikten ve özetlenmiş bulgular arasındaki 

benzerlikler değerlendirildikten sonra KÖO’nn hastanede yaygın olarak kullanılan modeli, ortaklı şekli, 

kamu ve özel sektör ortakları arasındaki sorumlulukların paylaşımı ve KÖO’nın hastane sektöründe 

uygulanmasının sonuçları olmak üzere dört ana değişken belirlenmiştir.  

Kamu özel ortaklığının faydaları ve zorluklarını ele alan diğer bir çalışmada ise, uygun olduğu 

düşünülen Pubmed, Web of Knowledge ve Science Direct veri tabanlarında literatür taraması 
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gerçekleşmiştir. Veri tabanlarına “public private partnership” , “humanitarian assistance”, “aid”, 

“health”, “benefits”, “challenges” ve “ethics”  anahtar kelimeler yazılarak tarama yapılmıştır. Daha 

sonra 2000- 2016 yılları arasında yapılan çalışmaların başlıkları ve özetleri değerlendirilmiştir. Bu 

kapsamda konu ile ilgili makalelerin çıkartılması sonucu toplam 42 makale değerlendirme kapsamına 

alınmıştır. Makaleden elde edilen sonuçlar doğrultusunda belirlenen faydalar altı gruba, zorluklar yedi 

grupta ele alınmıştır. Konu ile ilgili incelenen çalışmalar bulgular kısmında tablolaştırılarak gruplara 

ayrılmıştır. 

3. Bulgular 

Yapılan literatür incelemesinde Birleşik Krallık'ta, özel kuruluşların kamu hizmeti sunumundaki 

işbirlikleri, hastanede sunulan hizmetlere dayanarak geri ödenmektedir. Birçok kamu-özel ortaklığı 

sözleşmesi 25 yıldan uzun bir süre için imzalanmıştır. Örneğin Üniversite Koleji Londra Hastanesi 

(UCLH), Ulusal Sağlık Hizmetleri sunucularından biridir. Eski, modası geçmiş ve küçük binalarda 

sağlanan Londra'daki en büyük sağlık kurumu, tıbbi araştırma ve eğitim hizmeti sağlayıcısıdır. Özel 

sektör ile yapılan 40 yıllık sözleşme ile yaparak eski binaları yenileme ve yeni binalar yapma yoluna 

gitmişlerdir. Ayrıca özel sektördeki ortak, hastane hizmetlerinin kamu hizmetlerini sağlamak için tüm 

aşamalarından sorumludur. Buna ek olarak, özel ortak, klinik olmayan hizmetlerin yatırım, işletme, 

yönetim ve hizmet sunumundan ve ayrıca kamu sektörüne hastanenin önemli hizmetlerinin 

sağlanmasından sorumludur.  

İspanya'da, Valencia'daki ALZIRA'da bulunan Hospital de La Ribera, bir kamu-özel ortaklığı projesi 

kapsamında inşa edilen ilk hastane olmuştur. Kamu-özel ortaklığı sağlık projelerinin ilk dalgası için 

kullanılan model ALZIRA modeli olarak kabul edilmiştir. Bu modele göre, özel bir konsorsiyum, kişi 

başına ödeme ile ilgili olarak tanımlanmış bir nüfusa hizmet sağlamak amacıyla kamu hastanelerinin bir 

sözleşmeye uygun olarak inşaat ve işletme sorumluluğunu üstlenmiştir. Verilen sözleşme idari 

ayrıcalığa benzemesinin sebebi olarak hastanenin inşası, finansmanı ve yönetimi sorumluluğunu 

dışarıdan alması olarak görülmektedir. Özel ortak sağlık hizmetleri ve birinci basamak sağlık hizmetleri 

sunmaktan sorumludur. İlk sözleşmenin süresi 10 yıldır. Yeniden müzakere edildikten sonra sözleşme 

süresi 15 yıla dönüştürülmüş ve 20 yıl devam etmesine izin verilmiştir. 

Kanada'da, göç nedeniyle nüfus artışı nedeniyle, 1990'ların başlarında Brampton şehrinde yeni bir 

hastane kurmaya ihtiyaç duyulmuştur. Bu arada, hükümet ve Maliye Bakanlığı yeni hastanenin kamu-

özel ortaklığı modeli kullanılarak inşa edileceğini ilan etmiştir. Brampton Hastanesi, “Design-Build-

Finance-Maintenance” (DBFM) modeli altında inşa edilen bir kamu-özel ortaklığı pilot hastanesidir. 

Anlaşmaya göre, özel bir ortak projenin tasarım, inşaat, finansman ve bakım sorumluluğunu 

üstlenmiştir. 
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Avustralya'da, Batı Avustralya hükümeti, 1996 yılında, Joondalup sağlık kampında klinik, klinik 

olmayan hizmetlerin tasarımı, inşası, yönetimi ve tedariki açısından sağlık alanında önde gelen kar 

gruplarından birine kamu-özel ortaklığı sözleşmesi vermiştir. Sözleşme, 20 yıla kadar yapısal tesisleri 

ve sağlık hizmetlerini iyileştirmeyi de içeren yap-işlet-devret (BOOT) modelini takip etmiştir. 1998 

yılında 365 yataklı hastane açılmıştır. Hükümet, sermayenin maliyetini telafi etmek ve nihayetinde 

hastaneyi satın alma sürecini tamamlamak için bu 20 yılda özel ortağa "erişim ücreti" ödemiştir. İmtiyaz 

döneminde hastane özel sektöre aittir, ancak hastanenin bulunduğu arazi hükümete aittir. 20 yıllık 

sözleşmenin sonunda, bu varlıkların genel bileşenleri devlet mülkiyetine iade edilecektir.  

Lesotho hükümeti, vatandaşların sağlık hizmetlerini tanıtmak için 2006 yılında bir proje başlatmıştır. 

Sınırlı sağlık kaynaklarının kullanımını en üst düzeye çıkarmak ve sağlık hizmetlerinin ve tesislerinin 

uzun vadede iyileştirilmesini sağlamak için hükümet, ulusal sevk hastanesini değiştirmek üzere 425 

yataklı bir hastane inşa etmek için bir kamu-özel ortaklığı işletmektedir. Bu öncü kamu-özel ortaklığını 

arttırmak için bir model olarak hizmet vermeye başlamıştır. Hastaneye ek olarak, projenin yakınında bir 

klinik, stratejik kliniklerin yenilenmesi, tesis ve ekipmanların özel yönetimi ve 18 yaşın altındaki 

hastalar için klinik bakım hizmetleri sunulmuştur. Dahası, eğitimli sağlık profesyonellerine erişimi 

iyileştirmek için bir klinik eğitim sektörünü de içermektedir. Tasarımın yanı sıra, hastanenin ve ilgili 

sağlık tesislerinin inşası ve tam operasyonunun yanı sıra, özel sektör tüm klinikleri sağlayacaktır (The 

Global Health Group, 2010; World Bank, 2011). 

İran'da, Hasheminejad Hastanesine komşu olan Moheb Mehr Hastanesi, Moheb Enstitüsü tarafından 

yürütülen ve ortak konum modeline uygun bir kamu-özel hastanesidir. Her iki hastane de bir 

kompleksteki hastalara hizmet etmektedir. Her iki bölümün bağımsız bir yönetimi vardır ve hastalar her 

bölüme başvurmayı seçme hakkına sahiptir. Ekipman, personel ve maliyetler hem bir sözleşme 

kapsamında paylaşılabilmektedir. Moheb Mehr Hastanesinin inşasına yapılan yatırım, Design-Build-

Finance-Lease-Operate (DBFLO) sözleşmesi kapsamında belirlenen hastanenin tasarım, inşaat, 

ekipman, finansman, leasing ve operasyonlarını içermektedir.  

Türkiye'de kamu-özel ortaklığı, 2006 yılında 2,500'den fazla hastane yatağı ve 5 milyar doların üzerinde 

sermaye maliyeti ile 15 entegre proje için başlatılan “British PFI” projelerinden esinlenmiştir. Kullanılan 

modelde hastanenin finansmanı, inşaatı (veya yeniden inşası), teçhizatı, hizmet sunumu, operasyonu ve 

bakımı özel yatırımcılara devredilmiş ve 28 yıl süresince işletilmesi kararlaştırılmıştır. Projeden sorumlu 

özel şirket destek hizmetlerinden sorumludur ve Sağlık Bakanlığı tıbbi bakım sağlamaktan sorumludur. 

4. Sonuç 

Birçok ülkede sağlık sisteminde yaşanan mali sıkıntılar kamu hastanelerini doğrudan etkilemektedir. 

Ayrıca artan maliyetler karşısında hükümetlerin aldığı bütçe kısıtlaması kararları kamu hastanelerini 

baskı altına almaktadır. Yapılan araştırmada birçok ülkedeki kamu hastanelerinin bu mali darboğazdan 
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çıkmak için kamu-özel ortaklıklarına başvurduğu görülmüştür. Kamu özel ortaklıkları kamu 

hastanelerinde hem hizmet sunumunun sürekliliğini sağlayacak hem de hizmet kalitesini arttıracak güçlü 

bir politik araç olarak görülebilir. Sağlık sektöründe yer alan şirketler özellikle 1990’lı yıllardan itibaren 

kamu hastanelerine ortaklık ederek yeni bir perspektif kazanmışlardır. İlerleyen yıllarda daha fazla ülke 

bu yöntemi kullanarak kamu hizmeti sunmaya yönelmiştir. Türkiye gibi ülkelerde başarılı uygulamalar 

gözlense de uzun vadeli ampirik verilerin olmayışı bu başarılı gibi görülen uygulamaların ileride nasıl 

sonuçlanacağını öngörmeyi zorlaştırmaktadır. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerdeki siyasi, 

politik ve kültürel atmosferin çabuk değişebilmesi, kamu-özel ortaklığı uygulamalarını daha duyarlı hale 

getirdiği düşünülmektedir. 

Ayrıca çıkar çatışması, yolsuzluk, hesap verilebilirlik, etik ile ilgili sorunlar kamu özel ortaklığı 

modelinde yer alan zorlukları aşmada, uluslararası çapta standartlaşmış uygulamaların hayata 

geçirilmesi önerilmektedir. Ayrıca mevcut durumu değerlendirme ve analiz edebilmede niteliksel ve 

niceliksel araştırmaların yetersiz kaldığı ifade edilmiştir. Kamu özel ortaklığına yönelik sürdürülebilir 

sağlık politikasının oluşturulmasında, sorunların değerlendirilmesi ve ortadan kaldırılmasında akademik 

araştırmalara duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır.  Ulusal hükümetlerin ve uluslararası bağışçıların 

niteliği ile ilgili akademik literatürdeki bilgiler, bu ortakların sürdürülebilirliği ve hükümet ortaklarının 

nasıl güçlendirilebileceğini gösterme açısından sınırlıdır. 
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ABD’DE OBAMA VE TRUMP DÖNEMİ SAĞLIK 
POLİTİKALARI: ABD SAĞLIK SİSTEMİNDE NELER OLUYOR? 

 
Erdal Eke1 

Nuray Kıymık2 

Özet 

ABD sağlık politikaları 2000’li yıllarla birlikte ciddi bir değişim ve dönüşüme uğramıştır. Barack Obama’nın 
iktidara gelmesiyle birlikte sağlık reformu konusunda önemli gelişmeler yaşanmış ve bu doğrultuda bir yasa 
hazırlanarak sağlık hizmet sistemi yeniden düzenlenmiştir. Çalışmanın amacı, Obama ve Trump dönemi sağlık 
politikaları ekseninde ABD sağlık sistemindeki değişimin ve dönüşümün betimlenmesidir. Çalışma kapsamında 
ABD sağlık sisteminin genel yapısı ve işleyişi, Obama dönemi sağlık reformları ve Trump döneminde sağlık 
politikalarında gerçekleştirilmesi istenen değişim yer almaktadır. Çalışma, literatür taraması yapılarak teorik bir 
çerçevede tasarlanmıştır. Çalışma sonucunda ABD sağlık sisteminin nispeten karmaşık ve çok aktörlü bir yapıya 
sahip olduğu, Obama döneminde sağlık hizmetlerine erişimin ve ülke genelindeki sigortalı nüfus kapasitesinin 
arttırılmasının amaçlandığı ve bu yönde sosyal devlet anlayışına uygun adımlar atıldığı, Trump dönemi ile birlikte 
Obama döneminde elde edilen kazanımların ekonomik gerekçelerle iptal edilmeye çalışıldığı, bu yönde 
girişimlerin olduğu ancak istenilen değişimin henüz gerçekleştirilemediği başta olmak üzere çeşitli bulgulara 
ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Politikası, Sağlık Reformu, ABD Sağlık Sistemi, Obamacare, Trumpcare.   

 
OBAMA AND TRUMP HEALTH POLICIES IN THE UNITED STATES: WHAT IS HAPPENING IN 

HEALTH SYSTEM IN THE UNITED STATES? 

Abstract 

USA health policies have undergone a serious change and transformation in the 2000s. With Barack Obama's 
coming to power, significant developments in health reform have been experienced and a health service system 
has been rearranged by preparing a law in this direction. The aim of this study is to describe change and 
transformation of the USA health system on the axis of the Obama and Trump period health politics.The study 
included the general structure and functioning of the USA health system, the Obama period health reforms, and 
the change in health policies during theTrump period.The study was designed in a theoretical framework by 
conducting a literature survey. As a result of this study, various findings were reached. These are: the US 
healthsystem has a relatively complex and multi-actorstructure, it was aimed to increase the access to health 
services and insured population capacity throughout the country during Obama period and taken steps in 
accordance with the the social state in this direction, with Trump era, Obama's gains were attempted to be 
canceled because of economic reasons, there were initiatives in this direction, but the desired change was not yet 
realized. 

Key Words: Health Policy, Health Reform, USA Health System, Obamacare, Trumpcare 

1. Giriş 

Anayasal federal bir cumhuriyet sistemine sahip olan ABD, toplam 50 federe devletten oluşmaktadır. 
Bireysellik kültürünün hâkim olduğu ABD kültürünün her alanında olduğu gibi sağlık sektöründe de 
karmaşık ve parçalanmış bir yapı görülmektedir. ABD sağlık sistemi, 1935 ve 1965 yılından itibaren 
tam manasıyla gerçek bir reform geçirmemiş ve çeşitli sorunların yaşandığı bir sağlık sistemiyle karşı 
karşıya kalınmıştır. Bu sorunların giderilmesine yönelik planlanan ve 2010 yılında Başkan Barack 
Obama tarafından kamuoyunda “Obamacare” olarak bilinen “The Patient Protection and Affordable 
Care” (ACA) Yasası 212’ye karşı 219 oy ile köklü bir reform gerçekleştirilmiştir. Ancak kabul edilen 
bu yasa hem kamuoyunda hem de devlet kurumları içerisinde büyük tartışmalara yol açmıştır. Obama 
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döneminden sonra 2017 yılında 45.ABD başkanı olarak göreve gelen Donald Trump, seçim vaatlerinde 
ilk iş olarak Obamacare’i kaldırmayı planlamış, ancak yasal olarak bazı engeller ile karşılaşmıştır. 

Obamacare olarak bilinen reform uygulamaları, bir anlamda ABD sağlık sistemindeki sağlık 
hizmetlerine erişilebilirliği ve sigorta güvencesi kapasitesini genişleten bir temelde ele alınabilmektedir. 
Obama sonrası dönemde başkanlığı kazanan Trump ise Obama dönemindeki bu reform uygulamalarını 
ekonomik gerekçelerle bir anlamda kaldırmaya çalışmaktadır. Çalışma kapsamında öncelikle Amerika 
Birleşik Devletleri’nin sağlık sisteminin genel yapısı, organizasyonun işleyişi ve finansman süreci ile 
Obama ve Trump dönemindeki sağlık reformları incelenecektir. Ayrıca çalışmanın son kısmında ise 
bazı sağlık göstergeleri açısından Obama ve Trump dönemi mevcut haliyle karşılaştırılmaya 
çalışılacaktır. 

2. Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Sistemi 

2.1. ABD Sağlık Sisteminin Genel Yapısı  

Amerika Birleşik Devletleri sağlık sistemi “aşırı ve yoksunluk paradoksu” olarak tanımlanmakta olup 
(Enthoven ve Kronick, 1989: 29), hastalar ve toplum için sağlık hizmeti sağlanmasının yanı sıra sağlık 
hizmeti sağlayıcıları ve ödeyenler için daha fazla güç ve kârın kazanılmasına odaklanan desantralize bir 
yapıya sahiptir (Jonas vd., 2007: 9). ABD sağlık sistemi dağınık bir yapıya sahip olmakla birlikte, 
dünyada en fazla sağlık harcaması yapan ve buna rağmen sağlık göstergeleri beklenenden daha kötü 
olan bir ülkedir (Belek, 2016: 192). ABD dünyanın en karmaşık ve pahalı sağlık sistemine sahip 
olmasının yanı sıra sigorta açısından da en az kapsayıcı ülkelerden birisi olması sebebiyle dikkat 
çekmektedir (Starfield, 2000: 483). 

ABD sağlık organizasyonunun yoğunlukları değişim gösterse de dört ana sağlık sistem modelinden 
oluştuğu gözlenmektedir. Bu bağlamda ABD sağlık sisteminin, ilk olarak gaziler ve çocukların sağlık 
hizmetini planlayan Beveridge modeli, yaşlılara sağlık bakımı sunma fonksiyonunu üstlenen Ulusal 
Sağlık Sigortası modeli, hâlihazırda çalışanlar için sağlık hizmet sunumunu gerçekleştiren Bismark 
modeli ve son olarak da sağlık sigortası olmayanlar için cepten ödeme modelini içerisinde barındıran 
çoklu ve karmaşık bir sistem olduğu söylenebilir (Daştan ve Çetinkaya, 2015: 108). ABD sağlık sistemi, 
sağlık hizmet sunucuları olarak hastalara özel sigortadan kamu sigortalarına kadar, kendi poliçelerine 
uygun hekim veya hastaneyi seçebilme gibi çok seçenekli imkânlar sağlamaktadır (Kılıç, 1995: 30). 
Yasal yapı olarak oldukça desantralize ve karmaşık olan ABD sağlık sistemi; yasal düzeyde, hizmet 
sunumunda ve sağlık finansmanı konusunda oldukça parçalanmış durumdadır. Sağlık hizmet 
sunumunun çoğunluğu özel sektör mülkiyetinde olan ABD’nin, sağlık finansmanının büyük kısmı da 
özel sigortacılık tarafından yürütülmektedir (URL-1). ABD’de sağlık sisteminde bireyler; kamu ve özel 
mükellefler, federal, eyalet ve yerel yönetimlerle birlikte özel düzenleyici kuruluşların düzenlemelerini 
satın alarak sağlık hizmetinden yararlanabilmektedirler. ABD sağlık örgüt mekanizması içerisinde; 
hükümet, özel sigorta, hizmet sunucuları ve düzenleyiciler olmak üzere dört ana aktör arasında mevcut 
bir etkileşim bulunmaktadır (Rice vd., 2013: 26). Kısacası, farklı modellerin karma yapılanması olarak 
adlandırabileceğimiz ABD sağlık sisteminin, hem hükümet tarafından hem de özel sektör tarafından 
hizmet sunumu yapılan bir karaktere sahip olduğu söylenebilir.  

2.2. ABD Sağlık Sistemi Organizasyonu  

Amerika Birleşik Devletleri sağlık organizasyonu federal, eyalet ve yerel düzeyde olmak üzere üç 
kademeli olarak düzenlenmiştir. 

2.2.1. Federal Ölçekte  

Amerika Birleşik Devletleri, 50 federe devletten oluşan federal hükümet ve devlet hükümetleri arasında 
karar verme yetkisine bölünmüş federal anayasal bir demokrasidir. Federal hükümetin gücü yasama, 
yürütme ve yargı olan üç kolu arasında paylaşılmıştır. ABD başkanı her dört yılda bir seçilmekte ve en 
fazla iki dönemle sınırlandırılan bir görev süresine sahiptir. Federal hükümetin yasama organı olan 
Birleşik Devletler Kongresi, Senato ve Temsilciler Meclisi'nden oluşmaktadır. Senato Meclisi, altı yıl 
süreliğine her eyaletten seçilen iki üye olmak üzere toplam 100 üyeden oluşmaktadır. Temsilciler 
meclisinde ise iki yıl süreliğine eyaletlerin nüfus oranına göre üye sayısı belirlenerek görev 
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yapılmaktadır. Federal hükümetin yargı organı ise çeşitli bölge ve temyiz mahkemeleri için atanan 
dokuz üyeye sahip olan Yüksek Mahkemeyi kapsamaktadır (Rice, vd., 2013: 8-9). 

Merkezi bir sistem ve hiyerarşik bir yapılanmanın tam olarak hâkim olmadığı ABD sağlık hizmetleri; 
federal, eyalet ve yerel düzeyde olmak üzere üç aşamalı bir örgüt yapısına sahiptir. Federal devletin 
yürütme yetkisi altında Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bölümü (Health and Human Service-HHS) bütün 
Amerikalıların sağlığını korumakla yükümlü olan en büyük idari role sahip olan Bakanlık statüsündedir 
(Sargutan, 2010: 191). ABD vatandaşlarının sağlıklarını korumakla yükümlü olan HHS, eyalet ve yerel 
düzeyde sağlık kurumlarını denetlemek ve finanse etmekle yükümlüdür. Ayrıca bu sistem, ABD 
nüfusunun %25’ine kadar hizmet götürmekte ve çeşitli programları da organize etmektedir (Belek, 
2016: 196). 

Tüm Amerikan vatandaşlarının sağlığını korumakla yükümlü olan Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bölümü 
(HHS); sağlık ve sosyal bilimler araştırmaları yürütmekte, hastalık salgınlarını önlemek için çalışmakta 
ve ayrıca gıda ve ilaç güvenliğini de sağlamaktadır. Diğer taraftan her dört Amerikan vatandaşından 
birine sağlık sigortası sunan Medicare ve Medicaid'in yönetimiyle birlikte Ulusal Sağlık Enstitüsü, Gıda 
ve İlaç İdaresi ve Hastalık Kontrol Merkezleri'ni de denetleyici rolü bulunmaktadır (URL-2). 

Federal hükümetin yürütme organı altında sağlık hizmetlerini yöneten Sağlık ve İnsan Hizmetleri 
Bölümüne (HHS) bağlı kuruluşlar; Medicare ve Medicaid Hizmet Merkezleri, Hastalık Kontrol ve 
Önleme Merkezleri, Ulusal Sağlık Enstitüleri, Sağlık Kaynakları ve Hizmet İdaresi, Sağlık Araştırmaları 
ve Kalite Ajansı, Gıda ve İlaç İdaresi, Medicare ve Medicaid Geliştirme Merkezi, Hasta Merkezli 
Sonuçlar Araştırma Enstitüsü olarak sıralanabilir (Mossialos vd., 2015: 174-175). 

2.2.2. Özel Organizasyonlar  

ABD sağlık sistemi içerisinde, sağlık hizmeti üreten ve finanse eden özel kâr amaçlı şirketler 
bulunmaktadır. Çeşitli sigorta ürünleri olmakla birlikte; sağlık sigortası, diş sağlığı sigortası, uzun 
dönemli bakım sigortası ve yeti kaybı gelir sigortası gibi sağlık hizmet pazarlaması yapan özel 
organizasyonlar bulunmaktadır (Belek, 2016: 197).  

Özel sağlık sigortacılık sektörünün önemli kurumlarından olan HMO (Health Maintenance 
Organization) ve PPO’lar (Preferred Provider Organization) bulunmaktadır. Sağlığa Destek 
Organizasyonları (HMO), bir hizmet üretici ağı aracılığıyla sağlık hizmeti sunan ya da sağlık hizmeti 
üreten kurumlarla sözleşme yapan organizasyonlardır. HMO’lardan hizmet almak kişinin kendi isteğine 
bağlıdır ve çalışanın aylık olarak prim ödeme zorunluluğu bulunmaktadır. HMO’ya kayıtlı olan tüm 
hastalar, sağlık hizmetleri ihtiyaçlarını sözleşmeli oldukları kurumlardan sağlamaktadırlar. Tercihli 
Hizmet Organizasyonları (PPO), HMO’lardan farklı olarak hizmet üretici ağıyla sözleşme esası dışında 
başka hizmet üreticilerine başvuru yapma şansı vermektedir (Kılıç, 1995: 30-31). 

2.2.3. Eyaletler  

ABD sağlık sistemi içerisinde sağlık hizmeti üretiminde federal yönetimin yanı sıra eyaletlerde 
sorumluluk üstlenmiştir. Her eyaletin Sağlık Bölümleri kendi bütçelerini hazırlamakta ve kendi sağlık 
çalışanlarını sağlamaktadır. Ayrıca eyalet valisine bağlı olan Sağlık Bölümleri kendi sağlık planlarını 
hazırlamakta ve yürütmektedir (Kılıç, 1995: 31). Eyaletler sağlıkla ilgili işler, Medicaid, hastaneler, ruh 
sağlığı sistemleri, çevre düzenlemeleri gibi düzenlemeler yapmaktadırlar. Eyalet yönetimleri içerisinde 
de sağlık bakanlıkları fonksiyonunu icra eden düzenleyici departmanlar bulunmaktadır (Belek, 2016: 
197).  

2.3. ABD Sağlık Hizmet Finansmanı  

ABD sağlık sisteminin finansman kaynakları, kâr amaçlı özel sağlık şirketleri, kâr amacı gütmeyen 
maviler olarak adlandırılan Mavi Haç ve Mavi Kalkan, bağımsız sigorta planları, kamu sigortaları ve 
sigortasızlar olarak gruplandırılabilir.  

Sağlık finansman gelirlerinin büyük çoğunluğunu özel ve kamusal kaynaklardan sağlayan ABD, 2015 
yılında gayri safi yurt içi hasılasının %16,9’unu sağlığa ayırmıştır. ABD sağlık hizmetleri gelirlerinin 
büyük kısmını özel sigortalardan elde edilen gelirlerden karşılamaktadır. Özel sigortaları Medicare ve 
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Medicaid programları takip etmekteyken, cepten yapılan sağlık harcamalarının oranının da oldukça 
yüksek olduğu göze çarpmaktadır (Kırılmaz vd., 2017: 89).  

ABD sağlık sistemi içerisinde 2008 yılında sigorta sektöründe poliçe bazında, özel-kamusal, şirket ve 
bireysel sigorta kullanıldığı görülmüştür. Bu durumda Amerikan vatandaşlarının % 66,7’ si özel poliçe 
şeklinde sağlık sigortasına, % 24,7’si devlet güvencesi altında sağlık sigortasına sahipken, % 15,4’ünün 
ise herhangi bir güvencesi olmadığı tespit edilmiştir (Durmuş, 2011: 64). İlk olarak kâr amaçlı özel 
sağlık sigortaları kapsamında ABD sağlık finansmanının yarısından fazlasını oluşturan özel sigorta 
şirketleri çoğunlukla işyerlerine yönelik grup sigortası yapmaktadır. Kâr amaçlı özel sağlık sigortaları 
kapsamında ise Pmdential ve Cigna isimli iki büyük sigorta şirketi piyasaya hâkim olmuş konumdadır. 
Bu şirketler çoğunlukla grup halinde sigorta yapmakta ve böylece hem çalışanlar için hem de işverenler 
için oldukça avantajlı duruma gelmektedir. Hastalar bireysel sigorta yaptırdığında daha yüksek prim 
ödeyecekken grup sigortaları ile yüksek risk grubu oluşturan hastalar için risk paylaşımı gerçekleşmiş 
olmaktadır (Kılıç, 1995: 32).  

Kâr amacı gütmeyen ve diğer sigorta şirketlerinden farklı olan Mavi Haç ve Mavi Kalkan, 1930’lu 
yıllarda hastane sahipleri ve hekimlerin işbirliği aracılığı ile kurulmuştur (Kılıç, 1995: 33). 20. yüzyılın 
başında sağlık hizmetleri açısından tam manasıyla gerçek bir örgütlenme sağlanamadığından dolayı 
dağınık pratisyen hekimler tarafından sağlık hizmeti sunulmaktaydı. Hizmet kalitesi oldukça kötü olan 
bu dağınık örgütlenmelerden dolayı 1930’lu yıllarda ilk organizasyon girişimi olarak “Maviler” 
görülmeye başlanmıştır. 1929 yılında gerçekleşmiş olan Dünya Ekonomi Buhranından etkilenen çıkar 
grupları olarak hekimler ve hastaneler, devletin de desteğiyle birlikte finansmanın bir kısmını 
üstlenerek, kendi aralarında bir organizasyon oluşturmaya başlamışlardır (Belek, 2016: 195). Sonuç 
olarak Mavi Haç hastane masraflarının, Mavi Kalkan ise hekim masraflarının sigortalarını 
karşılamaktadır. Maviler olarak adlandırılan özel sağlık sigortaları, ABD’de neredeyse tüm eyaletlerde 
sağlık hizmeti vermektedir. Aynı zamanda eyalet değişikliği gibi bir durumda da bireyler haklarını 
devredebilmekte ve sigortalarının devamı sağlanmaktadır. Mavi Haç ve Mavi Kalkan özel sağlık sigorta 
şirketlerinin en önemli avantajı; tedavilerini kendi hastanelerinde ve daha ucuza gerçekleştirmeleridir. 
Çünkü sigorta şirketlerinin hekimler ve hastane sahipleri tarafından kurulmuş olması, maliyetlerin daha 
ucuza gelmesini sağlamaktadır (Kılıç, 1995: 33).  

Bağımsız sigorta planları ise sektör içerisinde giderek artan pazar payları ile HMO ve PPO gibi benzer 
olan sağlık sigorta planlarıdır. Örneğin, New York’da HMO finansmanı kentin her yerinde tanıtıcı 
reklamlar ile HIP (Health Insurance Plan of Greater New York)  tarafından sağlanmaktadır. Aynı şekilde 
bu gruba örnek verilebilecek Kaiser-Permanente sigorta şirketi de bulunmaktadır (Kılıç, 1995: 33). 

ABD sağlık sistemi içerisinde kamu sigortaları ele alındığında ise, 1965 yılında kamu aracılığıyla 
yürütülen iki tür “Sağlık Destek Programı” olan Medicare (Tıbbi Bakım Sigortası) ve Medicaid (Tıbbi 
Yardım Sigortası) sigorta planları uygulanmaya başlandığı tespit edilmiştir. Bu sigortaların yönetimi 
Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bölümünün denetiminde olan Sağlık Finans İdarelerince yürütülmektedir. 
Aynı zamanda bu sağlık destek programları, Sosyal Güvenlik İdaresi ve Kamu Sağlık Servisleriyle 
eşzamanlı olarak çalışmaktadır (Oral, 2002: 100-101). 65 yaş ve üstündeki nüfusu kapsayan Medicare 
destek programından faydalanabilmek için bu sosyal güvenlik sistemine kayıtlı olunması ve en az 10 yıl 
ödeme yapılmış olunması zorunluluğu söz konusudur(Mooney, 2013: 99). Medicare destek programı, 
primleri, kesintileri, madeni paraları, ödemeleri ve reçeteli ilaç kapsam masraflarını ödemektedir (URL-
3). Ancak bu koşulları sağlayamayanlar için bireysel katkı payı ödemesi yaparak “Medicare B” 
programına girme şansı verilmektedir (Mooney, 2013: 99).  

Sağlık Destek Programlarından bir diğeri olan Medicaid (Tıbbi Bakım Sigortası); çocuklu ve düşük 
gelirli aileleri, engellileri, yoksulluk sınırı altındaki ailelerdeki 6 yaşından küçük çocukları, gebeleri, 4 
kişilik yıllık geliri 18 bin 400 doların altında olan ailelerdeki 19 yaşından küçük çocukları kamu 
sigortasına kapsamına dâhil etmektedir (Mooney, 2013: 99). Yoksulların doktor ve hastane 
masraflarının karşılanmasını sağlayan destek programı olan Medicaid sisteminden tamamlayıcı 
güvenlik geliri (Supplementary Security Income- SSI)  alanlar ile ailelere ve bağımlı çocuklara yardım 
(Aid to Families with Dependent Childeren-AFDC) programından yardım alanlar yararlanabilmektedir 
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(Oral, 2002: 67-68). Medicaid sağlık destek programının finansmanı ise; federal hükümet ve devletler 
tarafından ortaklaşa karşılanmaktadır (URL-4). 

Son olarak ABD sağlık sisteminde giderek büyüyen bir kesimi oluşturan sigortasız bireyler, nüfusun 
yaklaşık %18’ini yani diğer bir deyişle ülke nüfusunun 51 milyonuna denk düşmektedir. Sigortasız 
kesimin büyük çoğunluğunu, yoksullar ve 19 yaş üzeri yeni mezun gençler oluşturmaktadır. 
Ebeveynlerinin poliçelerinden yararlanamayan çocuklar, kısmi zamanlı işlerde ya da sağlık sigortası 
sağlamayan işletmelerde çalışmak zorunda kalmaktadırlar (Kılıç, 1995: 32). Ülke genelindeki ekonomik 
durgunluk ve sağlık maliyetlerinin sürekli artışı, sigortasız kesimin giderek büyümesinin majör 
nedenleri arasında gösterilmektedir. Bunun yanı sıra sanayi sektörünün küçülmesi, ticari sektörün 
genişlemesi ve küçük işletmelerin artması da sigortasız nüfusun artmasında önemli etkenleri arasında 
sayılmaktadır(Belek, 2016: 204). 

3. ABD Sağlık Reformları Çerçevesi  

3.1. Obama Dönemi Sağlık Reformu: OBAMACARE  

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yüksek sağlık harcamalarına rağmen sağlık bakım kalitesinin giderek 
düşmesi sonucu sağlık sisteminin işleyişine yönelik politik tartışmalar gündem içerisinde sürekli olarak 
yer almaktadır. Pek çok farklı rakamlar olmasına rağmen, Mooney’in (2013: 98) de belirttiği gibi 
yaklaşık 35 milyon Amerikalının herhangi bir sağlık güvencesi bulunmadığı söylenmektedir.  

ABD sağlık sistemi, hem yoksul ve yaşlılara destek olmak amacıyla geliştirilen Medicare ve Medicaid 
sigorta destek sistemlerinin kendi içerisindeki eksiklikler hem de sistemin genelinde yaşanan finansman 
sorunlarından dolayı son yıllarda çökme eşiğine gelmiş bulunmaktadır. Bunun yanı sıra kamu 
sigortalarının kapsam açısından darlığı ve yetersiz hizmet sağlamaları, en az finansman kadar önemli 
bir sorun alanını teşkil etmektedir. Ayrıca devletin Medicare ve Medicaid için ödediği ücret hem 
hastaneler hem de hekimler için oldukça yetersiz görülmektedir. Tabii ki bu durumun sonucu olarak da 
hastane ve hekimler kamu sigortalarına sahip bu hastaları kabul etmek istememektedirler (Terzi, 2007: 
11). Ülke genelinde artan sağlık maliyetleri, işverenler ve bireyler için prim maliyetlerini giderek 
yükseltmektedir. Bu durumda işverenler prim artışlarına çözüm olması için, çalışanlarla maliyet 
paylaşımı ve kesintileri artırma yoluna gitmişlerdir. Ancak bu tür eğilimler özellikle düşük gelirli aileleri 
hastalık durumlarında finansal olarak oldukça zor durumda bırakmaktadır (Schoen vd., 2014: 1764). 
Sonuç olarak ABD’de sağlık sigortaları kamu veya özel sağlık sigortası fark etmeksizin verilen hizmet 
kalitesini ve başarı oranlarını etkilemektedir. Tüm bunlar sonucu adil bir şekilde sağlık hizmetlerine 
erişemeyen ve dar kapsamlı olan sağlık sigortalarından dolayı ABD gerçek bir sağlık reformuna ihtiyaç 
duymuştur.  

ABD sağlık tarihinin en önemli reformlarından biri olarak bilinen Obamacare yani “The Patient 
Protection and Affordable Care” (ACA) Yasası, 23 Mart 2010 tarihinde Başkan Barack Obama 
tarafından imzalanmış bir Birleşik Devletler federal yasasıdır (Manchikanti ve Hirsch, 2012: 629). Tüm 
Amerikalılara uygun fiyatlı ve kaliteli sağlık hizmeti vermeyi amaçlayan ACA; hükümet, işverenler ve 
bireyler arasında ortak bir sorumluluk alanı oluşturmayı planlamıştır (Mossialos vd., 2016: 171).  

Amaçları açısından ciddi bir dönüşümü sembolize eden ACA’nın geçmişteki üç önemli gelişmeyle 
bağlantılı olduğu görülmektedir. Bunlardan birincisi, 1970’lerin yönetilen rekabet organizasyonudur. 
İkincisi, Clinton’un başarıya ulaşamamış yönetilen bakım planları ve üçüncüsü ise 2006 yılında 
Massachusetss eyaletinde düşük ve orta gelirlere yönelik olarak yönetilen rekabet programı zemininde 
sağlanan sübvansiyonlar olduğu bilinmektedir (Belek, 2016: 212). 2008 yılında ABD’nin 44. Başkanı 
olarak göreve gelen Barack Obama, seçim vaatlerinde özellikle sağlık reform talepleri üzerinde 
durmuştur. Seçim kampanyalarına temel olarak bağlı kalan Obama; devlet ve işletmeler için sağlık 
maliyetlerinin uzun vadeli artışını sınırlamayı, hasta güvenliğini ve bakım kalitesini artırmayı, daha 
kaliteli sağlık hizmetleri için kapsamlı bir sağlık güvencesi sağlamayı temel olarak amaç edinmiştir 
(Görmüş, 2011: 28). 

1960’lardan itibaren ABD sağlık sistemi içerisinde en büyük revizyon olarak bilinen Obamacare sağlık 
reformu, Obama yönetiminin gerçekleştirmiş olduğu merkezi bir başarı olarak değerlendirilmektedir. 
Yapılmış olan revizyon, sağlık sigorta kapsamını olabildiğince genişletmek ve sigortası olmayan 
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yaklaşık 35 milyon insana sağlık sigortası sağlamayı hedeflemiştir. Yasa, sağlık sigortası olan ancak 
sağlık sigorta şirketlerinin kapsam alanına girmeyen hastalıkları karşılamamasının da önüne geçmeye 
çalışmış ve yoksullar için Medicaid sağlık programının içeriğini genişletmeyi amaçlamıştır. Yasa, aynı 
zamanda dünyanın en yüksek sağlık harcamalarını yapan ABD’nin rakamlarını da küçültmeyi 
hedeflemiştir(URL-5).  

2010 yılının Mart ayının sonuna doğru 212 Cumhuriyetçinin ret oyuna karşılık 219 kabul oyuyla 
çıkartılan yasa, ABD yönetim sistemi içerisinde önemli tartışmalara yol açmıştır. Kanunun bir kısmı 
2010 yılında bir kısmının ise 2017 yılından itibaren geçerli olacağı belirtilmiştir. Ayrıca Obamacare 
olarak adlandırılan sağlık reformunun maliyetinin 10 yılda 900 milyar dolar olacağı açıklanmıştır. 
Ancak reforma karşı olan muhalefet, yılda 122-298 milyar dolar ek bütçe gerektiğini öngörmüştür. 
Böylece kongre üyeleri yasayı kabul etmemek adına 2013 hükümet bütçesini onaylamayarak Obama’ya 
çok büyük bir şantaj ile gözdağı vermişlerdir (Mooney 2013: 101).  

1965’te Sosyal Güvenlik Sigortası olarak Medicare ve Medicaid’e geçiş yapan ABD sağlık sisteminin 
genel karakterinin, son derece tartışmalı ve içeriği ile minimal müdahale odaklı bir genel Amerikan 
tercihini yansıttığı görülmektedir. ACA’nın neredeyse tüm bireylerin bir çeşit sağlık sigortasına sahip 
olma şartını getirmesiyle merkezi bir amaca sahip olduğu ve hem kamu hem de özel sektör yoluyla 
iyileştirilmiş teminatların sistem içerisinde öngörüldüğü anlaşılmaktadır. ACA, sigortalı kişilerin sigorta 
kapsamı dışında kalan ve kişilerin hasta olduktan sonra sigortalarının iptal edilmelerine karşın koruyucu 
bir görev de üstlenerek sigorta kapsamlarını genişletmiştir. Aynı zamanda ACA sadece sağlık 
sigortalarının kapsamı açısından değil halk sağlığı ile de güçlendirilmiş bir yapıya sahiptir. Örneğin halk 
sağlığı programları için daha fazla fon artışı sağlanmış ve gıda ürünleri için kalori gösteren makinelerin 
restoranlara alım zorunluluğuna kadar geniş bir çerçeveye sahip olduğu ifade edilmiştir. Yine sağlık 
kalitesinin ve harcamaların iyileştirilmesi için de çeşitli önlemler alınmıştır. Belirli harcama alanlarında 
(örneğin, farmasötikler üzerinde) sınırlı indirgemeler düzenlenirken, diğer taraftan hastaların başka 
ülkelerde daha ucuz olduğu için ilaç almaları ve geri ödeme için maliyet-fayda analizinin kullanılmasını 
önleme yasağı gibi çeşitli uygulamalar ön plana çıkarılmıştır(Rice vd., 2013: 291).  

Yasa kapsamında 2017 yılına kadar tüm Amerikalıların ister patronları aracılığı ile ister bireysel olmak 
üzere sigorta kapsamına girmeleri zorunlu tutulmuştur. Sigorta hizmetlerini özel sigorta şirketlerinin 
yanı sıra devlet kurumlarının da sağlayacağı ve sigorta kapsamına girmek istemeyenlerin belirli 
miktarlarda ceza ödeme zorunluluğunun olacağı belirtilmiştir. ACA ile bireyin sağlık durumu her ne 
olursa olsun, herkesin özellikle aynı primi ödeyeceği bir sağlık finansman sisteminin kurulması esas 
alınmıştır. Yapılan tahminlere göre birey başına yılda yaklaşık ortalama olarak 12.000 dolarlık bir prim 
masrafı olacağı öngörülmüştür. Kronik hastalığa sahip olan insanların “sigortadan önceki sağlık 
problemi” gerekçesiyle sağlık sigorta şirketleri tarafından sigortalanmaması tercihi de ortadan 
kaldırılmıştır. Aynı zamanda sigorta şirketlerinin sağlık harcamalarını kontrol etmek için baz aldıkları 
“yaşam sınırı” uygulaması da iptal edilmiştir. Ayrıca çocukların 26 yaşına kadar ailelerinin sağlık 
sigortalarından yararlanma hakkı da sağlanmıştır (Mooney 2013: 102). Genç yetişkinlerin 
ebeveynlerinin politikalarına katılmaya hak kazandıkları Obamacare reformu ile tarihsel olarak 
sigortadan yoksun olma riski en yüksek olan gruplar; genç yetişkinler, Hispanikler, siyahlar ve düşük 
gelirli olanlar en büyük sağlık kapsamı elde eden kesimler olmuştur. Bu durum ABD sağlık sisteminde 
bugüne kadar eşi görülmemiş bir revizyon olarak kabul edilmiş ve tarihe geçmiştir(Blumenthal vd., 
2015: 2451). 

Gerçekleştirilmiş olan reform genel olarak erişim, maliyet ve kalite olmak üzere üç ana nokta etrafında 
şekillenmiştir. İlk olarak ACA'nın oluşturulduğu zaman kapsamında, 35 milyon kişinin (%14.7) 
sigortasız, 55.9 milyonunun (%18.7) yılın en az bir kısmı için sigortasız olduğu ve 31.7 milyonunun da 
(%10,6) bir yıldan fazla sigortasız olduğu tespit edilmiştir. Erişimin artırılması için özel ve kamu 
sigortalarının genişletilmesi önemli bir amaçtır. Ayrıca aynı coğrafi bölgede aynı demografik 
kategorideki herkes için aynı kategorideki primlerin aynı seviyede olmasını gerektiren sigorta güvencesi 
düzenlemesi de kabul edilmiştir. İkinci olarak hem maliyet seviyesi hem de maliyet artış hızının 
yönetilmesi hususu ön plana çıkmıştır. Kimileri için bu reform sağlık bakım maliyetlerini önemli ölçüde 
azaltmak anlamına gelirken; kimleri için de sağlık bakım maliyetlerinin artışı anlamına gelmektedir. 
Son olarak ise sağlık hizmetlerinin kalitesi ACA'nın odak noktasına yerleşmesi hususu söz konusu 
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olmuştur. Aynı zamanda bu durum, ABD sağlık bakım maliyetleri ve uygulama farklılıklarının coğrafi 
varyasyonları “en iyi uygulama” ve uygun sağlık bakımının ne olduğu problemini de önemsenmeye 
başladığının bir göstergesi olarak kabul edilmiştir (Rice vd., 2013: 292-293). 

Obamacare reformu kapsamı içerisinde en kârlı çıkacak gruplardan birisi de hastane ve ilaç sektörü 
olacağı öngörülmüştür. Milyonlarca Amerikalı’nın özel sağlık sigortası sahibi olacağı ve böylece 
hastaneye kolaylıkla giderek, ilaçlarını temin edebileceği düşünülmüştür. Yapılan sağlık reformu 
sayesinde sigorta sektörüne yaklaşık 32 milyon yeni müşteri kazandırılmış olacağı tahmin edilmiştir. 
İlaç sektörünün ise gelecekteki 10 yıl içerisinde sağlık reform maliyetinin 85 milyar dolarlık kısmını 
yükleneceği ve böylelikle sigorta kapsamına giren milyonlarca kullanıcı için ek gelir sağlayacağı ifade 
edilmiştir (URL-6). Ayrıca hastanelerde idari yetkilerde orta dereceli pratisyenlerin rolünün arttırılması 
ve uygulama yönetmeliklerinin kapsamının serbestleştirilerek bireysel hekimlerin rolünün azaltması da 
hekimler açısından reformun yararları arasında gösterilmiştir (Manchikanti ve Hirsch, 2012: 629). 

Hiçbir Cumhuriyetçi siyasetçinin desteği olmaksızın kabul edilmiş olan ACA, yine Cumhuriyetçiler 
tarafından çeşitli yasal zorluklarla durdurulmaya çalışılmıştır. 2012 yılında ABD Yüksek Mahkemesi 
işverenlerin, şirketlere doğum kontrol olanaklarını sağlamasını ilan etmiş ancak 2016 yılında başka bir 
Anayasa Mahkemesi davasında ise bu yönde olumlu ya da olumsuz bir tam bir karar vermemiştir. 
Obama'nın başkanlık dönemi boyunca Cumhuriyetçiler tarafından kontrol edilen Temsilciler Meclisi, 
yasayı yürürlükten kaldırmak için düzinelerce sembolik oy kullanmış ve eyaletlerdeki Cumhuriyetçiler 
de reform uygulamalarını zayıflatmak için çeşitli çalışmalar yürütmüşlerdir (URL-7). Yargıtay'ın 
Haziran 2012'de aldığı ACA’nın anayasaya uygunluğunu destekleyen karar muhaliflere ciddi bir darbe 
vurmuştur. Başkan Barack Obama'nın yeniden seçilmesi ve Demokratların Senatodaki çoğunluk 
kontrolünü elinde bulundurmasıyla, Cumhuriyetçiler yasama veya yürütme eylemiyle yasayı 
devirmeleri pek mümkün olmamıştır(Oberlander, 2012: 2165). 

Taraflar arasında çatışmayı körükleyen bir durum olan Obamacare'in ABD yasalarına aykırı olduğu 
savunularak, Cumhuriyetçiler tarafından çok çeşitli şikâyetler ve uyarılar ortaya konulmuştur. 26 
eyaletteki başsavcılar ABD Yüksek Mahkemesi nezdinde Ulusal Bağımsızlık Federasyonunun hukuki 
kriterlerine bağlı olmasına karşın, bazı eyaletlerde vatandaşların kendi sağlık sigortasını satın almaları 
ve satın aldıkları sigorta kapsamında sağlık hizmeti almaları güçleştirilmiştir. Kısacası, ulusal ve eyalet 
düzeyindeki muhalefet, Obamacare’i engellemek ve zayıflatmak için her türlü imkânı seferber 
etmiştir(Barrilleaux ve Rainey, 2014: 438).  

Çoğunlukla “küçük hükümet” ve “serbest piyasa ekonomisi” anlayışını benimsemiş olan 
Cumhuriyetçilerin ilk olarak Obamacare'i neden iptal etmek istediklerini ideolojik ve ekonomik açıdan 
anlamak gerekmektedir. İdeolojik olarak Obamacare, sağlık sigortasını zorunlu hale getirmesinden 
dolayı fakirlere ve düşük gelirlilere ücretsiz veya düşük maliyetli sigorta imkânı sağlarken zenginler için 
de vergilerin artırılması anlamına gelmektedir. Bu uygulamalar federal hükümetin ekonomiye müdahale 
etmemesini savunan Cumhuriyetçiler için hem bireysel özgürlükleri hem de serbest piyasa ekonomisini 
ihlal ettiği manasını taşımaktadır. Aynı zamanda bu yasanın, ABD için sosyalizmin başlangıcı olarak 
algılayanların da bulunduğu söylenebilir. Ekonomik olarak ise; Obamacare'in federal bütçeye olumsuz 
etkisi olacağı ve böylece meydana gelen bütçe açığının sürdürülemez hale geleceği iddia edilmiştir. 
Diğer bir ekonomik sebebi ise 50 ve üzerinde çalışanı bulunan iş yerlerine sağlık sigortası sağlama 
zorunluğu ve zenginlere ek vergi getirmesi de yasaya karşı çıkılan nedenler arasında sayılabilir (URL-
8). 

ABD’de bulunan “Ulusal Sağlık Planı için Doktorlar” adı verilen hekim örgütü Obama’nın sağlık 
reformunun sadece görünüşte bir iyileştirme yaptığını ve sigortasız Amerikalılar için de görece 
düzenlemeler içerdiğine dair eleştiri getirmiştirler. Yine bazı akademisyenler ise Obamacare’in ABD 
sağlık sisteminin uzun yıllardır süren yapısal bozukluğu düzeltme amacı taşımadığını belirtmişlerdir. 
Yapılan reform kapsamında sadece özel şirketleri kuvvetlendirecek düzenlemeler olduğundan da 
bahsedilmektedir (URL-9). Yine bu hekim örgütünün, Obamacare’in kanseri aspirinle tedavi etmekten 
başka anlama gelmediğini iddia ettiği ifade edilmiştir. Bir başka eleştiri ise ACA’nın sadece hastalığın 
semptomlarıyla uğraşmakta ve semptomun arkasındaki sağlık hizmetini parası olana veren yani onu 
metalaştıran piyasa şartlarına önem verilmediğine yönelik gerçekleştirilmiştir (Durmuş, 2011: 67). 
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Özetle yüksek sağlık harcamalarına karşın düşük sağlık hizmet kalitesine sahip olan ve uzun süredir 
devamlı iyileştirme politikaları arayışı içerisinde bulunan ABD sağlık sistemi, “The Patient Protection 
and Affordable Care” (ACA) ile sağlık reformları tarihi içerisinde gerçekleştirilmiş olan en büyük 
revizyonlardan birisini yaşamıştır. Obamacare, ABD içerisinde bulunan yaklaşık 35 milyon sigortasıza 
sağlık güvencesi sağlamış ve mevcut sağlık sigorta kapsamlarını da olabildiğince genişletmiştir. Aynı 
zamanda küçük ve büyük çaplı tüm işletmelerin çalışanları için belirli koşullar altında prim ödeme 
zorunluluğu getirmiştir. Ayrıca sigortasız çocukların ebeveynlerin sağlık sigortalarından 26 yaşına kadar 
yararlanabilme hakkı sağlanmış, diğer taraftan sigorta şirketlerinin hastalarının sağlık sorunları 
yüzünden sigortalarının iptali ve her yıl değişkenlik gösteren sağlık primleri gibi problemleri de ortadan 
kaldırılmıştır.  

3.2. Trump Dönemi Sağlık Reformu: TRUMPCARE 

Gallup Healthways Well Being Index araştırmalarına göre 2008 yılının ilk çeyreğinde %20’ye yaklaşan 
yetişkin sigortasız oranının 2015 ilk çeyreğinde ülke genelinde %11.4’e düştüğü belirlenmiştir. Aynı 
tarihler arasında %28 olan genç yetişkin sigortasız oranının ise %18’e düştüğü gözlemlenirken, 
yaygınlaşan Medicaid ile yoksulluk nedenli sigortasız vatandaş sayısının %28’den %17’ye gerilediği 
tespit edilmiştir. 2016’da başkanlık seçimleriyle birlikte en çok merak edilen konulardan biri de çok 
tartışılan, Obamacare olarak bilinen sağlık reformunun devam edip etmeyeceği yönünde olmuştur 
(URL-10). Cumhuriyetçi partinin adayı olan Başkan Trump, 20 Ocak 2017 itibari ile 1,5 yıllık uzun 
başkanlık yarışını kazanarak ABD tarihinin 45.başkanı olmuştur (URL-11). 

ABD'nin 45. Başkanı olan ve 20 Ocak 2017 tarihinde yemin ederek görevine başlayan Donald Trump, 
Oval Ofis'te imzaladığı ilk kararname, eski Başkan Barack Obama döneminde çıkarılan ve "Obamacare" 
olarak bilinen sağlık reformu yasasının iptaline yönelik olmuştur. ABD kamuoyunda uzun zamandır 
tartışılan ve Trump'ın “İlk icraatım iptal etmek olacak” dediği Obamacare sağlık reformu, 
Cumhuriyetçilere göre vatandaşlara yeni mali külfetler yüklemektedir. Aynı zamanda Beyaz Saray'dan 
yapılan bir diğer açıklamaya göre ise Trump'ın verdiği talimata göre, farklı bakanlık ve kurumlara yeni 
atamalar yapılıncaya dek tüm federal düzenlemelerin askıya alındığı bildirilmiştir (URL-12). 
Obamacare’in çok hızlı bir şekilde iptal edilmesini isteyen Trump, aynı zamanda yeni sağlık sigorta 
sisteminin eş zamanlı olarak yürürlüğe girmesi gerektiğini savunmaktadır. Ancak eş zamanlı bir sistem 
değişikliği için de ABD Kongresi’nde Cumhuriyetçilerle Demokratların birlikte çalışması gerektiğini 
ifade etmektedir (URL-13). ‘Obamacare’ sağlık reformunu değerlendiren Trump, ABD’nin altyapısının 
oldukça eski olduğunu ve cesur vergi reformları yaparak orta sınıfın mali yüklerini azaltarak aynı 
zamanda işletmelerin vergilerini de düşüreceğini ifade etmiştir. Ayrıca ABD’de sosyal yardım alan 
bireylerin bir an evvel işgücü dünyasına katılması gerektiğini dile getirmiştir (URL-14). 

24 Mart 2017 tarihinde Başkan Trump oylamanın “sonuç ne olacaksa olsun” çağrılarına karşın 
Temsilciler Meclisi'nde sağlık sigorta sisteminin bir bölümünün değiştirilmesi için önceki gün yapılacak 
olan oylama ertelenmiştir. Trump yönetimi, Obama’nın yürürlüğe koyduğu sağlık reformunun yerine 
Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasası’nı (AHCA) koymayı planlamıştır. Ancak Temsilciler Meclisi’nde 
bazı Cumhuriyetçilerin kendi grupları içerisindeki muhalefeti nedeniyle gerekli oy çokluğunun 
sağlanamayacağı endişesiyle oylama ileri bir tarihe aktarılmıştır. AHCA’nın kabul edilmesi için 
Temsilciler Meclisi'nde 215 oyun gerekli olmasına rağmen bazı muhafazakâr Cumhuriyetçilerin 
değişikliğe onay vermemeleri, yasanın kabul edilmesinin hiç de kolay olmayacağını göstermiştir(URL-
15).  

Göreve gelişinin ilk üç ayı sonunda Trump'ın yasama alanındaki ilk zaferi olarak adlandırılan 
Obamacare sağlık sigorta sisteminin yürürlükten kaldırılması için hazırlanan tasarı, 217 oy ile 
Temsilciler Meclisinden geçmiştir. Temsilciler meclisinde kabul edilen AHCA (Amerikan Sağlık 
Hizmetleri Yasası) adlı yasa tasarısı Senato’da oylanması planlanmıştır. Trump’ın en önemli seçim 
vaatlerinden biri olan Obamacare’in kaldırılması durumunda Demokrat grup, özellikle yoksulları ve 
yaşlıların zor duruma düşeceği, kadınların doğum kontrol yöntemlerine ulaşmasının zorlaştıracağı ve 
maliyetlerin aşırı yükseleceğini ifade etmiştir (URL-16).    

Son olarak 28 Temmuz 2017 tarihinde Obamacare’in iptalini öngören son sağlık reform tasarısının 
kabulü için Senato'da gerçekleşen oylamada, basit çoğunluğa ulaşılamamış ve 3 Cumhuriyetçi 
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Senatörün ret oyuyla birlikte 49'a karşı 51 oyla yasa tasarısı kabul edilmemiştir. Böylelikle 
Obamacare’in iptalini öngören yasa tasarısı son oylamayla üçüncü kez Senato engeline maruz kalmıştır  
(URL-17). Trump yönetiminin sağlık reform girişimi başarısız olması sonucu, Başkan Donald Trump 
kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, “3 Cumhuriyetçi ve 48 Demokrat Amerikalılara hayal 
kırıklığı yaşattı. Daha yolun başında söylediğim gibi, Obamacare’in patlamasına izin verin, sonra 
anlaşın.” diyerek tepkisini ortaya koymuştur. Hazırlanan son tasarının içeriğinde, Obamacare 
çerçevesinde zorunlu olan sağlık sigortasının tamamen isteğe bağlı olmasını ile ayrıca 50 ve üzerinde 
çalışanı bulunan iş yerlerine sağlık sigortası sağlama zorunluluğunu kaldırmayı amaçlıyordu (URL-18).  

 ABD tarihinin 45. Başkanı olan Donald Trump’ın ilk görevi, selefi olan Barack Obama’nın 
yürürlüğe koymuş olduğu Obamacare sağlık reform yasasını iptal etmek girişimi olmuştur. ABD 
vatandaşlarına ve devlete büyük bir mali külfet yüklediği iddia edilen Obamacare sağlık yasasının yerine 
bir an önce Trump ekibi tarafından oluşturulmuş olan Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasası’nın (AHCA) 
yürürlüğe konulması planlanmıştır. Ancak Temsilciler Meclisi onayını alsa da Senato engeline takılan 
yasa tasarısının şimdilik akıbeti tam olarak bilenememektedir.  

4. ABD Sağlık Reformları Çerçevesinde OECD Göstergeleri 

Çalışmanın bu bölümünde ABD sağlık sistemi gerçekleştirilen reformlar çerçevesinde Obama öncesi ve 
Obama dönemi olmak üzere iki ayrı aşamada3 incelenmiştir. Bu kapsamda ABD sağlık sistemi sağlık 
göstergeleri, sağlık harcamaları, sağlık insan gücü, sağlık teknolojisi, sağlık hizmetlerine erişim ve 
kullanım gibi kriterler açısından değerlendirilmiştir. 

Tablo 1. Doğumda Beklenen Yaşam Süreleri ve Mortalite Oranları 

ABD Sağlık Göstergeleri 
Karşılaştırması 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2016 

Ortalama Beklenen Yaşam 
Süresi 77.6 78.1 78.5 78.7 78.8 78.7 78.6 

Doğumda Beklenen Yaşam 
Süresi (Kadın) 80.1 80.6 80.9 81.1 81.2 81.1 81.1 

Doğumda Beklenen Yaşam 
Süresi (Erkek) 75 75.5 76 76.3 76.4 76.3 76.1 

Toplam Ölüm Oranı (100.000 
Kişide)  910.3 872.9 838.8 832 826.2 837.2 ----- 

Kadın Ölüm Oranı (100.000 
Kişide) 771.4 736.2 707.6 703.9 696.7 704.9 ----- 

Erkek Ölüm Oranı (100.000 
Kişide) 1087.1 1049.9 1006 993.8 988.7 1003.2 ----- 

Bebek Ölüm Oranı (1000 Canlı 
Doğumda) 6.9 6.8 6.4 6.1 6.0 5.9 ----- 

Neonatal Ölüm Oranı (1000 
Canlı Doğumda) 4.5 4.4 4.2 4.1 4 3.9 ----- 

                                                      
3 2017 yılında seçimi kazanan Trump dönemi sağlık göstergeleri henüz resmi olarak paylaşılmadığından dolayı 
son yıllarda ait göstergelere ilişkin bir değerlendirme yapılamamıştır. 
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Perinatal Ölüm Oranı (1000 
Doğumda) 6.6 6.4 6.2 6.3 6.2 6 ----- 

Anne Ölüm Oranı (100.000 
Canlı Doğumda) 15.1 12.7 ----- ----- ----- ----- ----- 

Kaynak: OECD Stats 

Tablo 1’de ABD’de sağlık sisteminin sağlık gösterge oranları görülmektedir. 2005 yılında ortalama 
beklenen yaşam süresi 77.6, 2009 yılında 78.5, 2013 yılında 78.8, 2015 yılında 78.7 ve 2016 yılında 
78.6 olmuştur. Doğumda beklenen yaşam sürelerine cinsiyet açısından bakıldığında kadınların erkeklere 
kıyasla daha yüksek bir orana sahip olduğu belirlenmiştir. Doğumda beklenen yaşam süresi kadınlarda 
2005 yılında 80.1 iken 2016 yılında 81.1’e yükselmiştir. Yine aynı şekilde doğumda beklenen yaşam 
süresi erkeklerde de giderek yükselmiş olup 2005 yılında 75 iken 2016 yılında 76.1’e yükseldiği 
görülmüştür. OECD verileri kapsamında ABD sağlık sisteminin mortalite oranları incelendiğinde ise 
düzenli bir düşüşün olduğu izlenmiştir. 2005 yılında 100.000 kişide toplam ölüm oranı 910.3 iken 2016 
yılında 837.2’ye düştüğü görülmüştür. Cinsiyete göre 100.000 kişide ölüm oranları incelendiğinde 
kadınlara kıyasla erkek ölüm oranlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Mortalite oranları 
içerisinde 1000 canlı doğum içerisinde bebek ölüm oranları incelendiğinde 2005 yılında 6.9 iken 2013 
yılında 6.0 rakamlarına kadar düştüğü görülmüştür. Yine aynı şekilde perinatal ve neonatal ölüm 
oranlarının da 2005 yılından itibaren önemli düşüşler yaşandığı gözlenmiştir. 100.000 canlı doğumda 
anne ölüm oranlarına bakıldığında ise 2005 yılında 15.1 iken 2007 yılında 12.7 olduğu belirlenmiştir. 
Obamacare reform adımları ile birlikte Tablo 1’de yer alan göstergeler açısından pozitif bir gelişme 
kaydedildiği gözlemlenmiştir. 

Tablo 2. Sağlık Personel Sayıları ve Oranları 

ABD 
Toplam 
Sağlık 
Personeli  

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2016 

Toplam 
Sağlık 
Personeli  

16.910.000 17.834.000 18.632.000 18.903.000 19.562.000 20.076.000 20.589.000 

Toplam 
Sağlık 
Personeli 
(1000 
Kişi 
Başına) 

57.22 59.2 60.74 60.66 61.86 62.53 63.66 

Toplam 
Hekim 
Sayısı 

762.438 776.554 792.805 809.492 854.698 870.900 878.962 

Toplam 
Hekim 
Sayısı 
(1000 
Kişi 
Başına) 

2.58 2.58 2.58 2.6 2.7 2.71 2.72 
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Toplam 
Hemşire 
Sayısı  

3.078.090 3.187.980 3.312.440 3.453.710 3.521.350 3.626.060 3.078.090 

Toplam 
Hemşire 
Sayısı 
(1000 
Kişi 
Başına) 

10.42 10.58 10.8 11.08 11.14 11.29 11.61 

Kaynak: OECD Stats 

Tablo 2’de toplam hastane sayısı ve hastane personeline dair OECD verileri incelendiğinde 2005 yılında 
toplam sağlık personeli 16.910.000 iken 2016 yılı itibariyle 20.589.000’e yükseldiği görülmektedir. 
1000 kişi başına düşen toplam sağlık personeli düzenli olarak artış sağladığı gözlemlenmiş ve 2016 
yılında 63.66 oranına yükselmiştir. Toplam hekim sayısının yıllar içinde düzenli bir artış sağladığı 
izlenmekte olup 2005 yılında 762.438 iken 2016 yılında 878.962’ye yükseldiği belirlenmiştir. Toplam 
hekim sayısının 1000 kişi başına düşen oranı da yıllar içinde arttığı görülmektedir. OECD verileri 
kapsamında toplam hemşire sayısına bakıldığında ise bu sayının 2005 yılında 3.078.090 iken 2016 
yılında 3.755.940’a ulaştığı tespit edilmiştir. 1000 kişi başına düşen toplam hemşire sayısı da yıllar 
içinde giderek artmış ve 2016 yılında 11.61’e yükselmiştir.  

Tablo 3. Toplam Hastane ve Yatak Sayısı 

ABD Toplam Hastane ve 
Yatak Sayısı  2005 2007 2009 2011 2013 2015 

Toplam Hastane Sayısı 5.756 5.708 5.795 5.724 5.686 5.564 

Toplam Kamu Hastane Sayısı ----- 1.582 1.152 1.491 1.441 1.403 

Toplam Kâr Amacı Gütmeyen 
Özel Hastane Sayısı ----- 3.058 3.055 3.031 3.024 2.957 

Toplam Kâr Amacı Güden 
Hastane Sayısı  ----- 1.068 1.188 1.202 1.221 1.204 

Toplam Yatak Sayısı 946.997 945.199 944.277 924.333 914.513 897.961 

Toplam Yatak Sayısı (1000 
Kişi Başına) 3.2 3.14 3.08 2.97 2.89 2.8 

Kamu Hastaneleri Yatak Sayısı  241.441 243.956 234.991 217.751 207.914 203.750 

Kamu Hastaneleri Yatak Sayısı 
(1000 Kişi Başına) 0.82 0.81 0.77 0.7 0.66 0.63 

Kâr Amacı Gütmeyen Özel 
Hastane Yatak Sayısı 574.838 567.957 569.941 560.899 555.631 542.168 

Kâr Amacı Gütmeyen Özel 
Hastane Yatak Sayısı (1000 
Kişi Başına) 

1.95 1.89 1.86 1.8 1.76 1.69 
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Özel Hastaneler Yatak Sayısı 130.718 133.286 139.345 145.683 150.968 152.043 

Özel Hastaneler Yatak Sayısı 
(1000 Kişi Başına) 0.44 0.44 0.45 0.47 0.48 0.47 

Kaynak: OECD Stats 

OECD verileri kapsamında ABD sağlık sisteminin toplam hastane ve yatak sayıları ilişkin rakamlar 
Tablo 3’te görülmektedir. Toplam hastane sayısı 2005 yılında 5.756 iken 2015 yılında 5.564’e düştüğü 
belirlenmiştir. Toplam kamu hastaneleri ve kâr amacı gütmeyen özel hastane sayıları yıllar içerisinde 
belirgin bir düşüş yaşarken tam aksine kâr amacı güden hastane sayısında ise gözle görülür bir artış 
yaşandığı tespit edilmiştir. ABD sağlık sistemi içerisinde toplam yatak sayılarına bakıldığında ise 2005 
yılında 946.997 iken 2015 yılında 897.961’e düştüğü belirlenmiştir. Her 1000 kişi için toplam yatak 
sayısı 2005 yılında 3.2 iken 2015 yılında 2.8 oranına düştüğü saptanmıştır. Kamu hastaneleri yatak sayısı 
ve kâr amacı gütmeyen özel hastane toplam yatak sayılarının yıllara içerisinde giderek düştüğü 
belirlenirken tam aksine özel hastane yatak sayılarının arttığı tespit edilmiştir. Son OECD verileri 
kapsamında 2015 yılı itibari ile her 1000 kişi için kamu hastaneleri yatak oranı 0.63, kâr amacı gütmeyen 
özel hastane yatak oranı 1.69 ve özel hastane yatak oranı 0.47 olarak belirlenmiştir. 

Tablo 4. Sağlık Sigortasına Sahip Nüfus Oranı (%) 

ABD’de Sağlık Sigortasına Sahip 
Nüfus Oranı 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2016 

Sağlık Sigortasına Sahip Nüfus Oranı 85.4 85.3 81.3 84.9 85.5 90.9 91.2 

Kamu Sağlık Sigortasına Sahip Nüfus 
Oranı 26.2 27.4 26.4 31.8 33 35.6 36.3 

Özel Sağlık Sigortasına Sahip Nüfus 
Oranı 67.1 65.5 62.3 60.6 60.1 62.9 63 

Kaynak: OECD Stats 

Tablo 4’te görüldüğü üzere OECD verileri kapsamında ABD sağlık sistemi içerisinde sağlık sigortasına 
sahip olan nüfus oranları incelenmiştir. Bu oranlara göre toplam sağlık sigortasına sahip nüfus oranı 
2005 yılında % 85.4 iken Başkan Obama’nın 2010 yılında gerçekleştirmiş olduğu reform kapsamında 
2011 yılından itibaren sürekli bir artışın olduğu tespit edilmiştir. Bunun üzerine sağlık sigortasına sahip 
olan nüfus oranı 2009 yılında % 81.3 iken 2011 yılında % 84.9, 2013 yılında % 85.5, 2015 yılında % 
90.9 ve son olarak 2016 yılında % 91.2 gibi yüksek bir rakama ulaşmış bulunmaktadır. Aynı yükseliş 
oranları kamu sigortasına sahip olan kesim içinde geçerli olduğu gözlenmiştir. 2009 yılında % 26.4 iken 
2016 yılı itibari ile % 36.3’e yükselmiştir. 2010 yılında gerçekleştirilen sağlık reformu kapsamında 
kamu sağlık sigortasına sahip nüfus oranlarının yükselişinin tam aksine özel sağlık sigortasına sahip 
nüfus oranlarının giderek düştüğü gözlenmiştir. 2005 yılında özel sağlık sigortasına sahi olan nüfus 
oranı % 67.1 iken 2016 yılı itibari ile % 63 oranına düştüğü belirlenmiştir.  

Tablo 5. Toplam Sağlık Harcamalarının GSYİH’ye Oranı (%) 

ABD Toplam Sağlık Harcamalarının 
GSYİH’YE Oranı 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2016 

Toplam Sağlık Harcamalarının 
GSYİH’YE Oranı 14.5 14.9 16.3 16.4 16.3 16.8 17.1 

Kamu 6.6 6.9 7.9 7.9 8.0 13.8 14.0 

333



2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

Özel 7.9 8.0 8.5 8.5 8.4 ----- ----- 

Kaynak: OECD Stats 

OECD verileri kapsamında Tablo 5’te ABD’nin sağlık harcamalarının GSYİH’ye oranları 
görülmektedir. Toplam sağlık harcamalarının GSYİH’ye oranı 2005 yılından 2016 yılına kadar % 
2.6’lık bir artış göstererek sağlık harcamalarına aktarılan payın giderek yükseldiği görülmektedir. 
Kamuya aktarılan oran ise 2005 yılında % 6.6 iken yıllar içerisinde artarak devam etmiş ve 2016 yılı 
itibari ile %14’e ulaşmıştır. Aynı şekilde özel sektöre aktarılan GSYİH’ye oranı da 2005 yılında % 7.9 
iken 2013 yılı itibari ile % 8.4’e yükseldiği belirlenmiştir.  

Tablo 6. Sağlık Hizmetlerinin Kullanımına İlişkin Veriler 

ABD’de Sağlık Hizmetlerinin 
Kullanımına İlişkin Veriler 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2016 

Kişi Başına Muayene Sayısı 4 4 4.1 4 ----- ----- ------ 

Bağışıklama(%) 

(Difteri, Tetanos, Boğmaca) 
96 96 95 96 94 95 95 

Bağışıklama(%) 

(Kızamık) 
92 92 90 92 92 92 92 

Bağışıklama(%) 

(Hepatit B) 
93 93 92 91 91 92 93 

Hastane Yatış Süresi (Gün) 4.8 4.8 4.9 ----- ----- ----- ----- 

Kaynak: OECD Stats 

OECD verileri kapsamında sağlık hizmetlerinin kullanımına ilişkin verilerin Tablo 6’da incelendiği 
üzere 2005 yılında bir birey ortalama yılda 4 kez muayene olurken, 2009 yılı itibari ile ortalama 4.1, 
2011 yılında ortalama 4 kez muayene olduğu tespit edilmiştir. ABD sağlık sistemi içerisinde hastane 
yatış süresi incelendiğinde ise 2005 yılında 4.8 iken 2009 yılında 4.9’a yükseldiği belirlenmiştir. Bir 
diğer sağlık hizmet kullanımına ilişkin verisi olan bağışıklama oranları ise ABD’de 2005 yılında % 96 
iken bu sayının 2016 yılında % 95’e gerilediği görülmüştür. Kızamığa karşı bağışıklama ise 2005 yılında 
% 92, 2009 yılında %90 ve 2016 yılında ise % 92 olduğu tespit edilmiştir. Yine aynı şekilde Hepatit 
B’ye karşı bağışıklama oranının da 2016 yılı itibari ile % 93 olduğu görülmüştür.  ABD sağlık hizmetleri 
kullanımı içerisinde bağışıklama oranlarının oldukça yüksek olduğu ve koruyucu sağlık hizmetlerine 
önem verildiği söylenebilir.  

Tablo 7. ABD Sağlık Teknolojisi 

ABD Sağlık Teknoloji 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2016 2017 

Bilgisayarlı Tomografi ----- 10.335 ----- 12.740 13.745 13.150 13.525 13.890 

MR ----- 7810 ----- ----- 11.220 12.515 11.865 12.235 

PET ----- ----- ----- 1450 ----- 1645 ----- ------ 

Gama Kamerası ----- ----- ----- 15.900 14.825 ----- ----- ------ 
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Mamografi 13.624 13.546 12.813 12.299 13.010 15.153 16.720 18.061 

Radyo Terapi Ünitesi ----- ----- ----- 3.880 ----- ----- 3.855 ------ 

Kaynak: OECD Stats 

Tablo 7’de OECD verileri kapsamında ABD’nin sahip olduğu sağlık teknolojilerine ait rakamlar yer 
almaktadır. Yıllar bazında incelendiğinde ABD’nin sahip olduğu bilgisayarlı tomografi, MR, PET, gama 
kamerası, mamografi ve radyo terapi ünitesi sayıları giderek arttığı izlenmiştir.  

4. Sonuç ve Değerlendirme

ABD sağlık sistemi, ülkenin genel sosyal, siyasal ve kültürel özelliklerine benzer bir şekilde özel sektör 
ağırlıklı bir karaktere sahiptir. Geçmişi incelendiğinde sağlık sistemi ile ilgili çeşitli problemlerin 
yaşandığı ve bu durumun bazı dönemlerde sağlık politikalarına konu olduğu görülmektedir. Medicare 
ve Medicaid reform adımları sonrasında günümüze yakın en son ve en kapsamlı reform uygulaması, 
Başkan Barack Obama döneminde gerçekleştirilmiş ve kamuoyunda Obamacare olarak bilinen bir 
değişim ve dönüşüm süreci yaşanmıştır. Temelinde ülke genelindeki sigortalı nüfus kapsamının 
genişletilmesi ve mevcut sigorta paketlerinin geliştirilmesi ve ücret standardizasyonun sağlanması 
bulunan Obama dönemi reform uygulamaları, bir anlamda ABD’de sosyal devlet anlayışının yansıması 
olarak da değerlendirilebilecek bir niteliğe sahip olmuştur. 

Obama dönemi sağlık reformu uygulamaları ile kamu sigortalı kapsamında pozitif yönde bir artış 
gerçekleşirken, sağlık hizmetlerine erişim ve kalite açısından da vatandaş odaklı bir politika izlenmiştir. 
Ancak sağlık hizmetlerine ilişkin sigorta ve hizmet maliyetlerinin artış göstereceği ve bu artışın da 
vergiler üzerinden devlet tarafından karşılanacağı düşüncesi, bir anlamda Cumhuriyetçiler için endişeye 
sebep olmuş ve Obama dönemine ilişkin sağlık reform uygulamaları tartışmaların odak noktası haline 
gelmiştir. Ancak Obama dönemi ile birlikte ABD sağlık göstergelerinin genelinde pozitif yönlü bir 
gelişme kaydedildiği ve bireylerin sigorta sorunlarının nispeten çözülmesi sebebiyle sağlık hizmetlerine 
daha çok ulaşabildiği de önemli bir gerçeklik olarak tespit edilmiştir.  

Başkan Obama’nın önemli bir ölçüde hayata geçirmeye çalıştığı reform uygulamaları, başkanlık 
döneminin bitmesine yakın süreçte Cumhuriyetçilerin başkan adayı Trump ve ekibi tarafından ciddi bir 
şekilde eleştirilmiş ve göreve gelindiğinde bu uygulamaların sona erdirileceği seçim vaadi olarak 
kamuoyu ile paylaşılmıştır. 2017 yılındaki başkanlık seçimlerini kazanan Trump, Obama dönemi sağlık 
reformu paketini iptal etmek için hemen harekete geçmiş ve bu yönde kararname düzenleyerek adım 
atmıştır. Ancak Trump sonraki süreçte gerekli hukuki ve siyasi desteği bulamadığı için Obama dönemi 
sağlık reform paketinin diğer bir ifadeyle The Patient Protection and Affordable Care” (ACA) Yasasının 
iptali konusunda başarılı olamamıştır. 

Trump dönemi ile birlikte ABD sağlık sisteminde sigorta kapsamı ve sigortalı nüfus kapasitesi, piyasa 
şartları doğrultusunda yeniden dizayn edilmeye çalışılmakta ve özel teşebbüs ağırlıklı bir felsefeye geri 
dönülmesi arzu edilmektedir. Yani diğer bir ifadeyle devletin sağlık alanındaki sorumluluğunun 
daraltılması düşünülmektedir. Halen iptal edilmek istenen Obama dönemi reform uygulamalarının 
Trump döneminde her an değiştirilebileceği de ABD kamuoyu tarafından öngörülmektedir. 
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ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN TÜKENMİŞLİĞE ETKİSİ İŞ 
TATMİNİNİN ARACILIK ROLÜ MERSİN İLİ KAMU 

HASTANELERİ HEMŞİRELERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA* 
Abdullah ÇALIŞKAN1 

Hayriye ÖZKAN2 

Özet 

Bu çalışmanın amacı örgütsel bağlılığın üç boyutunun, çalışanların tükenmişliklerine etkisi ve bu etkide iş 
tatmininin aracılık rolünün tespit edilmesidir. Söz konusu değişkenler arasındaki ilişki; faktör analizi, regresyon 
analizi ve sobel testleri gibi istatistiksel yöntemler ile analiz edilmiştir. Çalışmanın örneklemini Mersin ilindeki 
sağlık sektörü çalışanları oluşturmaktadır. Bu konuda hazırlanan anket formu ile 476 çalışandan toplanan veriler 
kullanılarak çalışmada yer alan değişkenler arasındaki ilişkiler belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda, 
örgütsel bağlılığın tükenmişliği negatif  yönde etkilediği ve iş tatmininin bu ilişkide kısmi aracılık rolünün olduğu 
belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Bağlılık, Tükenmişlik, İş Tatmini 

THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT TO BURNOUT THE MEDIATING ROLE 
OF JOB SATISFACTION AN APPLICATION FOR NURSES IN MERSİN PROVINCE PUBLIC 

HOSPITALS 

Abstract 

The aim of this study is to investigate the effect of the three dimensions of organizational commitment on the 
employees’ burnout and the mediating role of job satisfactions on this effect. The relationship between the 
aforementioned variables is analyzed by using a set of statistical techniques, i.e., factor analysis, regression 
analysis, and sobel tests. The data used in the analysis is obtained through questionnaires filled out by 400 
employees of the health sector in Mersin province. The results of the analysis indicate that organizational 
commitment affects burnout negatively and job satisfaction has a partial mediating role in that effect. 

Key Words: Organizational Commitment, Burnout, Job Satisfaction 

1. Giriş

Örgütlerin varlıklarını sürdürebilmesi, çalışanların örgütte kalmasına bağlıdır. Çalışanların örgütte 
devamlılığının sağlanabilmesi için örgütlerine olan bağlılık düzeyleri yüksek olmalıdır. Son dönemlerde 
örgütler arasında artan rekabet ortamı örgütsel bağlılık konusuna olan ilgiyi artırmıştır.  

Örgütsel bağlılık, kişinin çalıştığı örgütün amaçlarını benimsemesi, bu amaçların gerçekleştirilmesi 
konusunda gayret göstermesi ve örgütte çalışmaya devam etmek istemesi olarak tanımlanmaktadır 
(Becker, 1992; Drummond, 2000; Chen ve Francesco, 2003). Örgütsel bağlılığın kuramsal temelleri üç 
farklı şekilde sınıflandırılmaktadır: Örgütsel davranışların desteklediği bir yaklaşım olan tutumsal 
yaklaşımda bağlılık bireylerin örgüt amaç ve değerleri için fazladan çaba sarf etmek istemesi halinde 
oluşur (Kanter, 1968; Mowday vd., 1982; Bateman ve Strasser, 1984; O`Reilly ve Chatman, 1986). 
Sosyal psikologların desteklediği bir yaklaşım olan davranışsal yaklaşımda bağlılık bir davranış olarak 
görülür ve bireylerin geçmişteki bağlayıcı davranışlarından ötürü örgüte bağlandıklarını öne sürer 
(Hrebiniak ve Alutto, 1972; Salancik, 1977; Hochwarter vd., 1999). Reichers (1985)`in öne sürdüğü bir 
yaklaşım olan çoklu bağlılık yaklaşımında ise, örgüt içinde bulunan farklı unsurların farklı düzeylerde 
bağlılık türlerinin ortaya çıkabilmesine sebep olabileceği ileri sürülmektedir. 

1 Doç. Dr, Toros Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, abdullah.caliskan@toros.edu.tr 
2 Uz. Hemşire, Toros Devlet Hastanesi, hayriye.kalinli@gmail.com 
*Bu çalışma H. ÖZKAN’ ın TÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde Doç. Dr. A. ÇALIŞKAN danışmanlığında
tamamladığı aynı isimli yüksek lisans tezinden türetilmiştir.
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Örgütsel bağlılık konusunda yapılan çalışmalar içerisinde en geçerli ve güvenilir olan model Allen ve 
Meyer'in geliştirdiği örgütsel bağlılık modelidir (Arbak ve Kesken, 2005). Allen ve Meyer'e göre 
örgütsel bağlılık; duygusal bağlılık, devamlılık bağlılığı ve normatif bağlılık olmak üzere üç boyuttan 
oluşmaktadır (Karakaş, 2014). Allen ve Meyer'e göre duygusal bağlılıkta çalışan gerçekten örgütte 
kalmayı istediği için, devam bağlılığında örgütte kalmaya ihtiyaç duyduğu için, normatif bağlılıkta ise 
örgüte karşı sorumluluk hissettiği için örgütte kalmaktadır. Çalışan bu psikolojik durumların hepsini 
farklı ölçüde yaşayabilmektedir. Örneğin bazı çalışanlar örgütte kalmayı gerçekten istemektedir fakat 
bunu ihtiyaçları olduğundan yapmayabilir, yani zorunluluk hissetmemektedir. Sadece gönül bağı olduğu 
için örgütte kalmaktadır. Bazı çalışanlar ise aslında çok istekli oldukları için örgütte kalmazlar fakat 
örgütte kalmaları işlerine geldiği için örgütten ayrılmazlar (Kaya, 2013). 

Örgütsel bağlılık örgütlerin amaçlarına ulaşması konusunda en önemli faktörlerden birisidir. Bu yüzden 
varlığını sürdürmek isteyen tüm örgütler çalışanlarının örgütsel bağlılıklarını artırmak istemektedir. 
Örgütsel bağlılık düzeyi yüksek olan çalışanlar sorun üretmemekte aksine sorun çözmektedir. Yapılan 
araştırma sonuçları örgütsel bağlılığı fazla olan çalışanların, görevlerini yaparken ve örgütsel amaçlara 
ulaşırken fazladan gayret gösterdiklerini ortaya çıkarmıştır (Çöl, 2004). Örgüte bağlılık, örgütün 
hedeflerine ve politikasına uygun davranmayı gerektirir. Çalışandan, kurumun çıkarlarını kendi 
çıkarlarından üstün tutma, titizlikle çalışma, ihtiyaç halinde örgüte daha fazla çalışma süresi ayırma, 
yönetimin isteklerini tartışmasız bir şekilde yerine getirme gibi bağlılık eylemleri beklenmektedir. 
Örgütteki yöneticiler çalışanları örgütle özdeşleştirmek isterler. Örgütüyle özdeşleşen bir çalışan 
kurumu için daha özverili çalışacaktır. Yöneticiler için örgütle özdeşleşen çalışan bulunmaz bir nimettir 
(Başaran, 1982). 

İş tatmini, kişinin işyeri ile ilgili duygu ve düşüncelerinin toplamı anlamına gelmektedir. Kişinin yaptığı 
işten memnun olması demektir (Mrayyan, 2005; Özkalp ve Kırel, 2011). İşinden tatmin olan birey 
olumlu duygular hissetmektedir. Örgütüne karşı olumlu duygular besleyen çalışan verimli 
çalışmaktadır. İşinden tatmin olmayan çalışan ise örgütüne karşı olumsuz duygular beslemektedir. Bu 
olumsuz duygular kişinin olumsuz davranmasına sebep olmaktadır (Samad, 2006; Ghazzawi, 2008). 
Uyumsuz davranan kişi işinden uzaklaşma, işi ile ilgili gelecek endişesi taşıma yaptığı işten şikayet etme 
gibi tatminsizlik belirtileri göstermektedir (Izgar, 2000; 2008). Bir örgütle çalışanların iş doyumlarının 
düşük olması o örgütle işlerin yolunda gitmediğinin göstergelerinden birisidir. Bu yüzden örgüt 
yöneticileri çalışanların iş tatmin düzeyinin ölçülmesini önemsemektedir, istediği işi yapan çalışanlar iş 
hayatında verimli olabilmektedir, maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir (Tütüncü, 2000). 
Bu nedenle, çalışanının işinden tatmin olmasını sağlamak örgütlerin en önemli görevlerinden birisidir 
(Akıncı, 2002). Çalışanların iş tatmin düzeylerini etkileyen çeşitli faktörler bulunmaktadır. Yaptığı iş 
karşılığında çalışanın alacağı ücret, çalışma arkadaşları, çalışma ortamı gibi faktörler iş tatminini 
etkileyen değişkenlerdendir (Garcia-Bernal vd., 2005). İş tatmini dinamik bir olgudur. Çalışan işinden 
tatmin oluyorken ilerleyen günlerde iş tatminsizliği yaşayabilmektedir. Bu yüzden örgüt yöneticilerinin 
çalışanlarının memnuniyetini belirli aralıklarla sorgulaması gerekmektedir.  

Araştırmanın son değişkeni olan tükenmişlik konusuyla ilgili çeşitli tanımlar yapılmıştır. Tükenmişlik 
kavramı ilk kez 1974 yılında Herbert Freudenberger tarafından tanımlanmış olup, bugüne kadar konuyla 
ilgili çok sayıda araştırma yapılmıştır. Freudenberger'e göre tükenmişlik ''başarısız olma, yıpranma, 
enerji ve gücün azalması veya tatmin edilemeyen istekler sonucunda bireyin iç kaynaklarında meydana 
gelen tükenme durumu'' şeklinde tanımlanmaktadır (Freudenberger, 1974). Yapılan tanımlar içerisinde 
en çok ilgi gören tanımın Maslach'a ait olduğu söylenebilmektedir (Çam, 1998). Tükenmişlik ''işi gereği 
insanlarla yoğun ilişki içerisinde olanlarda görülen duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve düşük kişisel 
başarı hissi'' şeklinde tanımlanmaktadır (Maslach ve Zimbardo, 1982). Tükenmişlik, kişinin işyerinde 
yaşadığı strese karşı geliştirdiği duygusal tükenme, kişinin yaptığı işe ve etrafındaki olaylara karşı 
duyarsızlaşması, müşteri ve örgüt yöneticilerine karşı düşük düzeyde olan kişisel başarı hissini içeren 
stres sendromudur (Siegall ve McDonald, 2004). Yapılan araştırma sonuçları tükenmişliğin insanlarla 
birebir iletişime geçilen mesleklerde daha fazla olduğunu göstermektedir. Tükenme, kişinin ne kadar 
fazla çalışırsa çalışsın işyerinde kendisini rahatsız eden durumda değişme olmayacağını düşünmesi bu 
yüzden zorunlu olarak teslimiyet geliştirmesi olarak tanımlanabilmektedir (Baron ve West, 2007). 
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Tükenmişlik yaşayan çalışanlar kendilerini yorgun ve mutsuz hissedecektir. Mutsuz olan bir çalışanın 
vereceği hizmetin kalitesi düşecektir. Bu yüzden tükenmişlik sendromu örgütler tarafından istenmeyen 
olumsuz bir durumdur. Tükenmişlik hisseden kişi örgütünün amaçlarından uzaklaşmaktadır. 
Tükenmişlik sendromu yaşayan bir kişi insanlarla iletişimini sınırlayarak, kendisini geri çekecektir. 
Tükenmişlik sendromu, hemşirelik gibi doğrudan insanlara hizmet veren meslek gruplarında daha fazla 
görülmektedir (Kaçmaz, 2005). 

Son yıllarda sağlık sektöründe hastalara verilen hizmet anlayışında kalite ve hasta memnuniyeti konuları 
önem kazanmıştır. Hastalara kaliteli hizmetin verilmesi ve hasta memnuniyetinin sağlanması konusunda 
sağlık çalışanlarının davranışlarının önemli olduğu görülmektedir. Sağlık sektöründe hastaya verilen 
hizmetin en önemli halkalarından birisini oluşturan hemşirelerin işlerinden tatmin olmaları ve 
örgütlerine bağlı olmaları hastalara verecekleri hizmet açısından önemlidir. Hemşirelerin hastalarına 
verimli olabilmesi onların yaptıkları işten alacakları zevke de bağlıdır. İşini yaparken mutlu olan bir 
hemşirenin hastasına daha kaliteli hizmet verebileceği söylenebilmektedir. Yaptığı işi severek 
yapmayan, tükenmişlik yaşayan hemşirelerin verecekleri hizmetin kalitesi de düşük olacaktır. Bu 
kapsamda yapılacak olan bu araştırmanın amacı hemşirelerin örgütsel bağlılık ve tükenmişlik 
düzeylerinin incelenmesi ve bu kapsamda iş tatmininin aracılık etkisinin gözlenmesidir. 

2. Yöntem 

Örgütsel bağlılık, tükenmişlik ve iş tatmini kavramları son dönem araştırmacılarının ilgisini çeken 
konular olmakla birlikte bu değişkenlerin birbirleriyle olan ilişkilerinin incelendiği çalışma sayısı 
yetersizdir. Bu çalışma ile genel olarak, sağlık sektöründe görev yapan hemşirelerin örgütsel 
bağlılıklarının tükenmişlik düzeylerine etkisi ve iş tatmininin aracılık rolü açıklanmaya çalışılmıştır. 

Araştırmanın evrenini Mersin ilindeki sağlık sektörü çalışanları oluşturmaktadır. Araştırmanın 
örneklemini sağlık çalışanlarının arasından basit tesadüfî yöntem ile seçilen denekler oluşturmaktadır. 
Bu kurumlarda yaklaşık 2000 kişi çalışmaktadır. Ana kütleden %95 güvenilirlik sınırları içerisinde 
%5’lik bir hata payı dikkate alınarak örneklem büyüklüğü 322 kişi olarak hesap edilmiştir (Sekaran, 
1992). Bu kapsamda kümelere göre örnekleme yöntemiyle tesadüfî olarak seçilen toplam 500 kişiye 
anket uygulaması yapılması planlanmıştır. Yapılan anketlerden 434’ü geri dönmüş ve 424 tanesi analiz 
yapmak için uygun bulunmuştur. Yapılan uç değer analizinde değişkenlere ait normal dağılımı bozan 
24 anket formu çıkartılmış ve 400 katılımcının doldurduğu anket analizlere dâhil edilmiştir. 

Araştırmaya katılanlara ait demografik bilgiler aşağıda Tablo 1 ve 2’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Betimleyici istatistikler 

 Yaş Hizmet Süresi(yıl) 

Ortalama 35 13 

St. Sapma 7,5 8,2 

Minimum 18 1 

Maksimum 56 35 
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Tablo 2. Ankete katılan kişilerin demografik özellikleri (n=400) 

Değişkenler Gruplar Frekanslar 

Cinsiyet 
Kadın 275-(%68,8) 

Erkek 125 (%31,3) 

Eğitim 
Durumu 

Lise 97– (%24,3) 

Lisans 264 – (%66) 

Y. Lisans 39-(%9,8) 

Medeni hal 
Evli 269 – (%67,3) 

Bekar 131– (%32,8) 

Örneklemden elde edilen veriler ışığında oluşturulan modele ilişkin analizler yapılmıştır. Bu kapsamda 
öncelikle her bir değişkenin doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ardından değişkenler arası korelasyonlar 
tespit edilmiştir. Yapılan hiyerarşik regresyon analizi ile hipotezler ve aracılık etkileri test edilmiştir. 
Ardından aracılık etkilerini test etmek üzere Sobel testleri yapılmıştır. Yapılandırılan araştırma modeli 
Şekil 1’de sunulmuştur: 

 
Şekil 1. Araştırma Modeli 

Araştırmanın hipotezleri ise aşağıdaki şekilde geliştirilmiştir: 

H1: Örgütsel bağlılık tükenmişliği negatif ve anlamlı olarak etkiler. 
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H1a: Örgütsel bağlılık duygusal tükenmişliği negatif ve anlamlı olarak etkiler. 

H1b: Örgütsel bağlılık duyarsızlaşmayı negatif ve anlamlı olarak etkiler. 

H1c:Örgütsel bağlılık kişisel başarısızlık algısını negatif ve anlamlı olarak etkiler. 

H2: Örgütsel bağlılık iş tatminini pozitif ve anlamlı olarak etkiler. 

H2a: Duygusal bağlılık iş tatminini pozitif ve anlamlı olarak etkiler. 

H2b: Devam bağlılığı iş tatminini pozitif ve anlamlı olarak etkiler. 

H2c: Normatif bağlılık iş tatminini pozitif ve anlamlı olarak etkiler. 

H3:İş tatmini tükenmişliği negatif ve anlamlı olarak etkiler 

H3a: İş tatmini duygusal tükenmeyi negatif ve anlamlı olarak etkiler 

H3b: İş tatmini duyarsızlaşmayı negatif ve anlamlı olarak etkiler 

H3c: İş tatmini kişisel başarısızlık algısını negatif ve anlamlı olarak etkiler 

H4: Duygusal bağlılık tükenmişliği negatif ve anlamlı olarak etkiler. 

H5: Devam bağlılığı tükenmişliği negatif ve anlamlı olarak etkiler. 

H6: Normatif bağlılık tükenmişliği negatif ve anlamlı olarak etkiler. 

H7: Örgütsel bağlılık tükenmişlik ilişkisinde iş tatmininin aracılık rolü vardır. 

H7a: Duygusal bağlılık tükenmişlik ilişkisinde iş tatmininin aracılık rolü vardır. 

H7b: Devam bağlılığı tükenmişlik ilişkisinde iş tatmininin aracılık rolü vardır. 

H7c: Normatif bağlılık tükenmişlik ilişkisinde iş tatmininin aracılık rolü vardır. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Anket formu iki bölümden ve 
toplam 26 sorudan oluşmaktadır. Tüm ölçeklerde cevaplar 5’li likert ölçeği ile alınmıştır (1=Kesinlikle 
katılmıyorum, 5=Kesinlikle katılıyorum). 

Örgütsel Bağlılık (ÖB) Ölçeği: Örgütsel bağlılık, Meyer ve Allen (1991,1997) tarafından geliştirilen 
ve Boylu vd (2007) tarafından kullanılan örgütsel bağlılık ölçeği ile ölçümlenmiştir. Ölçek 17 soru ile 3 
boyutu ölçümlemek üzere yapılandırılmıştır. Boyutlar duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif 
bağlılık olarak isimlendirilmiştir. İlk boyut 6, ikinci boyut 6 ve üçüncü boyut 5 soru ile 
ölçümlenmektedir. Boylu ve arkadaşları (2007) tarafından yapılan güvenilirlik analizleri tüm ölçek için 
toplam Cronbach’s Alfa güvenirlik katsayısı .85 olarak tespit edilmiştir. Yapılan güvenirlik analizi 
sonucunda ölçeğin Cronbach’s Alfa güvenirlik katsayısı örgütsel bağlılık (ÖB), duygusal bağlılık (DB), 
devam bağlılığı (DV) ve normatif bağlılık (NB) için sırasıyla .92, .71, .82, .92 olarak bulunmuştur.  

İş Tatmini (İT) Ölçeği: Çalışanların iş tatmini düzeyini belirlemek üzere Chen ve arkadaşları 
(2009)’nın Arnett (1999) ve Judge ve arkadaşları (2009)’nı referans göstererek hazırladıkları 5 maddeli 
ölçek kullanılmıştır. Bu çalışmada Chen ve arkadaşları (2009)’nın çalışmasında kullanılan ölçek Turunç 
ve Çelik(2012) tarafından geçerlemesi yapılarak kullanılmıştır.  Chen ve arkadaşları (2009) tarafından 
yapılan güvenilirlik analizleri Cronbach’s Alfa güvenirlik katsayısı .90’ın üstünde bulunmuştur. Yapılan 
güvenirlik analizi sonucunda ölçeğin toplam sonucunda Cronbach’s alfa güvenirlik katsayısı .76 olarak 
bulunmuştur.  

Tükenmişlik (TUK) Ölçeği: Sağlık çalışanlarının tükenmişlik düzeylerini belirlemek için Maslach ve 
Jackson (1981) tarafından geliştirilen ve 3 alt ölçekten oluşan 22 maddelik Maslach Tükenmişlik 
Envanteri kullanılmıştır. Maslach Tükenmişlik Envanterinin birinci alt ölçeği 9 maddeden oluşan 
“Duygusal Tükenme” (DT), ikincisi 5 maddeden oluşan “Duyarsızlaşma” (DY) ve üçüncüsü de 8 
maddeden oluşan “Kişisel Başarı” (KB) alt ölçeğidir. Ergin (1993) tarafından yapılan güvenilirlik 
analizleri Cronbach alfa güvenirlik katsayıları sırasıyla .83, .65 ve .72 olarak tespit edilmiştir. Yapılan 
güvenirlik analizi sonucunda ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı Tükenmişlik (TUK), Duygusal 
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Tükenmişlik (DT), Duyarsızlaşma (DY) ve Kişisel Başarı (KB) için sırasıyla .85, .74, .75, .71 olarak 
bulunmuştur.  

3. Bulgular 

Araştırma kapsamında öncelikle ölçeklere ilişkin doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır. Bu testlere 
ilişkin bulgular Tablo 3’ de sunulmaktadır: 

Tablo 3. Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonucunda Ölçeklerin Uyum İyiliği Değerleri 

Değişkenler 
CMIN/DF 

<5 

GFI 

>.85 

AGFI 

>.80 

CFI 

>.90 

NFI 

>.90 

TLI 

>.90 

RMSEA 

<.08 

1. Örgütsel Bağlılık (ÖB) 2,73 0,92 0,88 0,95 0,92 0,94 0,06 

2. İş Tatmini (İT) 0.17 1,00 0,99 0,94 1,00 1,00 0,00 

3. Tükenmişlik (TUK) 4,5 0.89 0.83 0.91 0.92 0.91 0.08 

Not: Uyum iyiliği değer aralıkları “kabul edilebilir “ standartlara göre düzenlenmiştir. 

İkinci aşamada ise katılımcıların örgütsel bağlılıklarının, anlam, yetkinlik, özerklik ve etki boyutları ile 
iş tatmini ve tükenmişlik algılarının üç boyutuna ilişkin elde edilen verilerin ortalamaları, standart 
sapmaları ve aralarındaki korelasyonlara bakılmıştır. Bulgular Tablo 4’de sunulmuştur. Analizin üçüncü 
aşamasında Baron ve Kenny (1986) tarafından önerilen üç aşamalı hiyerarşik regresyon analizi ile 
aracılık etkisi araştırılmıştır. 

Tablo 4. Korelasyon değerleri 

Değişken 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1.DT (.74)          

2.DY .68*** (.75)         

3.KB .34*** .38*** (.71)        

4.TUK .89*** .88*** .57*** (.85)       

5.İT -.50*** -.46*** -.44*** -.56*** (.76)      

6.DB -.49*** -.45*** -.48*** -.57*** .70*** (.71)     

7.DV .32*** .21*** .11* .28*** -.10* -.23*** (.82)    

8.NB -.46*** -.46*** -.45*** -.54*** .64*** .72*** -.13*** (.92)   

9.ÖB -.52*** -.49*** -.51*** -.60*** .72*** .95*** -.20*** .90*** (.92)  

Not: Alfa güvenilirlik katsayıları parantez içinde gösterilmiştir. 

***p<.001,  * p<.05 

Tablo 4’de de görüldüğü gibi araştırmaya konu edilen tüm bağımlı ve bağımsız değişkenler 
arasında anlamlı ilişkiler bulunmaktadır. Bu nedenle değişkenler arasında önemli etkiler 
öngörülebilmektedir. Analiz kapsamında modelde çoklu doğrusal bağlantı sorunu olup olmadığını 
belirlemek maksadıyla doğrudaşlığa (collinearity) da bakılmıştır. Elde edilen tolerans ve VIF değerleri 
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bağımsız değişkenler arası çoklu bağlantı olmadığını doğrulayan sonuçlar vermiştir (Tolerans > .2, VIF< 
10).  

Örgütsel bağlılık ve boyutlarının (DB, DV, NB), tükenmişlik üzerine etkisini ve bu etkide iş tatminin 
(İT) aracılık rolünü açıklamak amacıyla, Baron ve Kenny (1986) tarafından önerilen üç aşamalı 
regresyon analizi yapılmıştır. Bu yönteme göre, bağımsız değişkenin bağımlı değişken ve aracı değişken 
üzerinde bir etkisi olmalıdır. Aracı değişken bağımsız değişkenle birlikte regresyon analizine dâhil 
edildiğinde, bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki regresyon katsayısı düşerken, aracı 
değişkenin de bağımlı değişken tükenmişlik (TUK) üzerinde anlamlı etkisi sürmelidir. Bu kapsamda 
çalışanların İT düzeyinin aracılık rolünü belirlemek amacıyla, ÖB, DB, DV, NB, İT ve TUK arasındaki 
ilişkiler hiyerarşik regresyon analizleri aracılığı ile incelenmiş ve Sobel testleri yapılmıştır. Aracılık 
testine ilişkin bulgular Tablo 5, 6, 7 ve 8’de sunulmaktadır.  

Aracılık testi kapsamında ilk aşamada bağımsız değişken örgütsel bağlılık ve tükenmişlik arasındaki 
ilişkilere bakılmıştır. Bu aşamanın ilk adımında ÖB’ nin TUK’ u (β= -.60, p≤.001) anlamlı olarak 
etkilediği görülmüştür. İkinci adımda ÖB’ nin aracılığı araştırılan İT’ ye olan etkisi araştırılmıştır. 
Analiz sonucunda ÖB’ nin İT’ yi anlamlı olarak etkilediği (β= .72, p≤.001) tespit edilmiştir. Bu adımda 
aracılığı araştırılan İT’ nin TUK’ a olan etkilerine de bakılarak rapor edilmiştir. İT, TUK’ u (β= -.56, 
p≤.001) anlamlı olarak etkilemektedir. Bu aşamanın son adımında ise ÖB ve aracılığı araştırılan İT 
birlikte analize sokulmuş ve TUK üzerindeki etkilerine bakılmıştır. Bu analiz sonucunda ÖB’ nin İT ile 
birlikte analize sokulmasıyla ÖB’nin TUK üzerindeki etkisi devam etmiş ve azalmış (β= -.42, p≤.001), 
İT’ nin da TUK üzerindeki etkisi devam etmiştir (β= -.25, p<.001). Bu şartların sağlanmasının ardından 
aracılık etkisini teyit etmek maksadıyla Sobel testi yapılmış ve Sobel(z) anlamlı bulunmuştur (z=5.5, 
p<.001). Bu bulgu ÖB’ nin TUK’ a etkisinde İT’ in kısmi aracılık rolü üstlendiğini göstermektedir. Bu 
bölüm analizleri sonucunda H1, H2, H3 ve aracılık hipotezi olan H7’nin desteklendiği görülmektedir. 

Tablo 5. Aracılık testi sonuçları 

 β 

İT T 

ÖB Test 1  (H1) 
ÖB  -.60*** 
R²  .36 

 F   229,1*** 
Test 2 (H2) İT→T (H3) 
ÖB .72*** -.56*** 
R² .52 .31 

  F 447,4*** 182,4*** 
Test 3  (H7) 
ÖB  -.42*** 
İT  -.25*** 
R²  .39 
F  130,3*** 
Sobel Test(z)                  5.5*** 

               *p≤ .05  ** p≤ .01 *** p≤ .001 

Aracılık testi kapsamında ikinci aşamada, örgütsel bağlılık boyutlarından duygusal bağlılık (DB) ve 
tükenmişlik arasındaki ilişkilere bakılmıştır. Bu aşamanın ilk adımında DB’ nin TUK’ u (β= -.57, 
p≤.001) anlamlı olarak etkilediği görülmüştür. İkinci adımda DB’nin aracılığı araştırılan İT’ e olan etkisi 
araştırılmıştır. Analiz sonucunda DB’ nin İT’ yi anlamlı olarak etkilediği (β= .70, p≤.001) tespit 
edilmiştir. Bu aşamanın son adımında ise DB ve aracılığı araştırılan İT birlikte analize sokulmuş ve 
TUK üzerindeki etkilerine bakılmıştır. Bu analiz sonucunda DB’ nin İT ile birlikte analize sokulmasıyla 
DB’ nin TUK üzerindeki etkisi devam etmiş ve azalmış (β= -.35, p≤.001), İT’ nin da TUK üzerindeki 
etkisi devam etmiştir (β= -.31, p<.001). Bu şartların sağlanmasının ardından aracılık etkisini teyit etmek 
maksadıyla Sobel testi yapılmış ve Sobel(z) anlamlı bulunmuştur (z=5.3, p<.001). Bu bulgu DB’ nin 
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TUK’ a etkisinde İT’ nin kısmi aracılık rolü üstlendiğini göstermektedir. Bu bölüm analizleri sonucunda 
H4, H2a ve aracılık hipotezi olan H7a’nin desteklendiği görülmektedir. 

Tablo 6. Aracılık testi sonuçları 

 β 

İT T 

DB Test 1  (H4) 
DB  -.57*** 
R²  .33 

 F   195,3*** 
Test 2 (H2a)  
DB .70***  
R² .49  

  F 383,9***  
Test 3  (H7a) 
DB  -.35*** 
İT  -.31*** 
R²  .38 
F  120,9*** 
Sobel Test(z)                  5.3*** 

               *p≤ .05  ** p≤ .01 *** p≤ .001 

Aracılık testi kapsamında üçüncü aşamada, örgütsel bağlılık boyutlarından devam bağlılığı (DV) ve 
tükenmişlik arasındaki ilişkilere bakılmıştır. Bu aşamanın ilk adımında DV’ nin TUK’ yi (β= .28, 
p≤.001) anlamlı olarak etkilediği görülmüştür. İkinci adımda DV’ nin aracılığı araştırılan İT’ ye olan 
etkisi araştırılmıştır. Analiz sonucunda DV’ nin İT’ yi anlamlı olarak etkilediği (β= -.10, p≤.05) tespit 
edilmiştir. Bu aşamanın son adımında ise DV ve aracılığı araştırılan İT birlikte analize sokulmuş ve 
TUK üzerindeki etkilerine bakılmıştır. Bu analiz sonucunda DV’ nin İT ile birlikte analize sokulmasıyla 
DV’ nin TUK üzerindeki etkisi devam etmiş ve azalmış (β= .22, p≤.001), İT’ nin de TUK üzerindeki 
etkisi devam etmiştir (β= .53, p<.001). Bu şartların sağlanmasının ardından aracılık etkisini teyit etmek 
maksadıyla Sobel testi yapılmış ve Sobel(z) anlamlı bulunmuştur (z=4.3, p<.001). Bu bulgu DV’ nin 
TUK’ ye etkisinde İT’ nin kısmi aracılık rolü üstlendiğini göstermektedir. Bu bölüm analizleri 
sonucunda H5, H2b' nin desteklenmediği ve aracılık hipotezi olan H7b’nin desteklendiği 
görülmektedir. 

Tablo 7. .Aracılık testi sonuçları 

 β 
İT T 

DV Test 1  (H5) 
DV  .28*** 
R²  .07 

 F   33,4*** 
Test 2 (H2b)  
DV -.10*  
R² .01  

  F 4,48*  
Test 3  (H7b) 
DV  .22*** 
İT  .53*** 
R²  .36 
F  113,2*** 
Sobel Test(z)                  4.3*** 

*p≤ .05  ** p≤ .01 *** p≤ .001 
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Aracılık testi kapsamında son aşamada, örgütsel bağlılık boyutlarından normatif bağlılık (NB) ve 
tükenmişlik arasındaki ilişkilere bakılmıştır. Bu aşamanın ilk adımında NB’ nin TUK’ yi (β= -.54, 
p≤.001) anlamlı olarak etkilediği görülmüştür. İkinci adımda NB’ nin aracılığı araştırılan İT’ ye olan 
etkisi araştırılmıştır. Analiz sonucunda NB’ nin İT’ yi anlamlı olarak etkilediği (β= .64, p≤.001) tespit 
edilmiştir. Bu aşamanın son adımında ise NB ve aracılığı araştırılan İT birlikte analize sokulmuş ve 
TUK üzerindeki etkilerine bakılmıştır. Bu analiz sonucunda NB’ nin İT ile birlikte analize sokulmasıyla 
NB’ nin TUK üzerindeki etkisi devam etmiş ve azalmış (β= -.31, p≤.001), İT’ nin de T üzerindeki etkisi 
devam etmiştir (β= -.35, p<.001). Bu şartların sağlanmasının ardından aracılık etkisini teyit etmek 
maksadıyla Sobel testi yapılmış ve Sobel (z) anlamlı bulunmuştur (z=8.4, p<.01). Bu bulgu NB’ nin 
TUK’ ye etkisinde İT’ nin kısmi aracılık rolü üstlendiğini göstermektedir. Bu bölüm analizleri 
sonucunda H6, H2c ve aracılık hipotezi olan H7c’nin desteklendiği görülmektedir.  

Tablo 8. Aracılık testi sonuçları 

 β 
İT T 

NB Test 1  (H6) 
NB  -.54*** 
R²  .29 

 F   169,5*** 
Test 2 (H2c)  
NB .64***  
R² .41  

  F 281,8***  
Test 3  (H7c) 
NB  -.31*** 
İT  -.35*** 
R²  .37 
F  118,1*** 
Sobel Test(z)                  4.3*** 

              *p≤ .05  ** p≤ .01 *** p≤ .001 

Bu sonuçla, regresyon analizleri ile test edilen toplam 19 hipotezin 17’ si destek bulmuş, ikisi 
desteklenmemiştir. 

4. Sonuç 

Yapılan bu çalışma ile örgütsel bağlılığın ve örgütsel bağlılığın alt boyutları olan duygusal bağlılık, 
devam bağlılığı ve normatif bağlılığın tükenmişlik ve tükenmişliğin alt boyutlarına yani duygusal 
tükenme, duyarsızlaşma ve azalan kişisel başarı hissine olan etkisi iş tatmininin aracılık rolü ile 
açıklanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla Mersin ili kamu hastanelerinde görev yapmakta olan hemşireler 
üzerinde uygulamalı bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada regresyon analizinden yararlanılarak 
değişkenlerin tükenmişlik üzerindeki etkileri açıklanmıştır. 

Kişinin örgütünün amaç ve değerlerini kabul etmesi, bu amaçlara ulaşmak için çaba göstermesi ve 
örgütte kalmaya devam etmek istemesi anlamına gelen örgütsel bağlılık konusu günümüz örgüt 
yöneticilerinin önemle üzerinde durduğu konulardan birisidir (Durna ve Eren, 2005). Örgütüne bağlı 
olan bir çalışan örgütünün hedeflerini gerçekleştirmek için uğraşır ve işten ayrılmayı düşünmez. 
Çalışanın bu tutumu örgütler için istenen bir durumdur. Rakipleri karşısında ayakta kalabilmeyi 
amaçlayan örgüt yöneticileri örgütsel bağlılığı yüksek olan bireylerle çalışmayı tercih etmektedir. 

Sağlık sektöründe hasta insanlara hizmet verilmektedir. Bu yüzden çalıştığı kuruma bağlılığı fazla olan 
hemşirelerin sayısının artırılması önemlidir. Hemşirelerin örgütsel bağlılığını artırmak için, hastanelerde 
çalıştıkları birim ile ilgili verilecek kararlara katılımlarının sağlanması önemlidir. Hemşirelerin örgütsel 
bağlılığını artırmak için, hastanelerde çalıştıkları birim ile ilgili verilecek olan kararlara katılımlarının 
sağlanması önemlidir. Hemşirelerin örgütlerine olan bağlılıkları belirli aralıklarla değerlendirilmelidir. 
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Böylece kişide görülebilecek olan örgütsel bağlılık azalmasının çeşitli önlemlerle önüne geçilebilir. Zor 
ve yıpratıcı bir mesleği icra eden hemşirelerin ödüllendirilmesi de örgütsel bağlılığın artırılması 
açısından önem taşımaktadır. Çalıştığı kurum tarafından önemsendiğinin farkına varan kişi örgütüne 
daha çok bağlanacaktır. 

Tükenmişlik sendromu; duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve azalan kişisel başarı hissi alt boyutlarından 
oluşmaktadır (Yıldırım, 1996). Çalışmada örgütsel bağlılığın sadece tükenmişliğe etkisi incelenmemiş 
olup, tükenmişliğin alt boyutları da araştırılmıştır. Hastalara verilecek olan hizmetin kalitesinin 
artırılması için, hemşirelerin tükenmişliklerinin azaltılması gerekmektedir. Bu noktada, hemşirelerin 
tükenmişlik konusundaki bilgi düzeylerinin artırılması önemlidir. Böylece kişi tükenmişliğin ne 
olduğunu bilir, konuyla ilgili gerekli önlemleri alabilir. Bu kapsamda hemşirelere hizmet içi eğitim 
verilebilir, tükenmişlik hakkında farkındalık yaratılabilir. Bunun yanısıra hemşirelerin görev 
yapacakları birimlere verilirken fiziksel özelliklerine ve kapasitelerine bakılması da tükenmişlik 
sendromunun azalmasına yardımcı olacaktır. 

Yapılan literatür taramasında örgütsel bağlılık ile tükenmişlik arasında negatif yönlü bir ilişkinin olduğu 
tespit edilmiştir. Yani bireylerin örgütsel bağlılıkları arttığında tükenmişliklerinin azaldığı 
görülmektedir. Bu konuda yapılan çalışmalar da bu görüşü desteklemektedir (Güneş vd., 2009; Reiily, 
1994; Salehi ve Gholtash, 2011; Singh vd., 1994). Bazı araştırma sonuçları ise örgütsel bağlılığın daha 
çok tükenmişliğin alt boyutları olan duygusal tükenme ve azalan kişisel başarı hissi ile ilgili olduğunu 
ortaya koymaktadır (Leiter ve Maslach, 1988; Liu, 1996). Bazı araştırma sonuçları göre örgütsel 
bağlılığın sadece tükenmişliğin alt boyutu olan azalan kişisel başarı hissi üzerinde etkili olduğu 
söylenebilmektedir (Haley, 2003).Örgütsel bağlılık ve tükenmişlik arasındaki ilişkiyi araştırmak 
amacıyla Mersin İli örnekleminde kamu hastanelerinde yapılan çalışmada da benzer sonuçlar elde 
edilmiştir. Yapılan istatiksel analizler sonucunda örgütsel bağlılığın tükenmişliği negatif ve anlamlı 
yönde etkilediği görülmüştür. Örgütsel bağlılık ve tükenmişliğin alt boyutları olan duygusal tükenme, 
duyarsızlaşma ve azalan kişisel başarı hissi arasında da negatif ve anlamlı yönde ilişkinin olduğu 
ispatlanmıştır. Örgütsel bağlılığın alt boyutları ile tükenmişlik arasındaki ilişki incelendiğinde duygusal 
bağlılık ve normatif bağlılığın tükenmişlik ile negatif ve anlamlı yönde ilişkisinin olduğu 
desteklenmiştir. Ancak beklentinin tersine, devam bağlılığı ile tükenmişlik arasında pozitif bir ilişki 
saptanmıştır. Yani devam bağlılığı tükenmişliği negatif ve anlamlı olarak etkiler görüşü 
desteklenmemiştir.  

Örgütsel bağlılık ve iş tatmini arasındaki ilişkinin incelendiği araştırmalara bakıldığında bu ilişkinin 
evrensel olduğu görülmektedir. Birçok araştırma sonucuna göre örgütsel bağlılık ve iş tatmini arasında 
güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Örgütsel bağlılık ve iş tatmininin birbirinin eş zamanlısı olarak 
değerlendirildiği ve birbirlerini anlamlı yönde etkilediği görülmektedir. Örgütsel bağlılık ve iş tatmini 
arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Örgütsel bağlılık arttıkça iş tatmini de artmaktadır. Yapılan 
araştırmalar da bu görüşü destekler niteliktedir (Poyraz ve Kama, 2000; Aykaç, 2010; Karataş ve Güleş, 
2010; Aktay,2010). Mersin ilinde yapılan araştırmada da bu görüşü destekler nitelikte sonuçlara 
ulaşılmıştır. Örgütsel bağlılık artışının iş tatminini de artırdığı görülmüştür. Örgütsel bağlılığın alt 
boyutları ile iş tatmini arasındaki ilişki incelendiğinde duygusal bağlılık ve normatif bağlılığın iş 
tatminini pozitif ve anlamlı yönde etkilediği görülmüştür. Fakat devam bağlılığı ile iş tatmini arasındaki 
ilişkide istatiksel olarak anlamlı sonuçlar bulunamamıştır. Dolayısıyla bu hipotez desteklenmemiştir. 

Aracı değişken olan iş tatmini ve tükenmişlik arasındaki ilişkiyi incelemek için yapılan literatür 
taramasında iş tatmini ve tükenmişliğin birbirini negatif ve anlamlı yönde etkilediği görülmektedir. 
Konuyla ilgili yapılan araştırma sonuçları incelendiğinde benzer sonuçların olduğu görülmektedir 
(Wang vd., 2014; Yücel, 2013; Lee ve Ashfoth, 1993). Mersin ili örnekleminde yapılan çalışmada da 
benzer sonuçlar elde edilmiştir. Analizler sonucunda iş tatmini ve tükenmişlik arasında negatif yönlü ve 
anlamlı ilişkinin olduğu görülmüştür. Araştırmada sadece iş tatmini ve tükenmişlik arasındaki ilişki 
incelenmemiş olup tükenmişliğin alt boyutları da incelenmiştir. Araştırma sonucunda iş tatmini ile 
duygusal tükenme , duyarsızlaşma ve azalan kişisel başarı hissi negatif ve anlamlı ilişkinin olduğu 
görülmüştür. Dolayısıyla bu konuyla ilgili hipotezler desteklenmiştir. 
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Sonuç olarak örgütsel bağlılık ve tükenmişlik arasındaki ilişkiyi iş tatmini aracılık etkisi ile araştırmak 
amacıyla Mersin İli örnekleminde kamu hastanelerinde yapılan çalışmada çalışmanın başlangıcında 
kabul edilen örgütsel bağlılık ve tükenmişlik ilişkisinde iş tatmininin aracılık rolü olduğu görüşü 
desteklenmiştir. Genel anlamda ispat edilen bu görüşün yanısıra örgütsel bağlılığın alt boyutları olan 
duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık ile tükenmişlik ilişkisinde de iş tatmininin 
aracılık rolü olduğu görülmüştür. 

Gelecek çalışmalar için araştırmacılara önerilerden birisi örneklemin genişletilmesidir. Bu çalışma 
sadece Mersin ili merkez bölgesi esas alınarak yapılmıştır. Sonraki çalışmalar daha büyük bir evren esas 
alınarak yapılabilir. Bu şekilde bulgular daha geniş bir alana genellenebilir. Bunun yanı sıra kişiler 
gözlemlenerek veya kişilerle görüşülerek nitel veriler elde edilebilir. Kişilerden alınan görüşler ile 
uygulamada gözlemlenen davranışlar arasındaki ilişki araştırılabilir. 
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TAŞERONDAN KADROYA GEÇEN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ 
İŞ MEMNUNİYETİ VE ÖRGÜTSEL PERFORMANSININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Nezihe Tüfekci1 
Arzu Yiğit2 

Halil Türktemiz3  

Özet 

Amaç: Bu araştırmada taşeron olarak görev yapmış sağlık çalışanlarının aldıkları kadronun ile beraber iş 
memnuniyeti ve örgütsel performanslarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmanın önemi: Sağlık çalışanlarına verilen kadronun etkililiğinin belirlenmeye çalışılması açısından 
önem arz etmektedir. 

Yöntem: Araştırmanın evrenini, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde 
taşeronda görev yapmış ve sonrasında kadroya alınmış 146 sağlık çalışanı oluşturmaktadır. Araştırma 
evreninden bir örneklem seçilmeyip evrenin tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır. Veriler,  Aktaş’ın (2014) İş 
Memnuniyeti ve Örgütsel Performans Ölçeği ile taşerona yönelik hazırlanan anket soruları kullanılarak elde 
edilmiştir. 
.Bulgular: Araştırmada iş memnuniyeti ve örgütsel performans ölçeğinin bireysel memnuniyet ve iş ortamı 
boyutlarının araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının eğitim düzeyine göre farklılaştığı bulgulanmıştır. Ayrıca 
bireysel memnuniyeti boyutunun araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının yaşına göre farklılaştığı tespit 
edilmiştir. 

Sonuç: Sağlık sektörünün kilit rolünü üstlenen taşerondan kadroya geçen sağlık çalışanlarının etkinliğini 
sürdürebilmek/artırabilmek için hastanelerin bireysel memnuniyet ve iş ortamına yönelik çalışmalar yapmaları 
gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Taşeron, Sağlık Çalışanları, İş Memnuniyeti, Örgütsel Performans 

 

EVALUATION OF WORK SATISFACTION AND ORGANIZATIONAL PERFORMANCE OF 
HEALTHCARE STAFF FROM SUBCONTRACTORS TO PERMANENT STAFF 

Abstract 

Purpose: In this research, it was aimed to evaluate the job satisfaction and organizational performance of the 
health workers who worked as subcontractors together with the staff. 

Significance of research: It is important to try to determine the efficacy of the staff given to health workers. 

Method: The population of the research is composed of 146 health workers who worked at Süleyman Demirel 
University Research and Practice Hospital in the subcontractor and were subsequently cast. A sample from the 
research population has not been selected and the entire population has been tried to be reached. The data were 
obtained using questionnaires prepared for Aktaş (2014) Job Satisfaction and Organizational Performance 
Scale and outsourcing. 

Findings: Individual satisfaction and work environment dimensions of job satisfaction and organizational 
performance scale in the study were found to differ according to the education level of the health workers 
involved in the research. It has also been found that the dimension of individual satisfaction differs according to 
the age of health workers participating in the survey. 

                                                      
1 Dr. Öğr. Üyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, 
nezihetufekci@gmail.com  
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Conclusion: In order to be able to sustain/increase the effectiveness of the health care workers who are 
transferring to the outsourcing staff, which plays a key role in the healthcare sector, the hospitals need to work 
on individual satisfaction and work environment. 

Key Words: Subcontractor, Healthcare Workers, Job Satisfaction, Organizational Performance 

1. Giriş 

1980’li yıllardan sonra Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de küreselleşme ve neo-liberal 
politikalar, ekonomik ve teknolojik gelişmeler sayesinde hem kamu hem de özel sektörde rekabet 
artmış, firma ve kurumlar dış kaynak kullanımı yoluyla alt işveren uygulamalarına yönelmişlerdir. 
İşletmeler işyerlerinde gerçekleştirecekleri mal ve hizmet üretimini kendi çalışanlarıyla birlikte başka 
işveren ve onun çalışanları aracılığıyla gerçekleştirme yolunu tercih etmişlerdir (Güzel, 2010:16, 
Koçak ve Kavi, 2011). Günümüzde istihdamın dışsallaşması artan bir ivme ile yaygınlaşmaktadır. 
İstihdamın dışsallaştırılmasının en eski ve yaygın görünen biçimi, alt işverenliktir (Yenisey Doğan, 
2009:19).  

Türk Dil Kurumu’na (TDK, 2018) göre ise taşeron, “büyük bir işin bir bölümünü yaptırmayı, asıl 
müteahhitten alarak kendisi üstlenen diğer yüklenici” olarak ifade edilmektedir (www.tdk.gov.tr). 
Taşeron ilişkisini anlatmak için 3008 sayılı İş Kanunu ile 931 sayılı İş Kanunlarında “aracı” kavramı, 
1475 sayılı iş Kanunu’nda “diğer işveren” kavramı kullanılmıştır. Hâlihazırda yürürlükte olan 4857 
sayılı İş Kanunu’nda ise “alt işveren” kavramı kullanılmaktadır  (Şafak, 2004; Güller, 2015). 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 2. maddesinin altıncı fıkrasında alt işveren kavramı, “Bir işverenden, 
işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde 
işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için 
görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren” biçiminde 
tanımlanmıştır (İş Kanunu, 2003).  5510  sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu’nun 12. Maddesi altıncı Fıkrasında ise alt işveren; “Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal 
veya hizmet üretimine ilişkin bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde, iş alan ve bu iş için 
görevlendirdiği sigortalıları çalıştıran üçüncü kişi”  olarak tanımlanmıştır (Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu, 2006).  Uygulama da ise” müteahhit” ya da 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu’nda geçen “yüklenici” kavramının taşeron ve alt işveren kavramlarının yerine kullanıldığı 
görülmektedir (Kamu İhale Kanunu, 2002). 

Türkiye’de taşeron ilişkisinin iş hukuku alanına girmesi, 3008 sayılı İş Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 
1936 yılına kadar uzanmakla birlikte (Şafak, 2004) gerek kamuda gerekse özel sektörde faaliyet 
gösteren sağlık işletmeleri 2000 li yıllardan sonra kendilerine rekabet avantajı sağlayabilmek amacıyla 
kendi öz yetenekleri dışında kalan temizlik, yemek, güvenlik, hasta ve personel taşıma, hastane bilgi 
sistemleri vb. pek çok alanda dış kaynaklardan yararlanma (outsourcing) yoluna gitmiş yani alt işveren 
ya da taşeron ile sözleşme imzalamıştır. Ancak son yıllarda sağlık işletmeleri ambulans hizmetleri, 
teknik bakım onarım hizmetleri gibi tıbbi olmayan hizmetlerin yanı sıra laboratuvar hizmetleri, 
manyetik rezonans görüntüleme (MR) hizmetleri, bilgisayarlı tomografi (BT) hizmetleri, hemşirelik 
hizmetleri, yoğun bakım hizmetleri gibi uzmanlık gerektiren tıbbi alanlarda da alt işverenler ile 
sözleşme imzalamıştır.  Kamu sağlık işletmelerinde söz konusu hizmetlerin ihaleleri 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanunu’na göre yapılmış,  personel ise 4857 sayılı İş Kanunu ile 5510  sayılı Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu tabi olarak çalıştırılmıştır.  

Ancak alt işveren işçilerinin ücret, kıdem tazminatı, yıllık izin gibi özlük haklarına yönelik sorunlar 
yaşamıştır. Son dönemde yapılan bazı yasal düzenlemelerle kamu kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan 
alt işveren işçilerine yönelik ücret, kıdem tazminatı ve yıllık iznin haklarına ilişkin bir takım 
iyileştirmeler yapılmıştır (Koç, 2016) 

Bu iyileştirmelerden biri de 24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 696 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile yapılmıştır (Resmi Gazete, 2017).  Bu kanun hükmünde 
kararnamenin 17 ve 18’inci maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun, 4’üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılarak (d) bendi getirilmiştir. Aynı kanun 
hükmünde kararnamenin 127. maddesi ile de kamu kurumlarında ve mahalli idarelerde istihdam edilen 
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taşeron işçilerin 02.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine 
olanak tanınarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi 
kapsamında istihdam edilmesi sağlanmıştır. Bu kanun hükmünde kararnamenin 127. maddesinin 
uygulanmasına ilişkin ayrıntılar 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede “Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında 
Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne 
Geçirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” başlığı ile tebliğ olarak yayınlamıştır. 

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. maddesi ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanan Tebliğin 4., 5. ve 21. Maddeleri gereğince  danışmanlık hizmetleri, hastane bilgi 
yönetim sistemi hizmetleri ve çağrı merkezi hizmetleri dışında kalanlarda 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu’na göre personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında çalışan taşeron işçiler yaş ve 
eğitim şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre halihazırda aldıkları maaş ile 
sürekli işçi olarak istihdam edilmeye başlanmıştır. Taşeron işçilerin ücretlerinde herhangi bir artış 
olmamakla birlikte 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Devlet Ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan 
İşçilere İlave Tediye Yapılması Ve 6452 Sayılı Kanunla 6212 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin 
Kaldırılması Hakkında Kanun gereğince ilave tediye hakları bulunmaktadır. Ayrıca, toplu iş 
sözleşmesi kapsamında ek sosyal ve mali haklar söz konusu olmuştur (Resmi Gazete 2017; Resmi 
Gazete 2018).  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı geçiş işlemleri tamamlanan işçilere idarelerce uygulanmak 
üzere, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve 31.10.2020 tarihine kadar uygulanacak 
olan toplu iş sözleşmesinin ücret, mali ve sosyal haklara ilişkin hükümleri yayınlamıştır. Söz konusu 
hükümler gereğince geçirilen sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilere ücret zamlarına ek olarak, ocak 
ve temmuz aylarında beşer günlük ikramiye, çocuk, yemek, taşıt (halihazırda uygulandığı şekli ile) ve 
yakacak yardımı, sorumluluk primi, öğrenim yardımı (işçinin okumakta olan çocukları için), bayram 
yardımı, evlenme, doğum ve hastalık yardımı, tabii afet yardımı, ölüm yardımı, askerlik yardımı ve 
fazla çalışma ücreti gibi çeşitli ücret, mali ve sosyal haklar tanınmıştır (Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, 2018).  

2. İş Memnuniyeti 

İnsanoğlu var olduğu günden bu yana çalışma kavramı, sadece günlük ihtiyaçlarını karşılamak için 
gerçekleştirilen bir eylem olarak görülmekteydi. 18. ve 19. yüzyıllardan sonra sanayi devriminin 
ortaya çıkışı ile birlikte çalışma kavramı, belirli bir iş yerinde belirli bir düzen ve süre içerisinde 
harcanan emek karşılığında ücret alma olgusu olarak ortaya çıkmıştır (Ören ve Yüksel, 2012). Sanayi 
devriminde insanları makinenin bir parçası gibi görüp onlardan maksimum düzeyde yararlanıp, 
minimum düzeyde ücret ödemesi yapılmıştır. İş hayatı zamanla yayılmış ve işçi ve işveren arasındaki 
dengeler de zamanla şekillenmeye başlamıştır. 

İş hayatı, bireylerin çalışan vasfıyla birlikte zihinsel ve bedensel olarak eylemlerin oluşturulduğu 
sosyal bir ortamdır (Özaydın ve Özdemir, 2014). İş hayatı içerisinde yer alan işçiler üzerinde, 
çalıştıkları işin ve iş ortamının önemli etkileri ortaya çıkmaktadır. Ücret insanları memnun eden bir 
araç olmasına rağmen, bazı insanlar iş hayatını sadece geçimini sağlayacak parayı almak olarak 
görmez. O işi yapıyor olmanın verdiği hazzı, o işten duyduğu tatmin derecesini, yaptığı işten başarı 
duygusunu, gururunu, topluma faydalı olma duygusunu da yaşamaktadır (Türkay, 2015).  

Örgütlerin varlıklarını sürdürebilmesi, amaçlarına ulaşabilmesi ve potansiyel rakipleri ile rekabet 
edebilmeleri için en değerli kaynaklardan birisi olarak insan kaynakları görülmektedir (Palamutçuoğlu 
vd., 2016). Bu nedenle örgütler insan kaynaklarına önem vermeli ve çalışanların memnuniyet 
düzeylerini yüksek tutmaları gerekmektedir. Bunu gerçekleştirebilmek için de örgütler çalışanların 
memnuniyet düzeylerini artırmaya yönelik araçlar kullanmalıdır. Memnuniyet ya da tatmin durumu, 
kişinin ihtiyaç duyduğu, arzu ettiği, istediği, beklediği, hak ettiği ya da hak ettiğini kabul ettiği zaman 
gerçekleşir (Thiagaraj & Thangaswamy, 2017). 

Çalışanların iş ve ortamlarıyla ilişkili tutumlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar Howthorne 
Araştırmaları ile başlamıştır. İş memnuniyeti konusunda ilerleyen zamanlarda yapılan araştırmalar bu 
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konunun gündemde kalmasını sağlamıştır (Demir N. , 2007).Literatürde, iş memnuniyeti ile ilgili 
yapılan araştırmaların farklı isimlerde olup benzer araştırmalar yapıldığı görülmektedir. İngilizce “job 
satisfaction” olarak kullanılan terim, Türkçe’ye, “iş tatmini, iş doyumu ve iş memnuniyeti” olarak 
geçmiş ve çalışmalar bu başlıklar ile yürütülmüştür (Aktaş, 2014). Literatürde farklı isimlerde yer alan 
bu terimlere yönelik birçok tanımlar yapılmıştır. Bunlardan bazılarına değinecek olursak: İş tatmini, 
işçilerin yapmış oldukları işlerinden duydukları hoşnutluktur (Akıncı, 2002;2). İş doyumu, çalışanların 
fiziksel, ruhsal sağlık durumlarının aynı zamanda da duygu durumlarının bir belirtisidir (Akşit Aşık, 
2010). İş memnuniyeti, çalışanların iş yapma isteklerini, yapmış oldukları fedakârlıklarını ve işe olan 
ilgisini ifade eden oldukça geniş bir kavramdır (Aktaş, 2014). Farklı isimlerde çevrilen ‘job 
satisfaction’ kavramı araştırmamızda ‘iş memnuniyeti olarak kullanılacaktır. Bu doğrultuda yapılan 
tanımlardan da yola çıkarak, iş memnuniyeti kavramını; çalışanların işlerini zevkle yapma, yaptıkları 
işten keyif alma durumu ve çalışanların beklentilerinin karşılanma derecesi olarak tanılayabiliriz. 

İş memnuniyetinin üç önemli boyutundan bahsetmek mümkündür. Buna göre ilk olarak iş 
memnuniyeti, bir işe karşı duygusal cevaptır. İkinci olarak iş memnuniyeti, genel olarak çalışanların 
beklentilerinin ve ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Üçüncü olarak iş memnuniyeti çalışanların birbiriyle 
bağlantılı çeşitli yönetim tarzları ve tutumlarla ilgilidir (Taşlıyan, 2007).Çalışanın iş memnuniyet 
derecesi, iş ortamından ve koşullarından beklentilerle, deneyim edilen durum arasındaki fark olarak 
tanımlanabilir (Bayrak Kök, 2006). İş memnuniyetinde, iş ile ilgili faktörleri değerlendirme ve işe 
ilişkin bir tutum davranış geliştirmesi çalışanın kendisiyle ilgilidir. Bu nedenle aynı işyerinde aynı işte 
eşit şartlarda çalışan iki işçiden birisi iş memnuniyeti yaşarken, diğeri memnuniyetsizlik 
yaşayabilmektedir (Eğinli, 2009). 

İş memnuniyeti dinamik bir algıdır. Bu nedenle işverenler, çalışanların iş memnuniyetini ne kadar 
hızlı sağlayabilirlerse bir o kadar da hızlı bir şekilde memnuniyetsizlik oluşabilmektedir. Bu nedenle 
işverenler çalışanları memnun edici koşulları görmezden gelmemelidir (Yenihan, 2014). İş 
memnuniyeti analiz edilirken, memnun bir çalışanın mutlu bir çalışan olduğu ve mutlu çalışanın 
başarılı bir çalışan olduğu mantığı vardır (Azırı, 2011).İşverenler çalışanlarını memnun ettiği sürece 
hedef kitledeki kişilerin memnuniyetlerinin de pozitif yönde artmasına katkı sağlayacaktır. 

İş ile ilgili pozitif tutumu açıklayan iş memnuniyeti kavramı, çalışanların işten duydukları hoşnutluk 
durumunu ifade etmektedir. (Akşit Aşık, 2010). Buradan yola çıkarak, çalışanın ferah bir ortamda işini 
yapması, iş yerinde strese sebep olan durumların yok denecek kadar az olması, işini severek yapması, 
iş arkadaşları ve yöneticileriyle iyi iletişimin olması gibi durumlar çalışanların pozitif tutum 
geliştirmelerinde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra çalışanların aşırı iş yükünün olması, 
ücretin düşük olması, iş arkadaşları ile iletişiminin zayıf olması gibi durumlar ise çalışanların negatif 
tutum geliştirmelerinde etkili olduğunu söyleyebiliriz.   

İş memnuniyeti çalışanın İş memnuniyeti sağlanmasında işverenlerin tutum ve davranışları ön plana 
çıkmaktadır. Çünkü çalışanın yaptığı işten memnun olması için yöneticinin iletişimi, tutumu 
belirlediği çalışma şartları ve koşulları çalışanın beklentilerini karşılayacak nitelikte olması 
gerekmektedir. İş yerinde çalışanların işinden memnun olması için birçok faktör bulunmaktadır. Bu 
faktörleri bireysel faktörler ve örgütsel faktörler olmak üzere iki grupta toplamak mümkündür. 

Bireysel Faktörler 

İş memnuniyet düzeyini belirleyen bireysel faktörler, bireylerin yapmış oldukları işlerden farklı 
düzeyde duydukları memnuniyet düzeylerini elde etmelerini sağlayan etmenlerdir (Özaydın ve 
Özdemir, 2014). Bu etmenler arasında bireylerin yaş, cinsiyet, medeni durumu, eğitim düzeyi, 
deneyimi, zekâ düzeyi, kişiliği gibi unsurları örneklendirmek mümkündür(Akıncı, 2002).  

Bireylerin memnuniyetleri, fiziksel ve psikolojik olarak ihtiyaç ile beklentilerin bütününden 
oluşmaktadır. Bireylerde fizyolojik ihtiyaçlarının memnuniyet düzeyleri arttıkça ihtiyaçlar azalırken, 
psikolojik ihtiyaçların memnuniyet düzeyi arttıkça ihtiyaçlar da artmaktadır (Poyraz ve Kama, 2008). 
Bu doğrultuda bireylerin memnuniyet düzeyleri arttıkça çalışma istekleri, verimleri de artmaktadır. 
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Bireylerin mevcut yaş durumları, bireylerin tutumları, davranışları ve alacağı kararlarda yönlendirici 
olan bir faktördür. Bu nedenle bireylerin iş ile ilgili görüşlerinde, düşüncelerinde, tutum ve 
davranışlarında yaş durumundan kaynaklı değişiklikler gözlemlenebilmektedir (Akşit Aşık, 2010). 

İş memnuniyeti ile ilgili yapılan araştırmaların çoğunda kadınların iş memnuniyetinin erkeklerin iş 
memnuniyetinden daha fazla olduğunu ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda kadınlar evlerinin dışında 
birden fazla rol üstlenebilmektedir (Mishra, 2013). 

Eğitim ile iş memnuniyeti arasındaki ilişki hem olumlu hem de olumsuz bir ilişki niteliğindedir. 
Eğitim seviyeleri yüksek olan bireyler, daha doyurucu ve iyi koşullardaki iş alanlarında çalıştıkları için 
işlerinden daha fazla memnun olmaktadır (Demir N. , 2007). Bu durum eğitimin iş memnuniyetine 
etkisinin olduğunu göstermektedir. 

Kişisel özellikler, insanları birbirinden ayıran temel özelliklerden birisidir. Bu kişisel özellikler, her 
çalışan personeli diğer bir çalışan personellerden farklı kılar(Akıncı, 2002). Kişisel özellikler, eşit 
şartlardaki iş koşulları farklı algılamaya ve işe karşı farklı tutum geliştirmeye neden olmaktadır. 

Örgütsel Faktörler 

Çalışanın memnuniyet düzeyini etkileyen bir diğer önemli unsur iş ile ilgili örgütsel faktörlerdir. 
Örgütsel faktörler olarak; maaş durumu, işin niteliği, iş ortamı ve çalışma koşulları, yönetici ve iş 
arkadaşlarıyla olan iletişim durumu, terfi olarak gruplandırılabilir.  

Çalışanlar yaptıkları işin karşılığında belli bir düzeyde maaş alırlar. Aldıkları bu maaştan tatmin 
düzeyi kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir. Kimi aldığı maaşı yaptığı işe karşılık hak ettiğini 
düşünürken, kimisi hak etmediği ücreti aldığını düşünebilmektedir. Burada kişinin maaş konusundaki 
beklentileri ne derece karşılandıysa, o derece memnuniyet durumu ortaya çıktığı söylenebilmektedir. 
Bunun yanı sıra maaş, kişinin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olmasına rağmen, aynı işi yaptığı iş 
arkadaşları ile arsındaki farklılık iş memnuniyetini etkileyebilmektedir. Bu durumda da maaşın adaletli 
paylaşılması iş memnuniyetini etkileyen diğer husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Eşit şartlarda 
çalışan kişilerin eşit ücret almaları, çalışanın hak ettiği ücreti kabullenmesine ve iş memnuniyeti 
düzeyini doğrudan etkileyebilmektedir. 

Çalışanların yapmış oldukları işin karşılığında almış oldukları ödül ve terfiler iş memnuniyetini 
etkileyen diğer unsurdur. Çünkü çalışanlar emek verdikleri hizmetin karşılığı olarak maddi, manevi 
veya sembolik olarak bir takım ödüllendirmeler beklemektedir(Seyrek ve Kavak, 2016). 

Çalışanlar için iş ortamı da memnuniyet düzeyini etkilemektedir. Yapacakları işin netliği, ilgili 
görevlerin çeşitliliği, işin tasarımı, iş analizi, iş gerekleri ve iş değerlemesi gibi örgütsel düzenlemeler 
kullanılarak şeffaf bir iş ortamını sağlamak iş memnuniyetini etkilemektedir (Kabir, 2011; Akıncı, 
2002).Bireylerin kendilerine uygun işe seçilmesi de iş memnuniyetini artırmada etkili olmaktadır 
(Saari ve Judge, 2004). İş ortamının monoton bir yapıda olması çalışanı olumsuz yönde 
etkileyebilmektedir. Monotonluk sonucu ortaya çıkan yorgunluk ve bıkkınlık çalışanlar için de şikayet 
ve memnuniyetsizlik oluşturmaktadır (Demir, 2007). 

3. Örgütsel Performans 

Performans; Fransızca kökenli bir kelime olup, kişinin yapabileceği en iyi derece, herhangi bir eseri, 
oyunu, işi vb.gibi şeyleri ortaya koyarken gösterilen başarı anlamlarında kullanılmaktadır (TDK, 
2018). TDK’da Fransızca kökenli olduğu belirtilen performans, başka kaynaklarda İngilizce 
“performance” kökünden geldiği belirtilmekte ve Türkçe olarak beceri, başarı, kapasite, yetenek gibi 
anlamlarda kullanılmaktadır (Ateş vd., 2007).İşletmeler performanslarını, yapmış oldukları faaliyetler 
sonucunda kâr, verim veya etkinlik gibi çıktılarla değerlendirmektedir. Belli bir dönemdeki çıktılar 
girdilerden fazla olduğunda kâr, verim ve etkinlik yönüyle performans artışı olarak değerlendirilirken, 
çıktıların girdilerden az olması ise performans düşüklüğü olarak nitelendirilmektedir (Aktaş, 2014). 
Örgütsel performans, bir iş yapan işletmenin o işle ilgili hedeflere ne kadar ulaşabildiği, başka bir 
ifadeyle nicel (miktar) ve nitel (kalite) olarak neyi sağlayabildiğinin anlatımıdır (Karaman ve Kale, 
2009). Örgütsel performans, organizasyonel hedeflerin, sosyal amaçların ve sorumlulukların 
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gerçekleştirilmesidir (Koçyiğit vd., 2015).Bu tanımlardan yola çıkarak örgütsel performansı, örgütün 
hedeflerinin gerçekleştirilme derecesi olarak tanımlayabiliriz. 

Örgütlerin performanslarını takip etmeleri için performans yönetim sistemleri kullanılmaktadır. 
Başarılı bir performans yönetim sistemlerinin uygulamaları, örgütsel verimlilik, müşteri memnuniyeti, 
kâr artışı, büyüme, gelişme, saygınlık vb. unsurlardaki amaçların gerçekleşmesinde katkı 
sağlamaktadır (Akıncı Vural ve Coşkun, 2007). 

Bir örgütte performans düzeyini belirleyen birbiri ile bağlantılı üç kavram bulunmaktadır. Bunlar 
(Barutçugil, 2002); 

Yönetim Uygulamaları: Örgütte yöneticinin takip ve kontrolünde olan performansın, planlanmasını, 
yönetilmesi ve değerlendirilmesi süreçlerini içerir. Bu konuda yöneticinin bilgi ve becerileri örgüt 
performansında belirleyici rol oynamaktadır. 

İş Ortamı: Yöneticinin ve çalışanlarının bulunduğu, iş süreçlerinin, ilişkilerinin, deneyimlerin 
paylaşıldığı ortamın durumu çalışanların performansına etki etmektedir. 

Dış Çevre Koşulları: Bu koşullar yöneticinin kontrol edemeyeceği ve etkileyemeyeceği 
değişkenlerden oluşmaktadır. Ekonomik, sosyal, teknolojik, yasal ve doğal çevre faktörleri olan bu 
değişkenlerin yakından izlenmesi, değişikliklere önlemlerin alınması ve bu değişikliklere uyumun 
sağlanması performansı etkilemektedir. 

İşletmeler varlıklarını sürdürebilmek, müşteri memnuniyeti sağlayabilmek ve rakiplerine karşı rekabet 
avantajı elde edebilmek için çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır. İşletmelerin yapmış oldukları 
faaliyetlerden birisi de örgütsel performansı artırmak yönünde olmaktadır. Bu nedenle işletmeler 
örgütsel performansı artıran uygulamalara yönelmişlerdir. Örgütsel performansı etkileyen, teknoloji, 
sosyal sermaye, entelektüel sermaye, örgütsel iklim ve örgütsel kültür gibi faktörler bulunmaktadır 
(Topsakal, 2017; akt. Tutar ve Altınöz, 2010).  

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte işletmelerin iş süreçlerinde gelişmeler ve değişiklikler meydana 
gelmiştir. Kullanılan teknolojilerin, yeni yazılımların örgüt yapısıyla uyumlu hale getirilmesiyle, iş 
süreçlerini kolaylaşmakta verimliliği artırmakta ve dolayısıyla örgütsel performansı 
etkilemektedir(Demir ve Okan, 2009). Güleş ve arkadaşları (2003),yapmış oldukları araştırmada, 
bilişim teknolojilerinin işletmede kullanılmasının, örgütsel performansı önemli ölçüde artırdığı 
sonucuna ulaşmışlardır. 

Sosyal sermaye, ülkelerin ekonomik faaliyetlerine, toplumsal yaşamın etkilerini ortaya koymayı amaç 
edinen, sosyal içerikli iktisadi bir kavramdır(Karagül ve Masca, 2005).Yaşar Uğurlu (2016) 
araştırmasında; sosyal sermayenin; iletişim, ortak vizyon ve güven kültürü faktörlerinin iş 
performansına etkisi olduğunu bulmuştur. Bu bağlamda sosyal sermayenin örgütsel performansa da 
pozitif etkisi olduğunu söyleyebiliriz. 

Entelektüel sermaye, değere dönüştürülebilen bilgi olarak tanımlanabilir (Edvinsson ve Sullivan, 
1996). Entelektüel sermaye ise organizasyonel performansı en üst düzeye taşıyacak faktörlerden 
birisidir (Kanıbir, 2004). 

Örgüt iklimi; bir organizasyondaki genel hava ve duygular ile ilgili olarak kullanılmakla birlikte genel 
olarak çalışanların davranış ve ilişkilerinin bütününden oluşmaktadır (Yılmaz ve Altınkurt, 2013). 
Tutar ve Altınöz ‘ün (2010) araştırmasında örgütsel iklimin örgütsel performans arasında bir ilişki 
olduğunu tespit etmişlerdir. Örgüt ikliminden ayrımı zor olan örgüt kültürü kavramı da; tutumların, 
davranışların ve örgütün hafızasında toplanmış bilgilerin değerlerin, normların toplamıdır (Köse vd.,  
2001). Örgütlerin performansı ve başarısı için, amaçlara uygun bir örgüt kültürünün oluşturulması 
gerekmektedir (Arslan, 2004). 
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4. Yöntem 

Araştırmada taşerondan kadroya geçen sağlık çalışanlarının iş memnuniyeti ve örgütsel 
performansının demografik ve kişisel özelliklere göre farkının araştırılması amaçlanmıştır. Bu amacın 
araştırılması iş memnuniyeti ve örgütsel performans ölçeğinin alt boyutları düzeyinde gerçekleşmiştir.  

Araştırmada Aktaş’ın (2014) İş Memnuniyeti Ölçeği ve Örgütsel Performans Ölçeği temel alınmış ve 
araştırmanın amacına göre uyarlanmıştır. Ayıca araştırmada demografik özellikleri ve kişisel 
farklılıkları tespit etmeye yönelik yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durumu, taşeronda çalışılan 
süreyi, aylık geliri ve görev belirlemeye yönelik sorular sorulmuştur. Ölçek toplam 25 ifadeden 
oluşmaktadır. Araştırmaya katılanlara yöneltilen soru formu “1: Hiç Katılmıyorum”-“5: Tamamen 
Katılıyorum” eşit aralıklı olan 5’li Likert tipi ölçek kullanılarak hazırlanmıştır.  

Araştırmanın evrenini; Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde taşeron 
olarak görev yapmış ve ilgili yasaya göre kadro almış olan çalışanlar oluşturmaktadır. Burada çalışan; 
hastane sağlık destek personeli olarak taşeronda görev yapmış olan hemşire, sağlık teknikeri, sağlık 
teknisyeni ve diğer sağlık çalışanı toplam 146 sağlık çalışanı bulunmaktadır. Tam sayım yapabilmeye 
yönelik evrenin tamamının örneklem olarak alınması planlanmıştır. Tüm sağlık çalışanlarına anket 
formu dağıtılmış ve araştırmacıların takibi ile 103 anketin geri dönüşü sağlanabilmiştir. Böylece 
anketlerin geri dönüş oranı %70,54 olarak belirlenmiştir. Araştırma Süleyman Demirel Üniversitesi 
Araştırma ve Uygulama Hastanesinde ile sınırlı tutulmuştur. Ayrıca araştırmanın kısıtlar nedeni ile bir 
şehirde ve bir hastanede gerçekleştirilmesi nedeniyle sonuçların genellemesi mümkün değildir. 
Araştırma Temmuz 2018’de yüzyüze görüşmelerle gerçekleştirilerek veri seti oluşturulmuştur. 

Araştırmada kullanılan anket formunun yapısal geçerliliğinin test edilmesinde KMO ve Bartlett testleri 
kullanılmıştır. Tablo 1’den görülebileceği gibi çalışmada kullanılan Örgütsel Bağlılık Ölçeği’nin 
KMO değeri 0,783 (p=0,000<0,05) olarak bulunmuştur. KMO değerini 0,60’dan büyük sonuç vermesi 
ve Barlett testinin anlamlı olması ölçeğin yapı geçerliliğini karşıladığını göstermektedir (Büyüköztürk, 
2006: 179). 

 

Tablo 1: KMO Yapı Geçerliliği 
Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliği Ölçümü 0,783 
Bartlett Küresellik Testi Ki-Kare 598,387 

Df 164 
p 0,000 

Araştırmada ele alınan ölçeğin güvenilirlik değerini belirlemede Cronbach’s Alfa katsayısından 
yararlanılmıştır. Alfa katsayının 0,70’in üzerinde olduğu durumlarda ölçüm aracının güvenilir bir 
yapıda olduğu yorumu yapılmaktadır (Cihangiroğlu vd, 2011: 85). Ayrıca yapılan faktör analizi ile 
ölçeğin beş boyuta dağıldığı görülmektedir. Araştırmada kullanılan ölçüm aracının güvenilirlik analizi 
sonucunda, ölçeğin alt boyutlarını oluşturan bireysel memnuniyet boyutunun 0,819; örgütsel 
memnuniyet boyutunun 0,791; yönetim uygulamaları boyutunun 0,806; iş ortamı boyutunun 0,761; 
çevre koşulları boyutunun 0,825 olduğu görülmektedir. Tablo 2’de faktör analizi sonuçları ve 
boyutların dağılımı ölçeğin güvenilirlik değerleri ile birlikte gösterilmiştir.  
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Tablo 2: Faktör Analizi ve Faktörlerin Güvenilirlik Değerleri 
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) 
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) 
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ı (

P)
 

İş
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rt
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ı (
P)

 

Ç
ev

re
 K

oş
ul
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rı

 
(P

) 

1 Taşeronlara verilen kadro, beklentilerimi karşıladı. ,802     
3 Taşerondaki çalışma şartları şuan ki çalışma şartlarından daha 

iyiydi. ,782     
4 Aldığımız kadro, taşerondan daha güvenlidir. ,745     
5 Yaptığım iş karşılığında iyi bir ücret aldığımı düşünüyorum. ,711     
8 İş arkadaşlarımı severim. ,654     
9 Çalıştığım işyerinde kurum içi iletişimin iyi olduğunu 

düşünüyorum. ,590     
11 Hastanemizde bana verilen görevleri zevkle yaparım. ,504     
2 Taşeronlara verilen kadro zamanla daha iyi olacaktır.  ,839    
6 Emrinde çalıştığım yöneticim, işinde yeterince iyidir.  ,806    
7 Verilen bir işi iyi yaptığımda, bununla ilgili hak ettiğim takdiri 

görürüm.  ,692    

10 Hastanemizde sunulan imkanların en az diğer kurumların 
sunduğu imkanlar kadar iyi olduğunu düşünüyorum.  ,638    

12 Hastanemizdeki kural ve düzenlemeler, verilen görevleri daha 
iyi bir şekilde yapmamı sağlar.   ,826   

13 Hastanemizde yaptıkları işlerde başarılı olanlar, daha iyi 
pozisyonlarda görevlendirilir.   ,810   

14 Hastanemiz bilgimden ve becerimden iyi bir şekilde 
faydalanarak, verimi artırmak için yöntemler arar.   ,731   

15 Bu hastane, yönetim ve faaliyet harcamalarında tasarruf etmeye 
çalışmaktadır.   ,719   

24 Kurumumda, bireylerin kökenine bakılmaksızın, halka adil ve 
eşit hizmet sağlanmaktadır.   ,674   

17 Genel olarak kurumumda, iş arkadaşlarımın yaptığı işin kalitesi 
yüksektir.    ,778  

18 Bu kurumda; çalışanların politik görüşüne, cinsiyetine, 
memleketine bakılmaksızın herkese adil davranılır.    ,749  

19 Kurumumuzda, statüsüne ve kıdemine bakılmaksızın, herkese 
saygılı davranılır.    ,712  

20 Hastanemizde hastalarımızın teşhis ve tedavisi en kısa zamanda 
uygulanır.    ,627  

23 Kurumsal hedefe ulaşmada, personelin katılımı çok yüksektir.    ,592  

25 Hastanemizde hasta memnuniyeti çok yüksektir.    ,608  

16 Hastanemizin performansı emsallerine göre yüksektir.     ,618 

21 Faaliyetler yürütülürken çok seyrekte olsa büyük hatalar 
yapılır.     ,607 

22 Hastanemizde, halkın ödediği vergilerin kıymetine değer bir 
hizmet dönüşü sağlamaktadır.     ,519 

 Güvenilirlik Katsayısı (Cronbach Alpha)     
Varyans Açıklama Oranı (%) 

0,819 
21,418            

0,791 
9,268 

0,806              
7,325 

0,761 
6,628 

0,825 
5,391 

Araştırmada Bartlett testinin 0,000; KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) değerinin 0,871 olduğunu ve bu 
bulguların örneklem büyüklüğünün yeterli olduğunu göstermektedir.  

Araştırma amacına göre analizlere geçilmeden önce araştırmada kullanılan ölçeklerin normallik 
testleri yapılmıştır. Tabachnick’e (2013) göre sosyal bilimlerde Çarpıklık (basıklık) ve Basıklık 
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(çarpıklık) değerleri -1,5 ile +1,5 arasında çıkıyorsa veri setinin normal dağıldığından bahsedilebilir. 
Yine benzer şekilde George ve Mallery (2010)‘e göre Çarpıklık ve Basıklık değerleri -2 ila +2 
arasında ise normal dağılımdan bahsedilebilir. Buna göre Tablo 3.5’deki basıklık ve çarpıklık 
istatistiki değerlerinden anlaşılacağı üzere tüm ölçeklerimizin normal dağılım gösterdiği sonucuna 
varılmaktadır. 

Tablo 3: Normallik Testi Sonuçları 

 
Boyutun 
İstatistik 
Değeri 

Boyutun 
Standart 

Hatası 

Ölçeğin 
İstatistik 
Değeri 

Ölçeğin 
Standart 

Hatası 
Bireysel 

Memnuniyet 
Çarpıklık 0,761 0,182 Çarpıklık 

0,598 
Basıklık 

0,545 

Çarpıklık 
0,193 

Basıklık 
0,175 

Basıklık 0,365 0,187 
Örgütsel 

Memnuniyet 
Çarpıklık 0,351 0,207 
Basıklık 0,694 0,173 

Yönetim 
Uygulamaları 

Çarpıklık 0,994 0,164 
Çarpıklık 

0,721 
Basıklık 

0,429 

Çarpıklık 
0,171 

Basıklık 
0,162 

Basıklık 0,396 0,139 

İş Ortamı Çarpıklık 0,539 0,217 
Basıklık 0,633 0,114 

Çevre Koşulları Çarpıklık 0,741 0,128 
Basıklık 0,268 0,201 

Araştırmada öncelikle katılımcıların anket formunda yer alan kişisel özellikleri frekans ve yüzde 
dağılımları ile test edilmiştir. Araştırmadan toplanan verilerin çözümlenmesinde İş Memnuniyeti ve 
Performans Ölçeği için istatistiksel analizlerden parametrik testler kullanılmıştır. Buna göre iki gruplu 
seçenekleri bulunan değişkenler için bağımsız örneklem t testi, ikiden fazla gruplu seçenekleri bulunan 
değişkenler için ise ANOVA analizinden yararlanılmıştır. ANOVA testi sonucunda farklılık tespit 
edilen grupların tespitinde ise Tukey çözümlemesinden faydalanılmıştır. Yapılan tüm analizler SPSS 
22.0 istatistiki paket programı ile gerçekleştirilmiştir. 

5. Bulgular 

Araştırmada ilk olarak kişisel özelikleri belirlemeye yönelik bulgular değerlendirilmiştir. Araştırmaya 
katılanların kişisel özelliklerini görev ünvanları, çalıştıkları birim, cinsiyet, medeni durumu, yaş, 
eğitim durumu, çalışma süresi gibi değişkenler oluşturmaktadır. Kişisel özelliklere ilişkin 
değerlendirmeler Tablo 4’te gösterilmektedir. 

Tablo 4: Kişisel Özellikler 
Görev Unvanı N % Yaş N % 
Hemşire 56 54,37 21-25 arası 26 25,24 
Sağlık Teknikeri 27 26,21 26-30 arası 31 30,10 
Sağlık Teknisyeni 15 14,56 31-35 arası 22 21,36 
Diğer 7 6,80 36-40 arası 19 18,45 
Medeni Durum  N % 41 ve üzeri 5 4,85 
Evli 64 62,14 Cinsiyet N % 
Bekâr 39 37,86 Kadın 84 81,55 
Eğitim Durumu N % Erkek 19 18,45 
İlköğretim 5 4,85 Aylık Gelir N % 
Lise 27 26,21 2000 TL ve altı 61 59,22 
Lisans 64 62,14 2001-2500 TL 19 18,45 
Lisansüstü 7 6,80 2501 TL ve üzeri 23 22,33 
Toplam 103 100,00 Toplam 103 100,00 

Tablo 4 incelendiğinde araştırmaya katılanların %54,37’sinin hemşire, %26,21’inin sağlık teknikeri, % 
15,56’sının sağlık teknisyeni, %6,80’inin ise diğer sağlık çalışanları olduğu görülmektedir. Ayrıca 
araştırmaya katılanların %62,14’ünün evli, %30,10’unun bekar olduğu söylenebilir. Eğitim durumları 
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incelendiğinde de %4,85’inin ilköğretim, %26,21’inin lise, %61,14’ünün lisans, %6,80’inin yüksek 
lisans mezunu olduğu görülmektedir. Yaş grupları incelendiğinde;  %25,24’ünün 21-25 yaş aralığında, 
%30,10’unun 26-30 yaş aralığında, %21,36’sının 31-35 yaş aralığında, %18,45’inin 36-40 yaş 
aralığında ve %4,85’inin ise 41 yaş ve üzerinde olduğu görülmektedir. Ayrıca araştırmaya katılanların 
büyük çoğunluğunun kadın (%81,55) olduğu söylenebilir. Aylık gelir düzeyleri incelendiğinde de; 
%59,22’sinin 2000 TL ve altında gelir düzeyine, %18,45’inin 2001-2500 TL aralığında gelir düzeyine, 
%22,33’ünün de 2501 TL ve üzeri gelir düzeyine sahip olduğu söylenebilir.   

Araştırmanın amacına bağlı olarak taşerondan kadroya geçen sağlık çalışanlarının iş memnuniyeti ve 
örgütsel performansının alt boyutlarının cinsiyetlerine göre farklılık gösterip göstermediğinin 
belirlenmesi için bağımsız örneklem t testinden faydalanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda, 
katılımcıların iş memnuniyeti ve örgütsel performansının alt boyutlarına ilişkin katılımcıların 
cinsiyetlerine göre farklılık göstermediği görülmüştür. Elde edilen bulgular Tablo 5’te gösterilmiştir.  

Tablo 5: İş Memnuniyeti ve Örgütsel Performansın Cinsiyete Göre Değerlendirilmesi 
Cinsiyet Ortalama St. Sapma T p 

Bireysel Memnuniyet Kadın 3,586 1,059 -1,337 0,187 
Erkek 3,992 0,946   

Örgütsel Memnuniyet Kadın 2,531 0,736 0,969 0,337 
Erkek 2,325 0,813   

Yönetim Uygulamaları Kadın 3,176 0,423 0,591 0,892 
Erkek 3,158 0,547   

İş Ortamı Kadın 2,776 0,683 -0,207 0,364 
Erkek 2,948 0,797   

Çevre Koşulları Kadın 3,176 0,544 1,368 0,699 
Erkek 2,848 0,291   

Sağlık çalışanlarının iş memnuniyeti ve örgütsel performansının alt boyutlarının katılımcıların 
yaşlarına göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi için ANOVA testinden faydalanılmıştır. 
Tablo 6’ya göre yapılan analiz sonucunda taşerondan kadroya geçen sağlık çalışanlarının iş 
memnuniyeti ve örgütsel performansının alt boyutlarından örgütsel memnuniyet, yönetim 
uygulamaları, iş ortamı ve çevre koşulları düzeylerinin katılımcıların yaşlarına göre farklılık 
göstermediği görülmüştür. Bir tek bireysel memnuniyet istatistiksel olarak anlamlı sonuç vermesinden 
dolayı desteklenmiştir (p=0,018<0,05). Farkın nereden kaynaklandığını belirlemeye yönelik yapılan 
Tukey PostHoc testine göre fark “21 yaş ile 25 yaş arası” katılımcılar ile “41 yaş ve üstü” 
katılımcılardan kaynaklandığı görülmektedir. 
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Tablo 6: İş Memnuniyeti ve Örgütsel Performansın Yaşa Göre Değerlendirilmesi 
  Ortalama St. Sapma F P Farklılık 

Bireysel 
Memnuniyet 

21 yaş ile 25 yaş arası 2,924 1,571 2,733 0,018 1-5 
26 yaş ile 30 yaş arası 3,777 1,020 

  
31 yaş ile 35 yaş arası 3,292 0,544 
36 yaş ile 40 yaş arası 3,756 0,447 
41 yaş ve üstü 4,221 0,670 
Toplam 3,700 1,076 

Örgütsel 
Memnuniyet 

21 yaş ile 25 yaş arası 2,462 0,817 0,324 0,814 

 

26 yaş ile 30 yaş arası 2,469 0,832 

 
31 yaş ile 35 yaş arası 2,675 1,028 
36 yaş ile 40 yaş arası 2,727 0,371 
41 yaş ve üstü 2,474 0,860 
Toplam 2,433 0,465 

Yönetim 
Uygulamaları 

21 yaş ile 25 yaş arası 2,731 0,647 2,264 0,447 

 
26 yaş ile 30 yaş arası 3,212 0,443 

 
31 yaş ile 35 yaş arası 2,750 0,855 
36 yaş ile 40 yaş arası 3,152 0,496 
41 yaş ve üstü 3,128 0,901 
Toplam 3,267 0,676 

İş Ortamı 

21 yaş ile 25 yaş arası 2,638 0,441 1,049 0,386 

 
26 yaş ile 30 yaş arası 3,521 0,643 

 
31 yaş ile 35 yaş arası 2,874 0,055 
36 yaş ile 40 yaş arası 3,352 0,496 
41 yaş ve üstü 3,228 0,901 
Toplam 3,187 0,606 

Çevre 
Koşulları 

21 yaş ile 25 yaş arası 2,681 0,338 2,391 0,642 

 
26 yaş ile 30 yaş arası 3,219 0,663 

 
31 yaş ile 35 yaş arası 2,350 0,057 
36 yaş ile 40 yaş arası 3,062 0,386 
41 yaş ve üstü 3,128 0,684 
Toplam 3,129 0,403 

Sağlık çalışanlarının iş memnuniyeti ve örgütsel performansının alt boyutlarının katılımcıların 
unvanlarına göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi için ANOVA analizinden 
faydalanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda katılımcıların iş memnuniyeti ve örgütsel performansının 
düzeylerinin unvanlarına göre farklılık göstermediği görülmüştür. Elde edilen bulgular Tablo 7’de 
gösterilmiştir.  
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Tablo 7: İş Memnuniyeti ve Örgütsel Performansın Unvana Göre Değerlendirilmesi 
  Ortalama St. Sapma F p 

Bireysel 
Memnuniyet 

Hemşire 3,76 1,127 0,598 0,554 
Sağlık Teknikeri 3,547 0,936   
Sağlık Teknisyeni 3,538 1,885 

 Diğer 3,923 0,836 
Toplam 3,742 1,076 

Örgütsel 
Memnuniyet 

Hemşire 2,238 0,592 1,177 0,317 
Sağlık Teknikeri 2,536 0,621   
Sağlık Teknisyeni 2,559 0,468 

 Diğer 2,658 1,233 
Toplam 2,463 0,465 

Yönetim 
Uygulamaları 

Hemşire 2,979 0,223 0,680 0,511 
Sağlık Teknikeri 3,124 0,364   
Sağlık Teknisyeni 3,158 0,686 

 Diğer 3,292 0,446 
Toplam 3,126 0,386 

İş Ortamı 

Hemşire 2,979 0,231 1,102 0,216 
Sağlık Teknikeri 3,264 0,212   
Sağlık Teknisyeni 3,508 0,586 

 Diğer 3,262 0340 
Toplam 3,167 0,606 

Çevre Koşulları 

Hemşire 2,979 0,731 0,924 0,188 
Sağlık Teknikeri 3,083 0,612   
Sağlık Teknisyeni 3,108 0,986 

 Diğer 3,224 0,761 
Toplam 3,173 0,662 

Sağlık çalışanlarının iş memnuniyeti ve örgütsel performansının alt boyutlarının katılımcıların eğitim 
durumuna göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi için ANOVA analizinden 
faydalanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda katılımcıların iş memnuniyeti ve örgütsel performansın alt 
boyutlarından; örgütsel memnuniyet, yönetim uygulamaları ve çevre koşullarının istatistiksel olarak 
anlamlı sonuç vermediği ve bu nedenle bu boyutların eğitim durumuna göre bir farklılık göstermediği 
tespit edilmiştir (p>0,05). Buna karşılık olarak iş memnuniyeti ve örgütsel performansın alt 
boyutlarından bireysel memnuniyet (p=0,001<0,05) ve iş ortamı (p=0,006<0,05) boyutlarının 
istatistiksel olarak anlamlı sonuç verdiği görülmektedir. Bu farklılığın kaynağının tespit edilmesi için 
gerçekleştirilen Tukey PostHoc çözümlemesi sonucunda bireysel memnuniyet açısından ilköğretim 
mezunları ile lisansüstü mezunları ve lisans mezunları ile lisansüstü mezunları, iş ortamı açısından ise 
ilköğretim mezunları ile lisansüstü mezunları ve lise mezunları ile lisansüstü mezunları farklılığın 
kaynağını oluşturmaktadır. Elde edilen bulgular Tablo 8’de gösterilmiştir. 
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Tablo 8: İş Memnuniyeti ve Örgütsel Performansın Katılımcıların Eğitim Durumuna Göre 
Değerlendirilmesi 

  Ortalama St. Sapma F p Farklılık 

Bireysel 
Memnuniyet 

İlköğretim 3,969 1,401 3,479 0,001 1-4 
Lise 3,617 1,046   3-4 
Lisans 3,893 0,897 

 
 

Lisansüstü 2,224 1,134  
Toplam 3,701 1,076 

Örgütsel 
Memnuniyet 

İlköğretim 2,388 0,405 0,245 0,784 

 
Lise 2,551 0,547   
Lisans 2,474 0,759 

 Lisansüstü 2,689 0,351 
Toplam 2,463 0,565 

Yönetim 
Uygulamaları 

İlköğretim 3,285 0,272 0,649 0,527 

 
Lise 3,216 0,948   
Lisans 3,321 0,603 

 Lisansüstü 3,112 0,544 
Toplam 3,267 0,606 

İş Ortamı 

İlköğretim 3,946 1,601 3,694 0,006 1-4 
Lise 3,842 0,633   2-4 
Lisans 3,354 0,867 

 
 

Lisansüstü 2,716 1,634  
Toplam 3,467 1,026 

Çevre 
Koşulları 

İlköğretim 3,285 0,992 0,241 0,344 

 
Lise 3,248 0,647   
Lisans 3,329 0,603 

 Lisansüstü 3,141 0,457 
Toplam 3,264 0,634 

Sağlık çalışanlarının iş memnuniyeti ve örgütsel performansının alt boyutlarının katılımcıların medeni 
durumlarına göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi için bağımsız örneklem t testinden 
faydalanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda, katılımcıların iş memnuniyeti ve örgütsel performansın alt 
boyutlarına ilişkin değerlendirmede medeni durumlarına göre farklılık göstermediği görülmüştür. Elde 
edilen bulgular Tablo 9’da gösterilmiştir.  

Tablo 9: İş Memnuniyeti ve Örgütsel Performansın Medeni Duruma Göre Değerlendirilmesi 
 Ortalama St. Sapma t p 

Bireysel Memnuniyet Evli 3,871 0,842 0,002 0,999 
Bekâr 3,241 1,460  

Örgütsel Memnuniyet Evli 2,634 0,414 1,460 0,151 
Bekâr 2,407 0,997  

Yönetim Uygulamaları Evli 3,191 0,846 1,915 0,086 
Bekâr 2,836 0,634  

İş Ortamı Evli 3,154 0,997 0,606 0,364 
Bekâr 2,623 0,831  

Çevre Koşulları Evli 3,139 0,764 0,373 0,214 
Bekâr 2,824 0,664  

Sağlık çalışanlarının iş memnuniyeti ve örgütsel performansının alt boyutlarının katılımcıların gelirine 
göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi için ANOVA analizinden faydalanılmıştır. 
Yapılan analiz sonucunda katılımcıların örgütsel bağlılığın alt boyutlarına ilişkin bağlılık düzeylerinin 
görev sürelerine göre farklılık göstermediği görülmüştür. Elde edilen bulgular Tablo 10’da 
gösterilmiştir.  
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Tablo 10: İş Memnuniyeti ve Örgütsel Performansın Katılımcıların Gelirine Göre Değerlendirilmesi 
  Ortalama St. Sapma F p 

Bireysel Memnuniyet 

2000 TL ve altı 3,371 1,332 1,852 0,151 
2001-2500 TL 3,448 0,095 

 2501 TL ve üzeri 3,671 0,727 
Toplam 3,643 1,076 

Örgütsel Memnuniyet  

2000 TL ve altı 2,729 0,241 1,737 0,173 
2001-2500 TL 2,690 0,505 

 2501 TL ve üzeri 2,645 0,621 
Toplam 2,463 0,765 

Yönetim Uygulamaları 

2000 TL ve altı 3,004 0,225 0,758 0,524 
2001-2500 TL 3,019 0,677 

 2501 TL ve üzeri 3,276 0,587 
Toplam 3,167 0,676 

İş Ortamı  

2000 TL ve altı 2,729 0,904 1,326 0,354 
2001-2500 TL 2,190 0,695 

 2501 TL ve üzeri 2,445 0,626 
Toplam 2,433 0,745 

Çevre Koşulları 

2000 TL ve altı 3,247 0,6225 0,244 0,483 
2001-2500 TL 3,065 0,377 

 2501 TL ve üzeri 3,686 0,487 
Toplam 3,437 0,636 

6. Sonuç 

Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde taşeron olarak görev yapmış ve 
ilgili yasaya göre kadro almış olan çalışanların iş memnuniyeti ve örgütsel performansının kişisel 
özelliklere göre değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmada Aktaş’ın (2014) İş 
Memnuniyeti ve Örgütsel Performans Ölçeği temel alınmış ve araştırmanın amacına göre 
uyarlanmıştır. 

Yapılan analizler sonucunda belli boyutlarda anlamlı sonuçlar elde edildiği görülmüş ve farklılıklar 
olduğu tespit edilmiştir. Buna göre Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama 
Hastanesinde taşerondan kadroya geçen sağlık çalışanlarının eğitim düzeylerine göre bireysel 
memnuniyet ve iş ortamı boyutlarında farklılıkların olduğu görülmektedir. Ayrıca araştırma bulguları 
Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde taşerondan kadroya geçen 
sağlık çalışanlarının yaşa göre sadece bireysel memnuniyet boyutunun farklılık gösterdiğini ortaya 
koymaktadır. 

Elde edilen bulgular taşeronlara verilen kadronun çalışanların beklentilerini karşılamada eğitim 
düzeyine ve yaşa göre farklılık olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca taşerondaki çalışma şartları şuan 
ki çalışma şartlarından daha iyi olduğunu savunanlar da eğitim düzeyine ve yaşa göre farklılık 
gösterdiği söylenebilir. Bunlarla birlikte çalışanların aldıkları kadronun taşerondan daha güvenli 
olduğuna yönelik görüşleri eğitim düzeyine ve yaşa göre farklılaşmaktadır. Elde edilen bulgular 
kapsamında sağlık çalışanlarının yaptığı işin karşılığında iyi bir ücret aldığı görüşü eğitim düzeyine ve 
yaşa göre farklılaşmaktadır. Araştırmada çalışanların çalıştığı işyerinde kurum içi iletişimin iyi 
olduğunu düşünmesi eğitim düzeyine ve yaşa göre farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca 
sağlık çalışanlarının hastanede kendisine verilen görevleri zevkle yaptığı görüşü eğitim düzeyine ve 
yaşa göre farklılaştığı söylenebilir. 

Araştırma bulgularına göre yaş değişkeni bireysel memnuniyet açısından farklılık oluşturduğu 
söylenebilir. Buna göre araştırmaya katılan sağlık çalışanları genel olarak çalıştığı kurumda, iş 
arkadaşlarının yaptığı işin kalitesinin yüksek olduğuna yönelik görüşlerinin yaşa göre farklılık 
göstermektedir. Ayrıca araştırmaya katılan sağlık çalışanları kurumlarında çalışanların politik 
görüşüne, cinsiyetine, memleketine bakılmaksızın herkese adil davranıldığı yönündeki görüşlerinin 
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yaşa göre farklılaştığı söylenebilir. Bununla birlikte araştırmaya katılan sağlık çalışanları kurumlarında 
statüsüne ve kıdemine bakılmaksızın, herkese saygılı davranıldığı yönündeki görüşlerinin yaşa göre 
farklılaştığı sonucunu ortaya koymuşlardır. Elde edilen bulgular kapsamında araştırmaya katılan sağlık 
çalışanlarının hastanede hastaların teşhis ve tedavisinin en kısa zamanda uygulandığı yönündeki 
görüşlerinin de yaşa göre farklılaştığı söylenebilir. Bununla birlikte sağlık çalışanlarının kurumsal 
hedefe ulaşmada, personelin katılımı çok yüksek olduğu yönündeki görüşlerinin yaşa göre farklılaştığı 
görülmektedir. Genel olarak değerlendirildiğinde de sağlık çalışanlarının hastanelerindeki hasta 
memnuniyetinin çok yüksek olduğu yönündeki görüşlerinin yaşa göre farklılık gösterdiği söylenebilir. 

Araştırmada zaman ve maliyete bağlı oluşan kısıtlar olmasından dolayı araştırmanın kapsamı Isparta 
ilindeki Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde çalışan ve ilgili yasa ile 
birlikte taşerondan kadroya geçen sağlık çalışanları olarak belirlenmiştir. Bununla beraber araştırmada 
başka bazı kısıtlar da bulunmaktadır. Bu kısıtlar aynı zamanda gelecekte bu alanda yapılması 
muhtemel araştırmalara da ışık tutması açısından önem taşımaktadır. Araştırmanın amacı göz önünde 
bulundurulduğunda bazı boyutlarda anlamlı olmayan sonuçlar ortaya çıkmıştır.  Her ne kadar 
örneklem yeterliliği testi örneklemin yeterli olduğu sonucunu verse de daha çok kişiye ve kuruma 
ulaşılarak yapılacak kapsamlı çalışmalarla anlamlı sonuçlar elde edilebilir. Ayrıca bu durum konunun 
alt boyutlar düzeyinde de ele alınabileceğini ve buna yönelik hipotezler geliştirilerek farklı alanlarda 
ve sektörlerde uygulanabileceğini göstermektedir. Ayrıca sağlık sektörünün farklı alanları ile ve farklı 
kitleler hedeflenerek yapılan araştırmaların farklı sonuçlar vermesi muhtemeldir. Ayrıca literatürde yer 
alan çok sayıdaki iş memnuniyeti ve örgütsel performans ölçeği de yapılacak araştırmalarda 
kullanılabilir. Bu noktadan hareketle iş memnuniyeti ve örgütsel performans konusu yönetim biliminin 
farklı alanları ile ilişkilendirilerek literatüre katkı sağlayacak araştırmaların oluşturulması da 
mümkündür. 
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ÖRGÜTSEL GÜVENİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ (SAKARYA 
ÜNİVERSİTESİ TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GÖREN HEKİMLER 

ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA ) 
 

Engin Aydın1 
Mustafa Yıldırım2 

Özet 

Çalışmanın amacı,  örgütsel güvenin örgütsel bağlılık üzerine etkisini ortaya koymaktır. Bu amaçla, Sakarya’da 
faaliyet gösteren tıp fakültesinde görevli 114 asistan üzerinde bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 
örgütsel güven yöneticiye güven, çalışma arkadaşlarına güven ve örgüte güven alt boyutlarıyla ele alınırken; 
örgütsel bağlılık duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık alt boyutları üzerinden ele alınmıştır. 
Araştırma sonuçlarına göre örgütsel güvenin örgütsel bağlılık üzerine pozitif etkisi olduğu tespit edilmiştir. 
Ayrıca Örgütsel Güvenin Örgütsel bağlılığın alt boyutlarından duygusal bağlılık ve normatif bağlılık üzerine 
pozitif bir etkisinin olduğu, devam bağımlılığı ile ise anlamlı bir ilişki olmadığı saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Güven, Örgütsel Bağlılık, Asistan Hekimler, Duygusal Bağlılık, Devamlılık 
Bağlılığı, Tıp Fakültesi 

 
THE IMPACT OF ORGANIZATIONAL TRUST ON ORGANIZATIONALCOMMITMENT 

(A RESEARCH ON SAKARYA UNIVERSITY RESIDENT PHYSICIANS ) 

Abstract 

The aim of the study is to demonstrate the effect of organizational trust on organizational commitment. For this 
purpose, a survey was conducted on 114 assistants working in the medical faculty operating in Sakarya. In the 
study, organizational trust is taken up with manager trust, trust in colleagues and trust in organization; 
organizational commitment, affective commitment, continuance commitment and normative commitment. 
According to the results of the research, organizational trust has a positive effect on organizational commitment. 
In addition, Organizational Trust has a positive effect on affective commitment and normative commitment from 
the subscales of organizational commitment, and there is no significant relationship with attendance 
dependency. 

KeyWords:  Organizational Trust, Organizational Commitment, Resident Physicians, Affective Commitment, 
Continuance Commitment, Normative Commitment Medicial Faculty. 

1. Giriş 

Örgüt kavramı literatürde farklı biçimlerde tanımlanmakla birlikte; bu çalışmada toplumun kendi 
aralarındaki yetki ve güç ilişkilerini gösteren yapı olarak (Koçel, 2015: 95) ele alınmaktadır. Buna 
göre örgüt, içerisinde bireyin profesyonel bir biçimde çalışmasının sürdürdüğü teşkilat, yapı veya 
mekan olarak adlandırılabilir. Dolayısıyla örgütlerde profesyonel faaliyetlerin istendik bir biçimde 
sürdürülebilmesi için, çalışanların güven ve bağlılıklarının geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir. 
Zira örgütler ister kar amaçlı, ister sosyal amaçlı ya da kamu kurumu niteliğinde olsun üretim yapmak 
zorundadırlar. Bu üretim sürecinin etkili ve kesintisiz sürdürülebilmesi için çalışanların desteğine 
büyük ihtiyaç vardır. Bu çalışmayla, örgütsel güven ve örgütsel bağlılık konusunda net bir çizgi 
izleyeceği düşünülmeyen asistan hekimlerin uzmanlık eğitimi aldıkları sağlık kuruluşunda aynı 
zamanda profesyonel bir meslek erbabı olarak çalışmaları sebebiyle örgütsel güven ve örgütsel 
bağlılık düzeyleri ve bu iki kavram arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada 
öncelikle örgütsel güven ve bağlılık kavramları incelenecek, ardından Sakarya Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Eğitim ve Araştırma hastanesinde görevli asistan hekimler üzerine yapılan alan incelemesi 
sunulacaktır. 
                                                      
1 Yüksek Lisans Öğrencisi, Sakarya Üniversitesi, enginaydin@sakarya.edu.tr 
2Dr.Öğr.Üyesi, Sakarya Üniversitesi, mustafayildirim@sakarya.edu.tr 
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Kavramsal çerçeve 

Güven ve Örgütsel Güven  

Güven pek çok farklı disiplinin(sosyoloji, psikoloji, tarih vb.) ilgi alanına giren ve bakış açılarındaki 
farklılıklardan dolayı tanım olarak oldukça çeşitlilik barındıran bir kavram olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu çeşitlilik içerisinde  Mayer vd. (1995) “güven; bir tarafın diğer tarafın gözetme ve 
kontrol yeteneğini hesaba katmadan, kişinin kendisi için önemli bir davranışta bulunacağı beklentisine 
dayanarak, karşı tarafın sergileyeceği hareketlere karşı savunmasız kalma istekliliğidir” şeklindeki 
tanımlaması kavramın temel boyutlarını ortaya koyması açısından literatürde genel kabul görmüş 
görünmektedir. Güven kavramı içerisinde yer alan bir boyutlardan (özgüven, bireylerarası güven, 
örgüte güven, topluma güven vb.) biri olarak örgütsel güven ise örgütsel yapısı içerisinde örgüt 
üyelerinin birbirleri ile ilişkilerinde doğruluk, inanç, bağlılık, samimiyet gibi değerlerin oluşturduğu ve 
bu değerlerin davranışlarla somutlaştığı bir süreç olarak ifade edilmektedir (Arslan, 2009:276). Hem 
kişiler arası hem de örgüte güveni kapsayan örgütsel güvenin yazında ele alınan boyutları da tıpkı 
tanımları gibi çeşitlilik göstermektedir. Buna karşın yöneticiye güven, örgüte güven ve çalışma 
arkadaşlarına güvenin, örgütsel güvenin genel kabul görmüş boyutları olduğu ileri sürülebilir (Börüvd, 
2007: Özen, 2003:187;akt. Uslu 2013) 

Örgütsel Bağlılık 

Örgütsel bağlılık bir çok eleştirel çalışmanın konusu olmuştur ( Griffin ve Bateman 1986; Morrow 
1983; Mowday, Porter ve Steers 1982; Reichers 1985; Salancik 1977; School 1981; Staw 1977). Tüm 
bu çalışmalarda kavramın tanımlanması açısından uzlaşı eksikliği olduğu görülmektedir. (Meyer ve 
Allen, 1991)  

Porter vd. (1974) örgütsel bağlılık, bir bireyin belirli bir organizasyondaki kimliğinin ve katılımının 
gücü açısından tanımlanmıştır ve üç faktörle karakterize etmiştir: (1) kurumun hedef ve değerlerine 
güçlü bir inanç ve kabul; (2) organizasyon adına kayda değer çaba gösterme isteği; ve (3) örgütsel 
üyeliği sürdürmek için kesin bir istek. 

Meyer ve Allen (1991) duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağımlılık olarak 3 boyutta 
incelemiştir. Duygusal bağlılık çalışanın organizasyona duygusal bağlılığını, kendini organizasyonla 
özdeşleştirmesini ve katılımın ifade eder. Güçlü bir duygusal bağlılığa sahip çalışanlar, kuruluşla 
çalışmaya devam ederler çünkü bunu yapmak isterler. Devam bağlılığı organizasyondan ayrılma ile 
ilgili maliyetin bilincinde olmaya atıfta bulunur. Kurumla birincil bağı devam taahhüdüne dayanan 
çalışanlar yapmak zorunda oldukları için örgütte çalışmaya devam etmektedirler. Normatif bağlılık ise 
işe devam etme zorunluluğu hissini yansıtmaktadır. Yüksek düzeyde normatif bağlılığı olan çalışanlar, 
organizasyonda kalmaları gerektiğini düşünmektedir. Bu üç boyutun birincisinde örgütte kalma 
güdüsü isteğe, ikincisinde ihtiyaçlara ve üçüncüsünde ise yükümlülüğe dayanmaktadır. 

Örgütsel Güven ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki 

Örgütsel güven ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiye yönelik literatürde birçok çalışma 
bulunmaktadır.  

Çalışanların birbirlerine ve yöneticiye duydukları güven onların örgüte olan duygusal bağlılıklarını da 
olumlu bir biçimde etkilemektedir. Çalışanların duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebilmeleri 
birbirlerine olan sadakatlerini de güçlendirmektedir Örgütsel güven düzeyi yüksek olan örgütlerde 
çalışanların örgüte olan duygusal bağlılıkları da artmaktadır. Bu durum örgütün çalışma çevresinin 
desteğine dayanmaktadır. Örgütsel desteğin yüksek olması durumunda bireyler arası tutum ve 
davranışlar, örgütsel amaçlarla uyum sağlamaktadır. Çalışanların istek ve ihtiyaçlarının adil bir 
biçimde karşılanması ve onların sürekli desteklenmesi konusunda verilen güvence çalışanları örgüte 
bağlamaktadır (Paine, 2007:102-103,akt.Demirel, 2008). 
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Hrebinak ve Alluto, 1972’de yaptıkları çalışmada, güven ile örgütsel bağlılık arasında bir ilişki 
olduğunu belirlemişlerdir. Ayrıca Tan ve Tan  (2000) örgütsel güvenin örgütsel bağlılık ile pozitif, 
örgütten ayrılma niyeti ile negatif bir ilişki içinde olduğunu ortaya koymaktadır ( Arı, 2003). 

2. Yöntem 

Araştırmanın evrenini Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde eğitim alan ve görev yapan 
asistan hekimler oluşturmaktadır. Çalışmanın yapıldığı dönemde Fakülte bünyesinde 183 asistan 
hekim görev yapmaktadır. Çalışmada örneklem seçilmeden tüm evrene ulaşılması hedeflenmiştir. 
Ancak çalışma sürecinde 114 asistan hekimden veri sağlanabilmiştir.  

Çalışmada veri toplama aracı olarak anket formundan yararlanılmıştır. Anket formu üç bölümden 
oluşmaktadır. İlk bölüm katılımcıların sosyo-demografik özelliklerinden oluşmaktadır. İkinci bölüm, 
Omarov (Omarov, 2009) tarafından geliştirilen, 22 soru ve üç boyuttan oluşan örgütsel güven 
ölçeğinden oluşmaktadır. Ölçeğin 10 sorudan oluşan yöneticiye güvenin alt ölçeği, (Nyhan ve 
Marlowe, 1997,) (Daboval, J., ve ark.1994; akt. Polat ve Celep, 2008))’ndan alınmış olup; bu ölçeğin 
geçerlilik ve güvenilirlik analizleri (Polat ve Celep, 2008) tarafından gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin 
ikinci boyutunu oluşturan kişiler arası güven alt ölçeği 5 sorudan oluşmakta olup;(Cookand 
Wall,2010,) tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğin son bölümünü 7 sorudan oluşan ve Nyhan ve 
Marlowe’un(1992) tarafından geliştirilen örgüte güven alt boyutu oluşturmaktadır. Anketin son 
bölümü ise Meyer ve Allen (1991) tarafından geliştirilen ve daha sonra (Meyer, Allen ve Smith, 
1993,) tarafından revize edilen örgütsel bağlılık ölçeği kullanılmıştır. Üç alt boyuttan (devam, 
normatif ve duygusal) ölçek 18 sorudan meydana gelmektedir.   

Çalışmadan elde edilen verilerin geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapılmış olup; verilerin analizinde 
tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, korelasyon ve regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. Analizler 
%95 güven aralığında (p=0,05) gerçekleştirilmiştir.  

3. Bulgular 

Ayrıntısı Tablo 1’de görülen asistan hekimlerin % 50,9’u (58) kadın, %49,1’i (56) erkeklerden 
oluşmaktadır. 25-52 yaş grubu arasında dağılan hekimlerin ortalama yaşı 30,899±4,449’dur. Ayrıca, 
hekimlerin büyük bir bölümü<5 yıl tecrübeye sahip olup; büyük kısmı (% 71,9) bekar bireylerden 
oluşmaktadır.    

Tablo 1 Sosyo-Demografik Özellikler 

  Sayı Yüzde 

Cinsiyet Bayan 58 50,9 

Bay 56 49,1 

Yaş ≤29 57 50,0 

30-34 40 35,1 

≥35 17 14,9 

Medeni durum Evli 32 28,1 

Bekâr 82 71,9 

Çocuk sayısı Çocuk yok 68 59,6 

1 Çocuk 25 21,9 

2 Çocuk 21 18,4 

Deneyim <5 Yıl 60 52,6 
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6-9 yıl 34 29,8 

≥10 Yıl 20 17,5 

Çalıştığı bölüm Dahili 71 62,3 

Temel 33 28,9 

Cerrahi 10 8,8 

Tablo 2’de çalışmada kullanılan ölçeklerin genel ve alt boyutlarına ilişkin ortalama, standart sapma ve 
cronbachalpha değerleri görülmektedir. Tablo incelendiğinde de görüleceği gibi, örneklem gerekli 
güvenilirlik koşullarını sağlamaktadır. Örgütsel bağlılık ölçeğinin ortalama değeri oldukça düşüktür 
(2,69±0,572). Örgütsel bağlılığı oluşturan faktörlerden yalnızca devam bağlılığı orta seviyenin 
üzerinde (3,28±0,860) bir değer almıştır. Buna göre katılımcıların genel olarak örgütsel bağlılık 
düzeylerinin düşük olduğu; adı geçen kurumda uzmanlık eğitimi almaları sebebiyle devam 
bağlılıklarının biraz daha yüksek çıktığı söylenebilir. Benzer sonuçlar örgütsel güven ölçeği için de 
söz konusudur. Genel olarak örgütsel güven orta düzeyde (3,10±0,798) olmasına karşılık; özellikle 
örgüte güven alt boyutunda katılım düzeyi oldukça düşüktür (2,65±0,876).  

 

Tablo 2 Verilerin Geçerlilik Güvenilirlik Analizleri 

 Ort. S.S. C. Alpha 

Örgütsel Bağlılık 2,69 0,572 0,817 

Duygusal Bağlılık 2,50 0,916 0,860 

Devam Bağlılığı 3,28 0,860 0,775 

Normatif Bağlılık 2,29 0,751 0,832 

Örgütsel Güven 3,10 0,798 0,853 

Yöneticiye Güven 3,17 1,011 0,960 

Çalışma Arkadaşlarına Güven 3,61 0,860 0,892 

Örgüte Güven 2,65 0,876 0,896 

 

Çalışmada kullanılan ölçeklerden örgütsel güven ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik analizi Omarof 
(2009), örgütsel bağlılık ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik analizinin ise çok sayıda araştırmacı 
tarafından yapıldığı için bu çalışmada verilerin yalnızca doğrulayıcı faktör analizi kullanılarak 
geçerlilik analizleri yapılmıştır. Tablo 3’de görüldüğü üzere, sırasıyla örgütsel bağlılık ve örgütsel 
güven olmak üzere modelin CMIN/DF kriteri 1,410 ve 1,659, uyum iyiliği (GFI) değeri 0,859 ve 
0,821, yaklaşık hataların ortalama karekökü (RMSEA) değeri 0,060 ve 0,076, Tucker-Lewis indeksi 
(TLI) 0,935 ve 0,936 ve artırımlı uyum iyiliği indeksi (IFI) 0,950 ve 0,949 değerleri ile kabul edilebilir 
düzeydedir. 

 

Tablo 3 Model Uyum İyilikleri 
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UYUM İYİLİKLERİ Örgütsel Bağlılık Örgütsel Güven 

CMIN 173,395 313,593 

DF 123 189 

CMIN/DF 1,410 1,659 

p 0,000 0,000 

GFI 0,859 0,821 

AGFI 0,804 0,760 

NFI (Delta 1) 0,850 0,880 

IFI (Delta 2) 0,950 0,949 

TLI 0,935 0,936 

CFI 0,948 0,948 

RMSEA 0,060 0,076 
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Şekil1: Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

 

 

Örgütsel Güven ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki ilişki tablo 4’de görülmektedir. Ayrıntısı Tabloda 
görüldüğü üzere örgütsel bağlılık ve örgütsel güven arasında 0,01 düzeyinde pozitif yönlü ve anlamlı 
ilişki bulunmaktadır (r=0,372). Ölçekler bazında bakıldığında örgütsel bağlılık ölçeğinin alt 
boyutlarından devam bağlılığı ile duygusal ve normatif bağlılık arasında anlamlı ilişki 
bulunmamaktadır. Buna karşılık normatif bağlılık ile duygusal bağlılık arasında 0,01 düzeyinde 
anlamlı ve güçlü bir ilişki bulunmaktadır (r=0,576). 

 

Tablo 4Örgütsel Güven ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki Korelasyon ilişki 

Örgütsel Güven ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki 
Korelasyon ilişki 

1 2 3 4 5 6 7 

Duygusal Bağlılık (1) 1       

Devam Bağlılığı (2) -,063 1      
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Normatif Bağlılık (3) ,576** ,083 1     

Örgütsel Bağlılık (4) ,754** ,504** ,787** 1    

Yöneticiye Güven (5) ,346** -,064 ,380** ,319** 1   

Çalışma Arkadaşlarına Güven (6) ,182 ,107 ,142 ,213* ,553** 1  

Örgüte Güven (7) ,446** -,120 ,487** ,391** ,662** ,382** 1 

Örgütsel Güven (8) ,399** -,053 ,424** ,372** ,942** ,696** ,824** 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).*. Correlation is significant at the 0.05 level(2-tailed 

 

Çalışmada örgütsel bağlılık ve örgütsel güven arasındaki ilişki ortaya konulduktan sonra, örgütsel 
güvenin örgütsel bağlılığa etkisini orta koymak amacıyla üç adet regresyon modeli geliştirilmiştir. 
Modellerden ilki genel olarak örgütsel güvenin örgütsel bağlılığa etkisini, ikincisi örgütsel güvenin 
duygusal bağlığa etkisini, üçüncüsü ise örgütsel güvenin normatif bağlılığa etkisini yordama amacıyla 
geliştirilmiştir. Örgütsel güven ve devam bağlılığı arasında ilişki olmadığından regresyon analizine 
ihtiyaç duyulmamıştır.  

Geliştirilen ilk model istatistiksel oalrakanlamlı bulunmuş olup (F=18,006; p=0,000); örgütsel güvenin 
örgütsel bağlılık üzerinde pozitif yönlü etkisi bulunmaktadır.  (β=0,372). Bu etkide örgütsel güven 
toplam varyansın%13,9’unu açıklamaktadır.  

 

Tablo 5: Örgütsel Güven ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkiye Yönelik Regresyon Analizi 

Bağımlı 
Değişken 

Bağımsız 
Değişken 

Standardize Edilmemiş 
Katsayılar 

Standardize 
Katsayılar t p. 

B Standart Hata Beta 

Örgütsel 
Bağlılık 

(Sabit) 1,861 ,201  9,249 ,000 

Örgütsel 
Güven 

,267 ,063 ,372 4,243 ,000 

R ,372 R2 ,139 F 18,006 p ,000 

 

Geliştirilen ikinci model anlamlı bulunmuş olup (F=21,219; p=0,000); örgütsel güvenin duygusal 
bağlılık üzerinde pozitif yönlü etkisi bulunmaktadır (β=0,399). Bu etkide örgütsel güven toplam 
varyansın%15,9’unu açıklamaktadır.  

Tablo 6:Örgütsel  Güven ve Duygusal Bağlılık Arasındaki İlişkiye Yönelik Regresyon Analizi 

Bağımlı Değişken Bağımsız 
Değişken 

Standardize 
Edilmemiş Katsayılar Standardize Katsayılar 

t p. 

B Standart Hata Beta 

Duygusal Bağlılık (Sabit) 1,076 ,318  3,379 ,001 
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Örgütsel 
Güven ,458 ,099 ,399 4,606 ,000 

R ,399 R2 ,159 F 21,219 p ,000 

 

Geliştirilen üçüncü model de anlamlı bulunmuş olup (F=24,482; p=0,000); örgütsel güvenin örgütsel 
bağlılık üzerinde pozitif yönlü etkisi bulunmaktadır.  (β=0,424). Bu etkide örgütsel güven toplam 
varyansın%17,9’unu açıklamaktadır.  

 

Tablo 7: Örgütsel Güven ve Normatif Bağlılık Arasındaki İlişkiye Yönelik Regresyon Analizi 

Bağımlı 
Değişken Bağımsız Değişken 

Standardize 
Edilmemiş Katsayılar 

Standardize 
Katsayılar 

t p. 

B Standart 
Hata Beta 

Normatif 
Bağlılık 

(Sabit) 1,048 ,258  4,064 ,000 

Örgütsel Güven ,398 ,081 ,424 4,948 ,000 

R ,424 R2 ,179 F 24,482 p ,000 

 

4. Sonuç 

Örgütsel başarı elde edebilmek için çalışanların, kendilerini örgütün bir üyesi olarak görmeleri, 
örgütün değerlerini benimsemesi, bu değerleri gerçekleştirmek için çaba gösterme isteğinde olması 
gerekmektedir. Sağlık sisteminin yürütücü dinamolarından olan asistan hekimler, Sağlık Bakanlığına 
bağlı veya değil üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinde gerek görev icabı hekim gerek 
araştırmacı gerekse dolgu göreviyle tıbbı sekreter hemşire radyolog v.b. alanlarda resmi, gayri resmi 
çalışmaktadırlar. Amacımız asistan hekimlerin ünvanı ne olursa olsun verdikleri hizmet içeriği değişse 
de örgütsel güven ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Analizler sonucunda 
Örgütsel Güvenin Örgütsel Bağlılık ve alt boyutları olan Duygusal Bağlılık ve Normatif Bağlılık 
üzerinde pozitif yönlü bir etkisinin olduğu ortaya çıkmıştır. Örgütsel Güven ve Devam Bağımlılığı 
arasında ise herhangi bir ilişki bulunamamıştır.Elde edilen veriler Örgütsel güvenin asistan hekimlerin 
kurumun amaç ve değerlerini kabullenerek kendilerini kurumlarıyla özdeşleştirmeleri ve 
bağlılıklarının kişisel yarardan öte ahlaki veya doğru bir davranış şekli olduğunu hissetmeleri üzerinde 
pozitif yönde etkisi olduğunu ortaya koymaktadır.   
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PERSONEL GÜÇLENDİRMENİN İŞ PERFORMANSINA 
ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL DESTEĞİN ARACILIK ROLÜ 

Abdullah Çalışkan1 
Ömer Turunç2 

İbrahim Sani Mert3 

Özet 

Bu çalışmanın amacı personel güçlendirmenin dört boyutunun, çalışanların iş performansına etkisi ve bu etkide 
örgütsel desteğin aracılık rolünün tespit edilmesidir. Söz konusu değişkenler arasındaki ilişki; faktör analizi, 
regresyon analizi ve sobel testleri gibi istatistiksel yöntemler ile analiz edilmiştir. Çalışmada Mersin’ de faaliyet 
gösteren özel sağlık sektöründe yer alan özel hastaneler ele alınmıştır. Bu konuda hazırlanan anket formu ile 
421 çalışandan toplanan veriler kullanılarak çalışmada yer alan değişkenler arasındaki ilişkiler belirlenmeye 
çalışılmıştır. Çalışma sonucunda, personel güçlendirmenin dört boyutunun da iş performansını olumlu yönde 
etkilediği ve örgütsel desteğin bu ilişkide kısmi aracılık rolünün olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Personel Güçlendirme, İş Performansı, Örgütsel Destek, Aracılık Etkisi. 

 

THE EFFECT OF EMPOWERMENT ON JOB PERFORMANCE: THE MEDIATING ROLE OF 
ORGANIZATIONAL SUPPORT 

Abstract 

The aim of this study is to investigate the effect of empowerment on the employees’ job performance and the 
mediating role of organizational support on this effect. The relationship between the aforementioned variables is 
analyzed by using a set of statistical techniques, i.e., factor analysis, regression analysis, and sobel tests. The 
data used in the analysis is obtained through questionnaires filled out by 421 employees of the private hospitals 
in health sector in Mersin. The results of the analysis indicate that empowerment affects job performance 
positively and organizational support has a partial mediating role in that effect. 

Key Words: Empowerment, Job Performance, Organizational Support, Mediating Effect. 

1. Giriş 

Sağlık kurumları artan değişimin hızına ayak uydurabilmek ve sürdürülebilir bir rekabet avantajı 
sağlayabilmek için, insan kaynaklarının kalitesini artırmak ve onu örgütsel amaçlar doğrultusunda 
verimli bir şekilde kullanabilmek zorundadır. Bu nedenle, ister kamu, ister özel sektörde yer alsın, tüm 
sağlık kurumlarının, sorunun değil, çözümün parçası olan, yönetsel kararların alınmasında pay sahibi, 
kriz ortamında inisiyatif kullanabilen, kendi kendine karar alabilme yetisi gelişmiş, verdiği kararlar 
neticesinde oluşabilecek sonuçların sorumluluğunu üstlenebilen sağlık personeline olan ihtiyacı 
artmaktadır (Buchanan ve Huczynski, 1997; Moorhead ve Griffin, 2001). Bu yetilerin 
oluşturulmasında ve geliştirilmesinde kullanılan bir araç olan güçlendirme, organizasyonlara insan 
kaynaklarının geliştirilmesinde stratejik rekabet avantajı sağlayacak yönetsel bir teknik olarak ortaya 
çıkmıştır (Wall vd., 2004; Çalışkan ve Hazır, 2012). Bu noktada güçlendirmenin ortaya çıkmasının 
nedenleri olarak, örgütleri yüksek performansa ve verimliliğe taşıyacak bir örgütsel kültürün yaratılma 
ihtiyacı; örgütlerin hızlı, esnek ve yenilikçi olma ihtiyacı; eğitim düzeyi yüksek bireylerin daha fazla 
özgürlüğe gereksinim duymaları, yöneticilerin işgörenleri kararlara daha fazla katma zorunluluğunu 
hissetmeleri sayılabilir (Harvey ve Bowin, 1996; Daft, 2004; Škerlavaj vd., 2010). 

Personel güçlendirmenin tanımlanması ve kavramsallaştırılması konusunda pek çok çalışma 
(Wilkinson, 1998, Menon, 2001; Peccei ve Rosenthal, 2001) bulunmakla birlikte, bu çalışmalar örgüt 
içerisindeki bireylerin özyeterliliğinin geliştirilmesi odaklı olarak başlamıştır (Eylon, 1977). Conger ve 
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Kanungo (1988), bu çalışmaya, motivasyonu ilave etmiş ve bireylerin özyeterliliğinin geliştirilmesinde 
motivasyonun önemini belirtmişlerdir. Bu bakış açısı ile yapılan çalışmalarda, güçlendirme üst 
yönetimin bir fonksiyonu olarak ele alınmış ve davranışsal boyutta incelenmiştir (Kanter, 1993; Eade, 
1993; Cunningham ve Hyman, 1996; Honold, 1997; Besterfield vd., 1999). Daha sonra yapılan 
çalışmalarda araştırmacılar kavrama bilişsel açıdan yaklaşmışlar ve güçlendirmenin sadece tek bir 
boyutla açıklanamayacağını, anlamlılık, yetkinlik, özerklik ve etkiden oluşan dört boyutlu bir kavram 
olduğunu ifade etmişlerdir (Thomas ve Velthouse, 1990; Spreitzer, 1995; Spreitzer vd., 1997).  

Anlamlılık, personelin kendisine tanımlanan işin gereklerini ne derece benimsediği ve önemsediğini 
ifade eder (Thomas ve Velthouse, 1990). Çalışanların inançları, değerleri ve davranışları 
doğrultusunda oluşan bu benimsemenin derecesi, kurumun güçlendirme uygulamalarının etkinliğinin 
en önemli belirleyicisidir (Hackman ve Oldham, 1980; Brief ve Nord, 1990; Spreitzer, 1996). 
Çalışanların karar verme süreçlerine katılımı, kendilerini etkileyen hususlarda tercih haklarının olması 
durumunu gerektiren yetkinlik, personelin, işini en doğru şekilde yapabileceği yönünde kendi 
yeteneklerine olan inancıdır (Hu ve Leung, 2003; Spreitzer, 2007). Demokratik olmayan, katı örgüt 
yapıları bu boyuttaki güçlendirme uygulamalarının etkisini azaltacaktır. Özerklik, personelin işin 
yapılışı ile ilgili tüm süreçlerde seçme ve uygulama şansının olması, iş yöntemleri, temposu ve 
girişimi hakkında karar verebilmesidir (Umashankar ve Kulkarni, 2002; Avolio vd., 2004). Etki, 
işgörenin işin stratejisi, yöntemi veya yönetimsel ve operasyonel iş çıktıları üzerinde tesir yetkisine 
sahip olma derecesidir. Etki özerklikten farklıdır. Özerklik, işgörenin kendi işi üzerindeki kontrol 
duygusu ile ilgili iken, etki işgörenin örgütsel sonuçlar üzerindeki kontrol yetisine işaret etmektedir 
(Spreitzer, 1995). Bireyler, aldıkları karar ve davranışlarının sistem, işleyiş ve örgütsel çıktılar 
üzerinde etkisinin olduğuna inanıyorlarsa, kendilerini güçlendirilmiş hissedecektir. 

Kurumların verimliliklerini artırarak başarılı olmalarını ancak çalışanlarının başarısına bağlıdır. Bu 
bağlamda, çalışanların performansının artırılması konusu son yıllarda örgütlerde yönlendirilmesi ve 
geliştirilmesi gereken bir kriter olarak ortaya çıkmıştır ve bu konuda çok sayıda çalışma ortaya 
konmuştur (Campbell,1990; Murphy ve Cleveland, 1995; Motowidlo, 2003). Performans, belli bir 
amacı olan ve planlı bir etkinlik sonrası elde edilen ve sonucu nicel veya nitel olarak belirleyen bir 
kavramdır (Palmer, 1993; Çalışkan ve Pekkan, 2017). İş performansı ise, çalışanların kurumlarından 
elde edecekleri kazanımların karşılığında, örgütün bir parçası olarak işe yönelik olarak göstermeleri 
gereken aktiviteleri ve kaliteli üretim veya hizmetin sağlanmasına katkıda bulunan doğrudan ya da 
dolaylı davranışları olarak değerlendirilmektedir (Borman ve Motowidlo, 1993; Rousseau ve McLean 
Parks, 1993, Lievens vd., 2008). Kurumların, rekabet avantajını sağlayabilmeleri ve örgütsel 
hedeflerine ulaşabilmeleri için, yaptıkları işte yüksek performans gösteren çalışanlara ihtiyaçları vardır 
(McKenzie vd., 1998). 

Örgüt içerisindeki bireyler, gerek örgütün lider kadrosu, gerekse örgüt içerisindeki diğer bireyler 
tarafından desteklendiklerini düşündüklerinde iş tatminleri yükselir ve kendilerini iyi hissederler 
(Parasuraman vd., 1992; Allen vd., 2003). Bu iyi hissetmenin altında yatan nedenlerden birisi, 
çalışanın örgütünden yansıyan motive edici unsurlardır (Eisenberger vd., 1990). Örgütsel destek; 
örgütün çalışanın katılımına önem vermesi ve iyiliğini önemsemesine yönelik algılar ve çalışanları 
etkileyen faaliyetlerin örgütün gönüllü olarak gerçekleştirdiğine ilişkin duygular olarak 
tanımlanmaktadır (Eisenberger, vd., 1986). Sağlık kurumlarının, çalışanlarının göstermiş oldukları 
çaba, fedakârlık, bağlılık gibi duygularına değer vermesi, çalışanların kurumlarına olan aidiyetlerini, 
performanslarını artırmaktadır (Özdevecioğlu, 2003; Karakurt, 2012). 

Güçlendirme ile sağlık sektörü çalışanları için esnek çalışma koşulları sağlanarak, her türlü karar alma 
sürecinde inisiyatiflerini kullanabilecekleri bir ortam oluşturulması mümkün olmaktadır. Ayrıca, 
güçlendirme uygulamaları ile yetkilendirilen, örgüt içi/dışı kaynaklara erişme kolaylığı sağlanan 
personelin motivasyonları, iş doyumları, özgüvenleri, bağlılıkları artmaktadır. (Pizam, 2007). 
Kurumsal açıdan çıktıları değerlendirildiğinde ise güçlendirme, çalışanların örgüt içerisinde daha 
verimli ve etkin kullanılarak örgütsel performansın artırılmasına katkı sağlamakta, işin yapılışı 
üzerindeki bürokratik engelleri azaltmakta, risk almayı ve yenilikçiliği teşvik ederek örgütlere rekabet 
avantajı sağlamaktadır (Thomas ve Velthouse, 1990; Dewald ve Sutton, 2000; Yukl, 2002; Matthews 
vd., 2003). 
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2. Yöntem 

Personel güçlendirmenin (PG) dört boyutunun, iş performansı (İP) üzerine etkisini ve bu etkide 
örgütsel desteğin (ÖD) aracılık rolünü belirlemeye yönelik olan bu araştırmanın örneklemi, Mersin’ de 
faaliyet gösteren özel sağlık kurumlarında görev yapan sağlık personelidir. Bu evrende yaklaşık 6000 
kişi çalışmaktadır. Ana kütleden %95 güvenilirlik sınırları içerisinde %5’lik bir hata payı dikkate 
alınarak örneklem büyüklüğü 361 kişi olarak hesap edilmiştir (Sekaran, 1992). Bu kapsamda kümelere 
göre örnekleme yöntemiyle tesadüfî olarak seçilen sağlık kurumu çalışanlarından toplam 500 kişiye 
anket uygulaması yapılması planlanmıştır. Gönderilen anketlerden 436’sı geri dönmüş, 421’i analiz 
yapmak için uygun bulunmuştur. 

Örnekleme ilişkin demografik veriler Tablo 1’ de sunulmuştur:  

Tablo 1. Çalışanların demografik özellikleri 

 F %  F %  F %  F % 
Çalışma Süresi  Yaş Cinsiyet  Eğitim  
1-5 yıl 223 52,96 22-25 76 18 Erkek 196 46,56 Lise 86 20,42 
6-10 yıl 114 27,07 26-30 235 56 Kadın 225 53,44 Lisans 196 46,55 
11-15 yıl 63 14,96 31-40 72 17 Medeni Hal Y.Lisans 67 15,91 
15 yıl ve 21 04,99 40 üstü 38 9 Evli 209 49,64 Doktora 72 17,10 

 Bekar 212 50,36  
N=421 

Örneklemden elde edilen veriler ışığında oluşturulan modele ilişkin analizler yapılmıştır. Bu kapsamda 
öncelikle her bir değişkenin doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ardından değişkenler arası 
korelasyonlar tespit edilmiştir. Yapılan hiyerarşik regresyon analizi ile hipotezler ve aracılık etkileri 
test edilmiştir. Ardından aracılık etkilerini test etmek üzere Sobel testleri yapılmıştır. Hipotezler ve 
yapılandırılan araştırma modeli Şekil 1’de sunulmuştur: 

 
Şekil 1. Araştırma Modeli 
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Araştırmanın hipotezleri ise aşağıdaki şekilde geliştirilmiştir: 

Hipotez 1: Anlam, algılanan örgütsel desteği pozitif ve anlamlı olarak etkiler. 

Hipotez 2: Yetkinlik, algılanan örgütsel desteği pozitif ve anlamlı olarak etkiler. 

Hipotez 3: Özerklik, algılanan örgütsel desteği pozitif ve anlamlı olarak etkiler. 

Hipotez 4: Etki, algılanan örgütsel desteği pozitif ve anlamlı olarak etkiler. 

Hipotez 5: Anlam, çalışanların iş performansını pozitif ve anlamlı olarak etkiler. 

Hipotez 6: Yetkinlik, çalışanların iş performansını pozitif ve anlamlı olarak etkiler. 

Hipotez 7: Özerklik, çalışanların iş performansını pozitif ve anlamlı olarak etkiler. 

Hipotez 8: Etki, çalışanların iş performansını pozitif ve anlamlı olarak etkiler. 

Hipotez 9: Örgütsel destek, iş performansını pozitif ve anlamlı olarak etkiler. 

Hipotez 10: Anlamın, çalışanların iş performansına etkisinde örgütsel desteğin aracılık etkisi 
vardır. 

Hipotez 11: Yetkinliğin, çalışanların iş performansına etkisinde örgütsel desteğin aracılık 
etkisi vardır. 

Hipotez 12: Özerkliğin, çalışanların iş performansına etkisinde örgütsel desteğin aracılık 
etkisi vardır. 

Hipotez 13: Etkinin, çalışanların iş performansına etkisinde örgütsel desteğin aracılık etkisi 
vardır. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Anket formu iki bölümden ve 
toplam 24 sorudan oluşmaktadır. Tüm ölçeklerde cevaplar 5’li likert ölçeği ile alınmıştır (1=Kesinlikle 
katılmıyorum, 5=Kesinlikle katılıyorum). 

Personel Güçlendirme (PG) Ölçeği: Çalışanların içinde bulundukları personel güçlendirme düzeyi 
ile ilgili algılarını belirlemek üzere Spreitzer (1995) tarafından oluşturulan, Fulford ve Enz (1995) 
tarafından geliştirilen dört boyutlu ölçek kullanılmıştır. Toplam oniki sorudan oluşan ölçekte personel 
güçlendirmenin her bir boyutu üçer soru ile ölçülmeye çalışılmıştır. Sorular “İşimi nasıl yapacağım 
hakkında kendim karar veririm.” şeklindedir. Yapılan güvenirlik analizi sonucunda ölçeğin toplam 
Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .85 olarak bulunmuştur. 

Örgütsel Destek (ÖD) Ölçeği: Sağlık kurumları personelinin algıladıkları örgütsel destek düzeyini 
tespit etmek üzere Eisenberger ve arkadaşları (1986) tarafından geliştirilen, Armstrong-Stassen ve 
Ursel (2009) tarafından kısaltılarak on maddeli hale getirilen ve Akkoç vd. (2012) tarafından Türkçe 
uyarlaması yapılan ve keşfedici (açıklayıcı) faktör analizi neticesinde iki ifadenin düşük faktör yüküne 
sahip olması nedeniyle çıkarıldığı ve 8 maddeli hale gelen ölçek kullanılmıştır. Algılanan örgütsel 
destek ölçeğinde sorular “Çalıştığım işletme kişisel hedeflerime ve değerlerime oldukça uygundur." 
şeklindedir. Yapılan güvenirlik analizi sonucunda ölçeğin toplam Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 
.89 olarak bulunmuştur. 

İş Performansı (İP) Ölçeği: Çalışanların iş performansının ölçülmesinde; önce Kirkman ve Rosen 
(1999), daha sonra ise, Sigler ve Pearson (2000) tarafından kullanılan iş performansı ölçeği 
kullanılmıştır. Ölçek dört soru tek boyuttan oluşmaktadır. Sorular “Görevlerimi tam zamanında 
tamamlarım.” şeklindedir. Yapılan güvenirlik analizi sonucunda ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik 
katsayısı .91 olarak bulunmuştur. 

3. Bulgular 

Araştırma kapsamında öncelikle ölçeklere ilişkin doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır. Bu testlere 
ilişkin bulgular Tablo2’ de sunulmaktadır. Ardından değişkenler arası korelasyon ilişkileri 
belirlenmiştir (Çizelge 2). 
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Tablo 2. Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonucunda Ölçeklerin Uyum İyiliği Değerleri 

Değişkenler 
CMIN/DF 

<5 

GFI 

>.85 

AGFI 

>.80 

CFI 

>.90 

NFI 

>.90 

TLI 

>.90 

RMSEA 

<.08 

1. Anlam (ANL) 3.6 .91 .90 .93 .93 .96 .02 

2. Yetkinlik (YET) 2.9 .96 .93 .94 .93 .93 .04 

3. Özerklik (ÖZR) 2.7 .92 .97 .96 .95 .93 .06 

4. Etki (ETK) 2.1 .91 .94 .96 .96 .95 .03 

5. Örg. Des. (ÖD) 1.9 .98 .95 .96 .92 .94 .03 

6. İş Perf. (İP) 3.2 .94 .96 .98 .97 .97 .05 

Not: Uyum iyiliği değer aralıkları  “kabul edilebilir” standartlara göre düzenlenmiştir. 

İkinci aşamada ise katılımcıların algıladıkları personel güçlendirmenin anlam, yetkinlik, özerklik ve 
etki boyutları ile örgütsel destek ve iş performanslarına ilişkin elde edilen verilerin ortalamaları, 
standart sapmaları ve aralarındaki korelasyonlara bakılmıştır. Bulgular Tablo 2’de sunulmuştur. 
Analizin üçüncü aşamasında Baron ve Kenny (1986) tarafından önerilen üç aşamalı hiyerarşik 
regresyon analizi ile aracılık etkisi araştırılmıştır. 

 

Tablo 2. Verilere ilişkin Ortalama, Standart Sapma ve Korelasyon Değerleri 

 Ort. S.S. ANL YET ÖZR ETK ÖD İP 

1. ANL 3.67 1.78 (.81)      

2. YET 3.55 1.45 .62** (.84)     

3. ÖZR 3.39 1.62 .71** .70** (.78)    

4. ETK 3.52 1.15 .68** .69** .73** (.80)   

5. ÖD 3.49 1.43 .77** .81** .79** .80** (.89)  

6. İP 3.67 1.21 .72** .80** .88** .82** .86** (.91) 

** p< .01   

Not: Cronbach alfa güvenirlik katsayıları parantez içinde verilmiştir.   

Tablo 2’de de görüldüğü gibi araştırmaya konu edilen tüm bağımlı ve bağımsız değişkenler 
arasında anlamlı ilişkiler bulunmaktadır. Bu nedenle değişkenler arasında önemli etkiler 
öngörülebilmektedir. Analiz kapsamında modelde çoklu doğrusal bağlantı sorunu olup olmadığını 
belirlemek maksadıyla doğrudaşlığa (collinearity) da bakılmıştır. Elde edilen tolerans ve VIF değerleri 
bağımsız değişkenler arası çoklu bağlantı olmadığını doğrulayan sonuçlar vermiştir (Tolerans > .2, 
VIF< 10).  

Personel güçlendirmenin anlam (ANL), yetkinlik (YET), özerklik (ÖZR) ve etki (ETK) boyutlarının iş 
performansı (İP) üzerine etkisini ve bu etkide örgütsel desteğin (ÖD) aracılık rolünü açıklamak 
amacıyla, Baron ve Kenny (1986) tarafından önerilen üç aşamalı regresyon analizi yapılmıştır. Bu 
yönteme göre, bağımsız değişkenin bağımlı değişken ve aracı değişken üzerinde bir etkisi olmalıdır. 
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Aracı değişken bağımsız değişkenle birlikte regresyon analizine dâhil edildiğinde, bağımsız 
değişkenin bağımlı değişken üzerindeki regresyon katsayısı düşerken, aracı değişkenin de bağımlı 
değişken (İP) üzerinde anlamlı etkisi sürmelidir. Bu kapsamda ÖD düzeyinin aracılık rolünü 
belirlemek amacıyla, ANL-ÖD, İP; YET-ÖD, İP; ÖZR-ÖD, İP ve ETK-ÖD, İP arasındaki ilişkiler 
hiyerarşik regresyon analizleri aracılığı ile incelenmiş ve Sobel testleri yapılmıştır. Aracılık testine 
ilişkin bulgular Tablo 3, 4, 5 ve 6’da verilmektedir.  

Aracılık testi kapsamında ilk aşamada bağımsız değişken anlam ile iş tatmini arasındaki ilişkilere 
bakılmıştır. Bu aşamanın ilk adımında ANL’ nin İP’ yi (β= .72, p<.001) anlamlı olarak etkilediği 
görülmüştür. İkinci adımda ANL’ nin aracılığı araştırılan ÖD’ ye olan etkisi incelenmiştir. Analiz 
sonucunda ANL’ nin ÖD’ yi anlamlı olarak etkilediği (β= .77, p<.001) tespit edilmiştir. Bu adımda 
aracılığı araştırılan ÖD’ nin İP’ ye olan etkilerine de bakılarak rapor edilmiştir. ÖD’ nin İP’ yi (β= 
.86, p<.001) anlamlı olarak etkilediği bulgulanmıştır. Bu aşamanın son adımında ise ANL ve 
aracılığı araştırılan ÖD birlikte analize sokulmuş ve İP üzerindeki etkilerine bakılmıştır. Bu analiz 
sonucunda ANL’ nin ÖD ile birlikte analize sokulmasıyla İP üzerindeki etkisi devam etmiş ve 
azalmış (β= .42, p<.001), ÖD’ nin de İP üzerindeki etkisi devam etmiştir (β= .57, p<.001). Bu 
şartların sağlanmasının ardından aracılık etkisini teyit etmek maksadıyla Sobel testi yapılmış ve 
Sobel(z) anlamlı bulunmuştur (z=7.1, p<.001). Bu bulgu ANL’nin İP’ye etkisinde ÖD’ nin kısmi 
aracılık rolü üstlendiğini göstermektedir. Bu bölüm analizleri sonucunda H1, H5, H9 ve aracılık 
hipotezi olan H10’un desteklendiği görülmektedir. 

Aracılık testinin ikinci aşamasında ikinci bağımsız değişken yetkinlik ile iş tatmini arasındaki ilişkilere 
bakılmıştır. Bu aşamanın ilk adımında YET’ in İP’ yi (β= .80, p<.001) anlamlı olarak etkilediği 
görülmüştür. İkinci adımda YET’ in aracılığı araştırılan ÖD’ ye olan etkisi araştırılmıştır. Analiz 
sonucunda YET’ in ÖD’ yi anlamlı olarak etkilediği (β=.81, p<.001) tespit edilmiştir. Bu aşamanın 
son adımında ise YET ve aracılığı araştırılan ÖD birlikte analize sokulmuş ve İP üzerindeki etkilerine 
bakılmıştır. Bu analiz sonucunda YET’ in ÖD ile birlikte analize sokulmasıyla İP üzerindeki etkisi 
devam etmiş ve azalmış (β= .28, p<.001), ÖD’ nin de İP üzerindeki etkisi devam etmiştir (β= .46, 
p<.001). Bu şartların sağlanmasının ardından aracılık etkisini teyid etmek maksadıyla Sobel testi 
yapılmış ve Sobel (z) anlamlı bulunmuştur (z=6.4, p<.001). Bu bulgu da YET’ in İP’ye etkisinde 
ÖD’ nin kısmi aracılık rolü üstlendiğini göstermektedir. Bu bölüm analizleri sonucunda H2, H6 ve 
aracılık hipotezi olan H11’ in desteklendiği görülmektedir. 

Üçüncü adımda bağımsız değişken özerklik ile iş tatmini arasındaki ilişkilere bakılmıştır. Bu aşamanın 
ilk adımında ÖZR’ nin İP’ yi (β= .88, p<.001) anlamlı olarak etkilediği görülmüştür. İkinci adımda 
ÖZR’ nin aracılığı araştırılan ÖD’ ye olan etkisi incelenmiştir. Analiz sonucunda ÖZR’ nin ÖD’ yi 
anlamlı olarak etkilediği (β= .79, p<.001) tespit edilmiştir. Bu aşamanın son adımında ise ÖZR ve 
aracılığı araştırılan ÖD birlikte analize sokulmuş ve İP üzerindeki etkilerine bakılmıştır. Bu analiz 
sonucunda ÖZR’ nin ÖD ile birlikte analize sokulmasıyla İP üzerindeki etkisi devam etmiş ve 
azalmış (β= .37, p<.001), ÖD’ nin de İP üzerindeki etkisi devam etmiştir (β= .51, p<.001). Bu 
şartların sağlanmasının ardından aracılık etkisini teyit etmek maksadıyla Sobel testi yapılmış ve 
Sobel(z) anlamlı bulunmuştur (z=5.8, p<.001). Bu bulgu ÖZR’nin İP’ ye etkisinde ÖD’ nin kısmi 
aracılık rolü üstlendiğini göstermektedir. Bu bölüm analizleri sonucunda H3, H7 ve aracılık 
hipotezi olan H12’ nin desteklendiği görülmektedir. 

Son olarak, bağımsız değişken etki ile iş tatmini arasındaki ilişkilere bakılmıştır. Bu aşamanın ilk 
adımında ETK’ nin İP’ yi (β= .82, p<.001) anlamlı olarak etkilediği görülmüştür. İkinci adımda 
ETK’ nin aracılığı araştırılan ÖD’ ye olan etkisi incelenmiştir. Analiz sonucunda ETK’ nin ÖD’ yi 
anlamlı olarak etkilediği (β= .80, p<.001) tespit edilmiştir. Bu aşamanın son adımında ise ETK ve 
aracılığı araştırılan ÖD birlikte analize sokulmuş ve İP üzerindeki etkilerine bakılmıştır. Bu analiz 
sonucunda ETK’ nin ÖD ile birlikte analize sokulmasıyla İP üzerindeki etkisi devam etmiş ve 
azalmış (β= .44, p<.001), ÖD’ nin de İP üzerindeki etkisi devam etmiştir (β= .48, p<.001). Bu 
şartların sağlanmasının ardından aracılık etkisini teyit etmek maksadıyla Sobel testi yapılmış ve 
Sobel(z) anlamlı bulunmuştur (z=7.7, p<.001). Bu bulgu ETK’ nin İP’ ye etkisinde ÖD’ nin kısmi 
aracılık rolü üstlendiğini göstermektedir. Bu bölüm analizleri sonucunda H4, H8 ve aracılık 
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hipotezi olan H13’ ün desteklendiği görülmektedir. Bu sonuçla, regresyon analizleri ile test edilen 
toplam 13 hipotezin tamamı destek bulmuştur. 

Tablo 3. Aracılık Testi Sonuçları (ANL-ÖD-İP) 

 
β 

ÖD İP 

ANL 

Test 1   
Yaş  -.12 
Çal.Süresi  .08 
ANL  .72*** 
Adjusted 

 
 .72 

∆R²  .72 
  (F=457**) 

Test 2  ÖD→İP 
Yaş -.08 .04 
Çal.Süresi .11 -.09 
ANL .77*** .86*** 
Adjusted 

 
.76 .86 

∆R² .76 .86 
 (F=652***) (F=338***) 

Test 3   
Yaş  -.01 
Çal.Süresi  -.06 
ANL  .42*** 
ÖD  .57*** 
Adjusted 

 
 .42 

∆R²  .41 
  (F=421***) 
Sobel 

 
7.1*** 

*** p< .001 

 

Tablo 4. Aracılık Testi Sonuçları (YET-ÖD-İP) 

 
β 

ÖD İP 

YET 

Test 1   
Yaş  -.09 
Çal.Süresi  .04 
YET  .80*** 
Adjusted 

 
 .80 

∆R²  .80 
  (F=532***) 

Test 2   
Yaş -.06  
Çal.Süresi .08  
YET .81***  
Adjusted 

 
.80  

∆R² .80  
 (F=295***)  

Test 3   
Yaş  -.04 
Çal.Süresi  .05 
YET  .28*** 
ÖD  .46*** 
Adjusted 

 
 .45 
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∆R²  .45 
  (F=369***) 
Sobel 

 
6.4*** 

*** p< .001 

 

Tablo 5. Aracılık Testi Sonuçları (ÖZR-ÖD-İP) 

 
 

β 

ÖD İP 

ÖZR 

Test 1   
Yaş  -.03 
Çal.Süresi  .05 
ÖZR  .88*** 
Adjusted 

 
 .87 

∆R²  .87 
  (F=389***) 

Test 2   
Yaş -.04  
Çal.Süresi .03  
ÖZR .79***  
Adjusted 

 
.78  

∆R² .78  
 (F=471***)  

Test 3   
Yaş  -.006 
Çal.Süresi  .008 
ÖZR  .37*** 
ÖD  .51*** 
Adjusted 

 
 .50 

∆R²  .50 
  (F=375***) 
Sobel 

 
5.8*** 

*** p< .001 

 

Tablo 6. Aracılık Testi Sonuçları (ETK-ÖD-İP) 

 

 
β 

ÖD İP 

ETK 

Test 1   
Yaş  -.006 
Çal.Süresi  .003 
ETK  .82*** 
Adjusted 

 
 .82 

∆R²  .81 
  (F=299***) 

Test 2   
Yaş -.01  
Çal.Süresi .03  
ETK .80***  
Adjusted 

 
.79  

∆R² .79  
 (F=411***)  

Test 3   
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Yaş  -.08 
Çal.Süresi  .03 
ETK  .44*** 
ÖD  .48*** 
Adjusted 

 
 .46 

∆R²  .46 
  (F=372***) 
Sobel 

 
7.7*** 

*** p< .001 

4. Sonuç 

Bu çalışma ile sağlık kurumlarında personel güçlendirme uygulamalarının dört boyutu olan anlam, 
yetkinlik, özerklik ve etkinin sağlık kurumu çalışanlarının iş performanslarına etkisi ve bu etkide 
kurum içi örgütsel desteğin aracılık rolü araştırılmıştır. Bu amaçla Mersin’ de faaliyet gösteren özel 
hastane çalışanları üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Bu araştırma ile analize dahil edilen 
değişkenlerin iş performansı üzerindeki etkileri hiyerarşik regresyon analizi yardımıyla açıklanmaya 
çalışılmıştır. Yapılan araştırma ile sağlık sektörüne ilişkin personel güçlendirme - iş performansı 
ilişkisine yönelik açıklayıcı bulgular elde edilmiştir.  

Araştırma sonuçları incelendiğinde personel güçlendirmenin dört boyutunun da iş performansı ile 
ilişkili olduğu ve iş tatminini beklendiği şekilde pozitif ve anlamlı olarak artırdığı belirlenmiştir. Aynı 
zamanda algılan örgütsel desteğinde iş performansı ile ilişkili olduğu ve iş performansını beklendiği 
şekilde pozitif ve anlamlı olarak artırdığı tespit edilmiştir. Çağdaş sağlık kurumları için en önemli 
çıktılardan biri olan iş performansının, personel güçlendirme uygulamaları ile birlikte örgütsel destek 
gibi değişkenlerin aracılığıyla istendik seviyelere getirilebileceğinin tespiti bu çalışmada elde edilen 
önemli bir bulgudur. Ayrıca personel güçlendirme uygulamalarının örgütsel destek ile ilişkisinin 
ortaya konulması ve örgütsel destek ile iş performansı arasında ki güçlü ilişkinin tespiti, bu çalışmanın 
diğer bir önemli sonucudur. 

Çalışan davranışlarına birçok değişkenin etkisinin olabildiği, personel güçlendirme ve örgütsel 
desteğin de bazı değişkenler aracılığı ile çıktı değişken olan iş performansına yansıyabildiği 
düşünülmektedir. Bu noktadan hareketle personel güçlendirmenin çalışanların iş performansına olan 
etkisinde örgütsel desteğin aracılık rolü araştırılmıştır. Bu kapsamda elde edilen bulgulardan personel 
güçlendirmenin dört boyutunun da, çalışanların iş performansına etkisinde örgütsel desteğin kısmi 
aracılık rolü olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.  

Çalışanların iş performanslarının günümüz sağlık sektörü aktörlerinin içinde bulunduğu amansız 
rekabet koşullarının gerektirdiği zorlukların üzerinden gelebilecek düzeyde artması için sağlık sektörü 
çalışanlarının güçlendirilmesine önem verilmesi, fikirlerinin önemsenmesi ve onların yaratıcılıklarının 
geliştirilmesine destek verilmesi konularına odaklanılması gerekmektedir. Çünkü güçlendirme ile 
sağlık sektörü çalışanları için esnek çalışma koşulları sağlanarak, her türlü karar alma sürecinde 
inisiyatiflerini kullanabilecekleri bir ortam oluşturulması mümkün olmaktadır. Ayrıca, güçlendirme 
uygulamaları ile yetkilendirilen, örgüt içi/dışı kaynaklara erişme kolaylığı sağlanan, örgütleri 
tarafından desteklendiğini hisseden personelin motivasyonları, iş doyumları, özgüvenleri, bağlılıkları 
artmakta, amaçlarını gerçekleştirebilme adına üstlendikleri görevleri tamamlama konusunda 
kendilerine daha fazla güvenerek daha inançlı ve azimli vizyon geliştirebilmektedirler (Pizam, 2007). 
Kurumsal açıdan çıktıları değerlendirildiğinde ise güçlendirme, çalışanların örgüt içerisinde daha 
verimli ve etkin kullanılarak örgütsel performansın artırılmasına katkı sağlamakta, işin yapılışı 
üzerindeki bürokratik engelleri azaltmakta, risk almayı ve yenilikçiliği teşvik ederek örgütlere rekabet 
avantajı sağlamaktadır (Thomas ve Velthouse, 1990; Dewald ve Sutton, 2000; Yukl, 2002; Matthews 
vd., 2003). 
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MERSİN İLİ’NDE GÖREV YAPAN AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARININ 
NİTELİKLİ HİZMET SUNUMUNDA KARŞILAŞTIKLARI 

SORUNLARIN BELİRLENMESİ 
 

Sevilay Gökçe Özbir1 
Haydar Sur2 
Emine Ekici3 

 

Özet 

Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) görev yapan aile sağlığı elemanlarının  (ASE) karşılaştıkları sorunlar nitelikli 
hizmet sunumunu etkilemektedir.  Bu araştırma, Mersin ili ve ilçelerindeki aile hekimliği birimlerinde(AHB) 
görev yapmakta olan  ASE'lerin nitelikli hizmet sunumunda karşılaştıkları sorunların belirlenmesi amacıyla 
tanımlayıcı ve kesitsel olarak yapılmıştır. 

Araştırmanın evrenini, Mersin ili ve ilçelerindeki 480 AHB'de görev yapmakta olan ASE'ler oluşturmaktadır. 
Örneklem, rast gele yöntemle 163 ASM olarak belirlenmiş, veri toplama aracı olarak kullanılan anket, literatür 
ışığında, ön uygulaması yapılarak oluşturulmuş, Cronbach's Alpha  güvenilirlik katsayısı 0,78'tür.Verilerin 
analizi SPSS 19.0  programı ile yapılmış, incelenmesinde ise varyans analizi, pearson korelasyon, istatistiksel 
yöntemleri kullanılmıştır 

Çalışma kapsamında ki ASE'lerin; ASM'ler de kendilerine ait ayrı bir muayene/danışmanlık odalarının 
bulunmadığı, izlemlerinde genellikle aşı odasında gerçekleştirdikleri, izlem protokollerinde standardize edilmiş 
sürelere uydukları, görevlerinden genellikle memnun oldukları, nöbetsiz olması nedeniyle bu görevi tercih 
ettikleri, önümüzdeki 1-3 yıl boyunca görevlerinden ayrılabilecekleri, şu an ayrılmak için alternatiflerinin 
olmadığı, çalışma koşullarının düzenlenmesi halinde görevlerine devam edecekleri tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Aile sağlığı merkezi, Aile sağlığı elemanı, Mesleki memnuniyet 

 

MERSIN DETERMINATION FAMILY HEALTH STAFF WORKING PROBLEMS THEY 
ENCOUNTER IN THEIR QUALITY SERVICE TO THE PROVINCES 

Abstract 

The drawbacks and difficulties confronted by family healthcare personnel employed by the Family Medical 
Centers influence provision and delivery of quality healthcare services. This study is conducted as a 
supplementary and sectional research in order to identify the levels of influence on delivery of quality healthcare 
due to the drawbacks confronted by contract/provisional employees working for family healthcare units 
providing medical services in the province of Mersin and counties and if such influences vary in accordance 
with socio-demographic attributes.  

Contract/provisional employees working for the 480 family healthcare units providing medical services in the 
province of Mersin constitute the cosmos of this study. Sampling is determined by random selection of 163 family 
healthcare employees. The questionnaire used as a data collection tool was formed by taking expert opinions 
and applying preliminary applications in the light of literature. The data were collected using a face-to-face 
interview technique. Collected data was analyzed by using Statistical Package for Social Sciences 19.0 Package 
Program. Analysis of variance, Pearson correlation, statistical methods were used in data analysis. (p<0.05 has 
been admitted as meaningful). 

Family health elements included in this study mostly Akdeniz Community Health that they worked in the attached 
Family Health Center Center, 7 units located in family medicine, the Family Health is the B class quality 
standards Center has been found to be more. Health give the members of their families; Family health of their 
own separate inspection in center / counseling rooms where there are no follow-up in the usually realized  
1Ebe, Mersin İl Sağlık Müdürlüğü, sevilayozbir@hotmail.com  
2Profesör, Üsküdar Üniversitesi, haydarsur@uskudar.edu.tr   
3Dr. Öğretim Üyesi, Üsküdar Üniversitesi, emineekici@uskudar.edu.tr 
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vaccine in the room, follow protocols that comply with standardized follow-up, they follow the training service 
innovations related to professional issues, they are satisfied generally the task, they chose this task because of 
the seizure-free, they can leave their job over the next 1-3 years, in the absence of an alternative to leave at the 
moment, it is determined if the task will continue to regulate the working conditions. 

 

Keywords: Family healthcare center, Family health employee, Professional satisfaction  

 

1. Giriş 

Son yıllarda ülkemizde yaşanan gelişmelere paralel olarak sağlık alanında da gelişmeler 
yaşanmaktadır. Bu gelişmelerin ve gelişmiş ülkelerin seviyesinde sağlık hizmet sunumu verilmesinde; 
sağlık politikaları belirleyicilerin büyük katkısı olmuştur. Sağlık politikalarının en önemlilerinden 
sayılan ve 2003 yılında başlayan sağlıkta dönüşüm programı kapsamında Aile Hekimliği 
uygulamasına geçilmiş, sağlık çalışanlarının rolleri ve görev tanımlarında değişiklikler yapılmıştır. 
Aile sağlığı merkezlerinde aile hekimi, hemşire, ebe ve sağlık memurları aile sağlığı elemanı olarak 
görevlendirilmişlerdir (https://www.saglik.gov.tr/TR,10412/5258-sayili-aile-hekimligi-pilot-
uygulamasi-hakkinda-kanun.html,erişim tarihi: 18.07.2018) Sağlıkta dönüşüm programının “Yüksek 
Motivasyonla Çalışan Sağlık İnsan Gücü” bileşeni kişinin yaptığı işten memnun olması durumunu 
ifade eder(Sağlık Bakanlığı,2012; Akdağ,  R 2012; Çakıroğlu,  O, Seren Harmancı,  A 2016). 

Emek ve yoğunluğun çok büyük oranda olduğu bir sektör olan sağlık sektörü, bu sebeple sektörde 
çalışanların iş memnuniyetleri düşük olması sebebiyle kaliteli bir hizmet sunumu ve hasta 
memnuniyetini sağlayabilmesi olanaklı olamamaktadır. Yüksek oranda kaliteli ve etkin bir sağlık 
hizmeti alabilmeleri hastaların, çalışanların işlerinden ve iş yerlerinden memnun olmalarını gerekli 
kılmaktadır. Sağlık personellerinin iş memnuniyetlerini, sağlık işgörenlerinin sorunları ve tükenmişlik 
olarak iki başlık altında incelenmektedir (Kuzulugil, Ş 2012). 

Aile sağlığı elemanlarının yaptıkları işlerinde sorunlarla karşılaşmamaları memnuniyetlerini 
artırmaktadır. Memnuniyetleri artan sağlık çalışanlarının yapmış oldukları kaliteli sağlık hizmeti 
sunumu artış göstermektedir. Sorunları azalmış aile sağlığı elemanlarının memnuniyet düzeylerinin 
artması işlerini severek yapmalarını sağlamaktadır. Örgütsel bağlılık ve motivasyon düzeylerinde de 
artış görülmektedir. Hizmet sunumları sırasında karşılaşılan sorunların fazlalığı aile sağlığı 
elemanlarının motivasyonlarının düşmesine, işe bağlılıklarının azalmasına, işe geç gelmelerine, 
devamsızlıklarına, tükenmişlik yaşamalarına neden olmaktadır. Aile sağlığı elemanlarının sorunları 
çözememeleri veya sağlık yöneticilerinin sorunları ortadan kaldırmamaları nitelikli sağlık sunumu 
yapılmasına engel olmakta ve sağlık hizmet sunumu talep edenlerin sorunları çözülememektedir(Eren,  
E 2004.; Aloğlu,  N;  Taşlıyan,  M2016). 

Bu çalışmada; aile sağlığı merkezlerinde görev yapan aile sağlığı elemanlarının karşılaştıkları 
sorunların belirlenerek; nitelikli hizmet sunumuna katkı sağlanması hedeflenmiştir. 

2. Yöntem 

Bu çalışma “Mersin İlinde görev yapan Aile Sağlığı Elemanlarının; nitelikli hizmet sunumunda 
karşılaştıkları sorunların belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır. 

Veriler 2013-2014 yıllarında Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Üreme Sağlığı Programı 
İzleme-Değerlendirme çalışmasında toplanmıştır. Anket formu Sağlık Bakanlığınca kullanılmakta 
olan değerlendirme ve denetim formlarında yer alan sorular ve literatür taraması ışığında 
hazırlanmıştır.  Anket formu uzman beş akademisyenin değerlendirmesine sunulup,10 kişi üzerinde ön 
uygulama yapıldıktan sonra hazırlanmıştır. Anketin doldurulması ortalama 10 dakika sürmektedir. 
Veri toplama sürecinde aile sağlığı elemanlarının her birine araştırma hakkında sözel açıklama 
yapılmış ve çalışmayı kabul eden hizmet sunucularla, yüzyüze görüşme tekniği ile anket 
uygulanmıştır. Anketin Cronbach's Alpha güvenilirlik katsayısının 0,784 olduğu bulunmuştur. 

Araştırma Mersin ili ve merkez ilçelerinde görev yapmakta olan sözleşmeli/geçici Aile Sağlığı 
elemanlarına yönelik yapılmıştır. 
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Araştırmanın evrenini, Mersin ili ve ilçelerinde ki; 480 aile hekimliği biriminde görev yapmakta olan 
sözleşmeli /geçici Aile Sağlığı elemanları oluşturmuştur. 

Araştırmanın örneklemini, Mersin ili ve ilçelerindeki 480 aile hekimliği biriminden rastgele yöntemle 
seçilen 167 sözleşmeli ve geçici görev yapmakta olan aile sağlığı elemanı oluşturmuştur. 

Tüm anket soruları SPSS 19 (Statistical Package For Social Science) ortamına aktarılarak istatiksel 
veriler oluşturulacaktır. Çalışan hizmet sunucuların özellikleri ile ilgili veriler; sayı, yüzdelik, ortalama 
ile değerlendirilecektir. Bu özellikler ile ölçek alt boyut puanları arasındaki ilişkinin incelenmesinde; 
varyans analizi, pearson ki-kare istatistiksel yöntemleri kullanılmıştır. 

3. Bulgular 

Araştırma kapsamına alınan 163 aile sağlığı elemanının %31,3’ü 36-40 yaş grubunda, %23,3’ü 
önlisans-ebelik mezunu,%80,4’ü ebe, %25,2’nin toplam hizmet süresi16-20 yıl arası, %84’nün 
bulunduğu birimdeki hizmet süresi 0-5 yıl arasıdır. 

Aile sağlığı elemanlarının %28,2’i Yenişehir Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapmakta, %28,8’nin 
görev yaptığı ASM' de ki aile hekimliği birim sayısı 7 ve üzeri, %35’nin görev yaptığı ASM 'nin kalite 
standartlarının B sınıfında bulunduğu, çoğunluğunun %63,8 (n=104)  aile sağlığı merkezinde kendine 
ait ayrı bir muayene/danışmanlık odasının bulunmadığı tespit edilmiştir. 

3.1. Araştırmaya katılanların ASE olarak görev yapmaktan memnuniyeti, ASE olarak görev yapma 
nedenine göre dağılımları  

 

Tablo 1. Aile Sağlığı Elemanı Olarak Görev Yapma Durumundan Memnuniyet 

 n % 

Aile sağlığı elemanı 
olarak görev yapma 

durumundan 
memnuniyet  

Evet 89 54,6 

Hayır 67 41,1 

Toplam 156 95,7 

Kayıp veri 7 4,3 

Toplam 163 100,0 

Aile sağlığı elemanı olarak görev yapma durumundan memnuniyet durumuna göre, evet %54,6 (n=89), 
hayır %41,1 (n=67), kayıp veri %4,3 (n=7) olarak bulunmuştur (Tablo 1). 
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Tablo 2. Aile Sağlığı Elemanı Olarak Görev Yapma Nedeni 

 n % 

Aile sağlığı elemanı 
olarak görev yapma 
nedeni 

Ücreti 37 22,7 

Nöbetsiz oluşu 73 44,8 

Eşimle birlikte çalışmam 9 5,5 

Kadromun bulunduğu kurumda 
çalışmak istememem 

17 10,4 

Diğer gerekliliklerden dolayı 26 16,0 

Toplam 162 99,4 

Kayıp veri 1 ,6 

Toplam 163 100,0 

Aile sağlığı elemanı olarak görev yapma nedenine göre, ücret %22,7 (n=37), nöbet olmama %44,8 
(n=73), eşi ile birlikte çalışma %5,5 (n=9), kadromun bulunduğu kurumda çalışmak istememem %10,4 
(n=17), diğer gerekliliklerden dolayı %16 (n=26), kayıp veri %0,6 (n=1) olarak bulunmuştur (Tablo 2).    

 

Tablo 3. Önümüzde ki İlk 1-3 Yıl İçerisinde Bu Görevden Ayrılma Durumu 

 n % 

Önümüzde ki ilk 1-3 yıl 
içerisinde bu görevden 
ayrılabilirim 

Evet 63 38,7 

Hayır 61 37,4 

Kararsızım 39 23,9 

Toplam 163 100,0 

Önümüzde ki ilk 1-3 yıl içerisinde bu görevden ayrılabilirim durumuna göre, evet %38,7 (n=63), hayır  
%37,4 (n=61), kararsızım %23,9 (n=39) olarak bulunmuştur (Tablo 3).       

Tablo 4. Bu Görevden Ayrılma Alternatifi Durumu  

 n % 

Şu anda bu görevden 
ayrılmayı göze alacak 
kadar mümkün 
alternatifim olduğunu 
düşünmüyorum 

Evet 122 74,8 

Hayır 36 22,1 

Toplam 158 96,9 

Kayıp veri 5 3,1 

Toplam 163 100,0 
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Şu anda bu görevden ayrılmayı göze alacak kadar mümkün alternatifim olduğunu düşünmüyorum 
ifadesine göre, evet %74,8 (n=122), hayır  %22,1 (n=36), kararsızım %3,1 (n=5) olarak bulunmuştur 
(Tablo 4). 

Tablo 5. Bu Görevde Devam Etmeyi İsteme Durumu  

 n %  

Çalışma koşulları 
yeniden düzenlenmiş 
olsa bu görevde devam 
etmeyi isterim 

Evet 147 90,2 

Hayır 11 6,7 

Toplam 158 96,9 

Kayıp veri 5 3,1 

Toplam 163 100,0 

Çalışma koşulları yeniden düzenlenmiş olsa bu görevde devam etmeyi isterim ifadesine göre, evet %90,2 
(n=147), hayır  %6,7 (n=11), kararsızım %3,1 (n=5) olarak bulunmuştur (Tablo 5). 

 

3.2. Araştırmaya katılanların nitelikli hizmet sunumunda motivasyonlarını olumsuz etkileyen 
durumlar 

Tablo 6. Nitelikli Hizmet Sunumunda Motivasyonu Olumsuz Etkileyen Durumlar 

Nitelikli hizmet sunumunda motivasyonumu olumsuz 
etkilemiştir 

n % 

Unvanım ebe/hemşire 
olmasına rağmen 
“ASE” olarak yeni bir 
unvanla 
görevlendirilmem  

Evet 113 69,3 

Hayır 47 28,8 

Toplam 160 98,2 

Kayıp veri 3 1,8 

Toplam 163 100,0 

Hasta hakları ile ilgili 
olumlu gelişmelere 
karşın “hasta 
sorumlulukları” ile 
ilgili gelişmelerin 
yetersiz olması  

Evet 103 63,2 

Hayır 57 35,0 

Toplam 160 98,2 

Kayıp veri 3 1,8 

Toplam 163 100,0 
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Tablo 7. Nitelikli Hizmet Sunumunda Motivasyonu Olumsuz Etkileyen Durumlar (Devam) 

Nitelikli hizmet sunumunda motivasyonumu olumsuz 
etkilemiştir 

n % 

Görev yetki ve 
sorumluluklarımla ilgili 
tanımlamaların 
yetersizliği 

Evet 108 66,3 

Hayır 52 31,9 

Toplam 160 98,2 

Kayıp veri 3 1,8 

Toplam 163 100,0 

“Sağlıkta ekip anlayışı” 
yerine tüm görev ve 
sorumlulukları tek bir 
görevli olarak yerine 
getirmeye çalışmam 
(Ebe, Hemşire, 
Laborant, Tıbbi 
sekreter, vb.) 

Evet 111 68,1 

Hayır 49 30,1 

Toplam 160 98,2 

Kayıp veri 3 1,8 

Toplam 163 100,0 

Mesleğimle ilgili 
güncel bilgi ve beceri 
gerektiren eğitimleri 
takip edemiyor oluşum 

Evet 44 27,0 

Hayır 116 71,2 

Toplam 160 98,2 

Kayıp veri 3 1,8 

Toplam 163 100,0 

ASE olarak göreve 
başlarken/başladıktan 
sonra; Görev Yetki 
Sorumluluk alanımda 
ki ilgili diğer mesleki 
rollerle ilgili 
standardizasyonu 
sağlayacak hizmet içi 
ya da uzaktan eğitim 
almamış olmak 

Evet 54 33,1 

Hayır 106 65,0 

Toplam 160 98,2 

Kayıp veri 3 1,8 

Toplam 163 100,0 

Unvanım ebe/hemşire olmasına rağmen “ASE” olarak yeni bir unvanla görevlendirilmem nitelikli hizmet 
sunumunda motivasyonumu olumsuz etkilemiştir ifadesine göre, evet %69,3 (n=113), hayır  %28,8 
(n=47), kayıp veri %1,8 (n=3) olarak bulunmuştur. 

Hasta hakları ile ilgili olumlu gelişmelere karşın “hasta sorumlulukları” ile ilgili gelişmelerin yetersiz 
olması nitelikli hizmet sunumunda motivasyonumu olumsuz etkilemiştir ifadesine göre, evet %63,2 
(n=103), hayır  %35 (n=57), kayıp veri %1,8 (n=3) olarak bulunmuştur. 
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Görev yetki ve sorumluluklarımla ilgili tanımlamaların yetersizliği nitelikli hizmet sunumunda 
motivasyonumu olumsuz etkilemiştir ifadesine göre, evet %66,3 (n=108), hayır  %31,9 (n=52), kayıp veri 
%1,8 (n=3) olarak bulunmuştur. 

“Sağlıkta ekip anlayışı” yerine tüm görev ve sorumlulukları tek bir görevli olarak yerine getirmeye 
çalışmam (Ebe, Hemşire, Laborant, Tıbbi sekreter, vb.) nitelikli hizmet sunumunda motivasyonumu 
olumsuz etkilemiştir ifadesine göre, evet %68,1 (n=111), hayır  %30,1 (n=49), kayıp veri %1,8 (n=3) 
olarak bulunmuştur. 

Mesleğimle ilgili güncel bilgi ve beceri gerektiren eğitimleri takip edemiyor oluşum nitelikli hizmet 
sunumunda motivasyonumu olumsuz etkilemiştir ifadesine göre, evet %27 (n=44), hayır  %71,2 (n=116), 
kayıp veri %1,8 (n=3) olarak bulunmuştur.  

ASE olarak göreve başlarken/başladıktan sonra; Görev Yetki Sorumluluk alanımda ki ilgili diğer mesleki 
rollerle ilgili standardizasyonu sağlayacak hizmet içi yada uzaktan eğitim almamış olmak nitelikli hizmet 
sunumunda motivasyonumu olumsuz etkilemiştir ifadesine göre, evet %33,1 (n=54), hayır  %65 (n=106), 
kayıp veri %1,8 (n=3) olarak bulunmuştur (Tablo 6-7). 

Tablo 8. Nitelikli Hizmet Sunumunda Motivasyonu Olumsuz Etkileyen Durumlar (Devam)  

Nitelikli hizmet sunumunda motivasyonumu olumsuz 
etkilemiştir 

n % 

Muayene-Danışmanlık 
için fiziksel koşulların 
yetersiz olması diğer 
meslektaşlarımla ortak 
kullanım alanlarında 
(Aşı-gebe-aile 
planlaması odası vb) 
aynı anda hizmet 
sunmam niteliği 
olumsuz etkiler 

Evet 89 54,6 

Hayır 71 43,6 

Toplam 160 98,2 

Kayıp veri 3 1,8 

Toplam 163 100,0 

Aile Sağlığı 
Merkezinde ortak 
kullanım alanları 
dışında (enjeksiyon, 
pansuman, kan alma, 
bağışıklama vb.) 
kendime ait odam 
olmaması hizmet 
niteliğini olumsuz 
etkilemekte 

Evet 89 54,6 

Hayır 71 43,6 

Toplam 160 98,2 

Kayıp veri 3 1,8 

Toplam 163 100,0 

Bu görevi yaparken 
kendimden fedakârlık 
yaptığımı 
düşünüyorum 

Evet 117 71,8 

Hayır 43 26,4 

Toplam 160 98,2 

Kayıp veri 3 1,8 

Toplam 163 100,0 
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Muayene-Danışmanlık için fiziksel koşulların yetersiz olması diğer meslektaşlarımla ortak kullanım 
alanlarında (Aşı-gebe-aile planlaması odası vb) aynı anda hizmet sunmam niteliği olumsuz etkiler 
nitelikli hizmet sunumunda motivasyonumu olumsuz etkilemiştir ifadesine göre, evet %54,6 (n=89), hayır  
%43,6 (n=71), kayıp veri %1,8 (n=3) olarak bulunmuştur. 

Aile Sağlığı Merkezinde ortak kullanım alanları dışında (enjeksiyon, pansuman, kan alma, bağışıklama 
vb.) kendime ait odam olmaması hizmet niteliğini olumsuz etkilemekte ifadesine göre, evet %54,6 
(n=89), hayır  %43,6 (n=71), kayıp veri %1,8 (n=3) olarak bulunmuştur. 

Bu görevi yaparken kendimden fedakarlık yaptığımı düşünüyorum durumunun nitelikli hizmet 
sunumunda motivasyonumu olumsuz etkilemiştir ifadesine göre, evet %71,8 (n=117), hayır  %26,4 
(n=43), kayıp veri %1,8 (n=3) olarak bulunmuştur (Tablo 8). 

Tablo 9. Nitelikli Hizmet Sunumunda Motivasyonu Olumsuz Etkileyen Durumlar (Devam)  

Nitelikli hizmet sunumunda motivasyonumu olumsuz 
etkilemiştir 

n % 

Hekim başına düşen 
hasta/başvuran 
sayısının fazla olması 
zamanı kısıtlı 
kulanmama dolayısı ile 
hizmet sunumunda 
aksamaları neden 
olmakta 

Evet 88 54,0 

Hayır 72 44,2 

Toplam 160 98,2 

Kayıp veri 3 1,8 

Toplam 163 100,0 

Hekim başına düşen hasta/başvuran sayısının fazla olması zamanı kısıtlı kullanmama dolayısı ile hizmet 
sunumunda aksamaları nitelikli hizmet sunumunda motivasyonumu olumsuz etkilemiştir ifadesine göre, 
evet %54 (n=88), hayır  %44,2 (n=72), kayıp veri %1,8 (n=3) olarak bulunmuştur (Tablo 9). 

Araştırmaya katılanların nitelikli hizmet sunumunda motivasyonlarını olumsuz etkileyen durumlar 
arasında unvanının ebe/hemşire olmasına rağmen “ASE” olarak yeni bir unvanla görevlendirilmeleri, 
muayene-danışmanlık için fiziksel koşulların yetersiz olması diğer meslektaşlarıyla ortak kullanım 
alanlarında (Aşı-gebe-aile planlaması odası vb) aynı anda hizmet sunulması, hekim başına düşen 
hasta/başvuran sayısının fazla olması, görev yetki ve sorumluluklarla ilgili tanımlamaların yetersizliği, 
tespit edilmiştir. Bu sonuçlarla bağlantılı olarak çalışmamızda dikkat çeken bir durum olarak 
katılımcıların %41,1’i (67 kişi) aile sağlığı elemanı olarak görev yapmaktan memnun değildir. Bu 
bağlamda aile hekimliği sisteminin önemli bir parçası olan aile sağlığı elemanlarının beklentilerinin 
bilinmesi, bu yönde yapılacak çalışmalara temel oluşturacaktır. 

Çalışmamızda katılımcıların çoğunluğunun aile sağlığı elemanı olarak görev yapma durumundan 
memnun oldukları bulunmuştur. Benzer olarak Kahramanmaraş’ta 123 aile sağlığı elemanı ile yapılan bir 
çalışmada katılımcıların büyük çoğunluğu aile sağlığı merkezinde çalışmaktan memnun olduğu 
bulunmuştur (Aloğlu, 2016;  Taşlıyan, 2016). Uysal (2017)’ın aile sağlığı merkezi çalışanlarının aile 
hekimliği uygulamasını değerlendirdikleri çalışmasında katılımcıların %80’ninin Aile Hekimliği 
Uygulamasına (AHU) isteyerek geçtiğine, AHU’nın iş doyumunu büyük ölçüde sağladığına (ortalama= 
3,58) işaret etmektedir. AHU’nda, ücret açısından hekimlerin diğer sağlık çalışanlarına göre daha 
memnun oldukları saptanmıştır 

Cimete (1996), Çimen ve Şahin (2000) ve Canbaz ve diğerleri (2001)’nin çalışmalarında hemşirelerin 
sorunlarla karşılaşmama oranlarının düzeyini düşük bulmuşlardır.  

Zuraikat ve Mc Closkey (1986), Metcalfe (1986), Aştı (1994), Aydın ve Kutlu (2001), Kuyurtar (2002) ve 
Karadağ ve diğerleri (2002)’nin yaptıkları çalışmalarda hemşirelerin sorunlarla karşılaşmama oran 
düzeyleri nötr olarak belirlenmiştir. Hekim ve hemşirelerin mesleki sorunlarla karşılaşmama oran 
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düzeylerinin değerlendirildiği araştırmalarda, bu grupların sorunlarla karşılaşmama oran düzeyinin, 
genelde düşük olduğu, ancak hekimlerin hemşirelere göre daha yüksek oranda doyum düzeyine sahip 
oldukları saptanmıştır (Ergüç,1994; Özaltın,1997). 

4. Sonuç ve Öneriler 

Mersin ili ve ilçelerinde faaliyet göstermekte olan 480 aile hekimliği biriminde görev yapan ve rastgele 
seçilen 163 sözleşmeli /geçici aile sağlığı elemanının nitelikli hizmet sunumunda karşılaştıkları sorunların 
belirlenmesi amacıyla yapılan araştırmada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 

Aile sağlığı elemanlarının %31,3’ü (51 kişi) 36-40 yaşları arasında, %23,3’ü (38 kişi) önlisans ebelik 
mezunu, %80,4’ü (131 kişi) ebe, %25,2’nin (41 kişi) toplam hizmet süreleri 16-20 yıl arası, %84’ü (137 
kişi) bulunduğu birimdeki hizmet süreleri 0-5 yıl arası, %28,2’i (46 kişi) Yenişehir Toplum Sağlığı 
Merkezi’nde görev yapmakta, %28,8’i (47 kişi) 7 ve üzeri aile hekimi olan Aile Sağlığı Merkezi’nde 
görev yapmakta, %35’i (57 kişi) B sınıfı Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapmakta, %63,8’nin (104 kişi) 
aile sağlığı elemanı olarak aile sağlığı merkezinde kendine ait ayrı bir muayene/danışmanlık odası 
bulunmamaktadır. 

Aile sağılığı elemanı olarak kendine ait ayrı bir muayene/danışmanlık odası bulunmayanların oranı 
%63,8’dir. Aile Sağlığı Elemanları gebe, lohusa, bebek izlemlerini diğer meslektaşları ile birlikte, ortak 
kullandıkları aşı odası gibi genel kullanım alanlarında yapmaktadırlar. Başvuran sayısı göz önünde 
bulundurulduğunda; aynı odada, aynı anda, pek çok danışana ya da hastaya hizmet sunulduğu 
görülmektedir. Bu durumda hasta mahremiyeti olumsuz etkilenmektedir. Ayrıca birden fazla aile sağlığı 
elemanının aynı odada; eş zamanlı hizmet sunduğu göz önünde bulundurulduğunda; hizmet sunumunda 
karşılaştıkları olumsuzluk artmaktadır. Sağlık Bakanlığı aile hekimlerinin ücret ödemelerini 
düzenleyerek; A ve B grubu olmaya teşvik etmektedir. A ve B standartlarında ki Aile Sağlığı 
Merkezlerinde oda sayısı arttığı için hasta mahremiyeti sağlanmış olmaktadır. Aile Hekimliği Uygulama 
Yönetmeliği/2015 EK 2 Aile Hekimliği Uygulamasında Uygulanacak İhtar Puanı Cetveli No:29’a göre 
“İlgili mevzuat hükümlerince hasta haklarına ve hasta mahremiyetine uymamak” 100 puan üzerinden 20 
ceza puanıdır. Bu durumda ASM’lerin; fiziksel koşulları planlanırken Aile Sağlığı Elemanlarının 
kendilerine ait bir odasının bulunması; hizmet kalitesini yükseltecektir. Ortak kullanım alanlarında 15-49 
yaş, gebe, loğusa izlemlerinde veya cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, aile planlaması danışmanlık ve 
muayene hizmetlerinde; başvurana “öykü alma” esnasında üreme sağlığı ile ilgili olarak, cinsel hayatı, 
korunma yöntemleri, genital enfeksiyonalar, adet düzeni ile ilgili pek çok mahrem soru sorulmaktadır. 
Ortamda diğer hizmet sunucuların olması ya da başka danışan/hasta bulunması; öykü alma yolu ile 
değerlendirme, fiziksel muayene, bilgilendirme ve danışmanlık hizmetlerine engel olmaktadır. Özellikle 
Birinci basamak hizmetlerinin, ikinci basamakta özel kurumlarda alınmasına yönlendirmekte ve 
Koruyucu Sağlık Hizmetlerinin verilmesine engel teşkil etmektedir. 

İzlemlerin % 47,2’si aşı odasında, % 25,8’ i poliklinikte gerçekleşmektedir. Bu durumda Aile Sağlığı 
Elemanlarının; görev yetki ve sorumluluk alanlarında tanımlı işler için ayrı bir hizmet odası bulunmaması 
mahremiyeti, hizmetin niteliğini olumsuz etkilemektedir. Başvuran sayısı göz önüne alındığında bu 
durum hem hasta mahremiyetini olumsuz etkilemekte, hemde hizmet sunumunda basamak atlanmasına 
neden olmaktadır. 

Toplamda %78 (127 kişi) oranında hizmet standartlarında belirtilen sürelere uyduklarını ya da genellikle 
uyduklarını belirtmişlerdir. Ancak Aile Sağlığı Elemanları; İzlemlerin % 47,2’si aşı odasında, % 25,8’ i 
poliklinikte gerçekleştiğini de belirtmiştir. Aşı odasında yada poliklinikte bu süreye uyduklarında 
(Örneğin gebe izlemi için ilk izlemse 30 dk. İkinci izlemse 20 dk.) hastaları teker teker kabul ettiklerinde 
bekleyen hastalar arasında yığılma olması, hastaların bekleme sürelerinin uzaması gerginliklere neden 
olmakta ve sağlık çalışanları ile hastaları karşı karşıya getirmektedir. Ya da hastalara eş zamanlı olarak 
(aynı anda) hizmet sunulmakta mahremiyet ve hizmet sunum niteliği olumsuz etkilenmektedir. 

Poliklinikte hekim hasta muayenesi yaparken Aile sağlığı elemanı ise izlemlerini yapmakta veya aşı 
odasında bağışıklama, gebe, lohusa, 15-49 yaş izlemleri aynı anda yapılmaktadır. 

Sağlık Bakanlığı; Üreme Sağlığı hizmetlerinin; ülkenin her bölgesinde ve tüm sağlık kuruluşlarında 
standart sunulabilmesi için Yönetim rehberleri, izlem protokolleri oluşturmuştur. Ayrıca Türkiye Üreme 
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Sağlığı Programı kapsamında hizmet içi eğitimler ve eğitim sonrası İzleme-Değerlendirme çalışmaları 
yürüterek standardizasyon, 180 derece performans ölçümü ile kurumsal kapasite geliştirmeye yönelik 
faaliyetlerine devam etmektedir. Ancak araştırma sonucuna göre; hizmet sunucuların görev yetki 
sorumluluk alanında tanımlanan görevlerini; Sağlık Bakanlığınca oluşturulmuş standartlara uygun yerine 
getirebilmesi için kendilerine ait ayrı bir muayene/danışmanlık odası bulunması gereklidir. 

%54,6’ı (89 kişi) aile sağlığı elemanı olarak görev yapmaktan memnun olmasına rağmen, %41,1’i (67 
kişi) aile sağlığı elemanı olarak görev yapmaktan memnun değildir. 

%44,8’nin (73 kişi) aile sağlığı elemanı olarak görev yapma nedenine nöbet olmaması, 

Nöbetsiz olduğu için tercih edilen bir meslek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ancak tezimizin anket 
hazırlandıktan sonra; hafta sonu nöbetleri başlamıştır. Bu durumda beraberinde itiraz, reddetme gibi 
sorunları beraberinde getirmiştir. Çünkü aile hekimleri veya aile sağlığı elemanları ile Sağlık Bakanlığı 
arasında imzalanan ve her iki yılda bir yenilenen sözleşmede böyle bir madde bulunmamaktadır. Nöbet 
durumunun yeni sözleşme dönemini kapsayacak şekilde düzenlenmemesinden dolayı; hizmet sunucuların 
motivasyonunun daha olumsuz etkilendiği; saha çalışmalarında gözlemlenmiş ve anket formunu dolduran 
hizmet sunucular bu konuya ilişkin telefon görüşmesi yoluyla geri bildirim vererek olumsuz görüş 
bildirmişlerdir. 

%69,3’nün (113 kişi) unvanlarının ebe/hemşire olmasına rağmen “ASE” olarak yeni bir unvanla 
görevlendirilmeleri nitelikli hizmet sunumunda motivasyonlarını olumsuz etkilemiştir, 

%69,3’ü Ebe ya da hemşire olmasına rağmen unvanlarının ASE olmasının motivasyonlarını olumsuz 
etkilediklerini belirtmiştir. Ülkemizde ebelik ve hemşirelik ayrı birer disiplindir. Üniversitede ayrı 
bölümlerde eğitim verilmekte, görev yetki ve sorumlulukları farklı mesleklerdir. Buna karşılık Aile 
Sağlığı Elemanı yetiştiren ayrı bir bölüm yoktur. Oysa ebelik bölümünden mezun olana ebe, hemşirelik 
bölümünden mezun olana hemşire unvanı verilmektedir. ASE’ler ebe olarak yetkilendirilmiş hemşire ya 
da hemşire olarak yetkilendirilmiş ebe olarak hizmet sunmaktadır. Yıllarca ikinci basamakta hemşire 
olarak görev yapmış bir kişinin ASE olarak çalışmaya başlaması hiç eğitimi olmadığı halde; gebe, bebek, 
loğusa çocuk izlemi, aile planlaması, üreme sağlığı, pelvik muayene gibi ebeliğin pratiğinde bulunan 
görevleri gerçekleştirmesi hizmet niteliğini de olumsuz etkilemektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından söz 
konusu işlemlerin çoğu performans işlemleridir. ASE demek hemşire, ebe, laborant, tıbbi sekreter gibi 
ayrı disiplinlerin tek bir görevde toplanmasıdır. ASE olarak işe başlamadan önce mutlaka tüm hizmet 
standartlarını kapsayan bir oryantasyon eğitimi düzenlenmelidir. Zira nöbetsiz olduğundan; hastanede 
çalışanların birinci basamak tecrübesi olmadığı halde (ebe ya da hemşire) ASE olarak sözleşme 
imzaladığı bilinmektedir. 

Aile Sağlığı Elemanlarının; bakanlığın belirlediği hizmet standartlarına basamak atlamadan %43,6 sı, 
%34,4’ü ise genellikle uymaktadır. Aynı zamanda Aile Sağlığı Elemanlarının %63.82’nin izlem yaparken 
kullandığı ayrı bir odası yoktur. İzlemler için % 63,8’nin ayrı bir odası olmadığından ve izlemleri %89,7 
oranında genel kullanım alanlarında (aşı odası, aile planlaması odası, gebe odası ya da poliklinikte) 
yapmış olduklarını belirtmeleri aile sağlığı elemanlarının Hizmet standartlarını bilmedikleri, durumun 
farkında olmadıkları veya yokluğunu önemsemedikleri seçeneğini düşündürmektedir. 
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YABANCI UYRUKLU HASTALARIN SAĞLIK HİZMETİ 
MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Deniz Tokaç1 
Tuncay Köse2 

Özet 

Araştırmanın amacı yabancı uyruklu hastaların aldıkları hizmetin kalitesini nasıl bulduklarının öğrenilmesi, hasta 
memnuniyetini etkileyen faktörlerin ortaya konulmasıdır. Ayrıca hasta memnuniyetini etkileyen faktörlerin hasta 
özelliklerine göre değişip değişmediğinin belirlenmesi, hizmet sunum sürecinde yaşanan olumsuzlukların 
giderilmesi ve hizmet sunum biçiminin hasta beklentilerini karşılayacak biçimde düzenlenmesi süreçlerinin 
incelenmesidir. Hastaların almış oldukları hizmetten algıladıkları memnuniyet düzeyi ile Türkiye’de yaşama 
durumu, hastaneden daha önce hizmet alma durumu, hizmet alınan hastane ve uyruk arasında anlamlı farklılıklar 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Hastaların hizmet aldıkları sağlık kurumlarına ilişkin genel değerlendirmeleri ile 
de gelir durumu, hastaneden daha önce hizmet alma durumu ve uyruk arasında anlamlı farklılıklar olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Anahtar Hasta Memnuniyeti, Sağlık Turizmi, Yabancı Hastalar 

EVALUATION OF HEALTH SERVICE SATISFACTION LEVELS OF FOREIGN PATIENTS 

Abstract 

The aim of the study is to learn how foreign patients find the quality of the services they receive and to reveal the 
factors affecting the patient satisfaction. In addition, determining whether the factors affecting patient satisfaction 
change according to patient characteristics, eliminating the negativities in the service delivery process and 
examining the process of service provision to meet patient expectations. perceived level of satisfaction with the 
service they have received cases of patients living in Turkey before receiving services from the hospital situation 
has reached the conclusion that there are significant differences between the services received hospital and 
nationality. It was concluded that there were significant differences between the income status, the state of 
receiving the service before the hospital and the nationality with the general evaluations of the health institutions 
where the patients were receiving service. 

 

Key Words: Patient satisfaction, Health tourism, Foreign Patients 

1. Giriş 

1.1. Hasta Memnuyeti 

Sağlık sektöründe hizmet kalitesinin ölçümünde dikkat edilecek kriterlerin, zaman, doğruluk ve 
nezaket, sıfır hata, doğru teşhis ve tedavi olduğu unutulmamalıdır. Bunun yanında sağlık kurumlarının 
içinde bulundukları rekabet ortamında doğal bir sonucu olarak hasta memnuniyetini esas alınmaları 
gerektiği olgusu bilinmelidir (Ecer ve diğ., 2002: 66-67). 

Sağlık işletmelerinde hizmet alanların müşteri olarak tanımlanmalarının sonucu bu hasta tatmini 
kavramına yönelik araştırmalar zamanla yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu yönü ile hasta tatmini, sağlık 
durumunun göstergesi olarak kabul edilmesinin yanında arzu edilen tedavi sonuçlarından biri olarak da 
görülmektedir. A.B.D.’de birçok hastanenin modern pazarlama anlayışına uygun olarak sağlık 
hizmetlerini sunduğu ve hasta odaklı bakım (Patient Focus Care) uygulamasını kullanıma geçtiği 
görülmektedir. Bu uygulama sayesinde hasta tatmin düzeyinde önemli bir artış sağlanmakta, hastane 
rekabetçi piyasa ortamında bir fark yaratmakta ve gücünü artırmakta, klinik bakım seviyesi artmakta, 
ortalama hastanede kalış gün sayısı ve maliyetler azalmakta ve işlem süreleri kısalmaktadır (Pakdil, 
http://www.merih.net/m1/wfatpak01.htm 11.03.2017) 

                                                      
1 Uzman, Milli Eğitim Bakanlığı, tokacdeniz@yahoo.com 
2 Dr. Öğr. Üy., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, tuncaykose@mu.edu.tr 
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Hizmetin sunumunu, hizmetin varlığını, hizmetin sürekliliğini, hasta ve hizmeti verenlerin 
etkileşimini, hizmeti verenlerin yeterliliği ve iletişim özelliklerini içeren çok boyutlu bir kavram 
olduğundan dolayı, hasta memnuniyeti sağlık hizmetlerinin bir sonucu olarak kabul edilmektedir 
(Worthington, 2004; Boudreaux, Mandry, Wood 2003; Tokem, Kuzeyli, Fadıloğlu, 2005). 

Linder-Pelz hasta memnuniyetini “sağlık bakımının farklı boyutlarını olumlu yönde 
değerlendirilmesi” şeklinde tanımlamıştır.  Hasta memnuniyetini hastaların hizmet hakkındaki 
beklentileri ile gerçekleşen hizmet arasında farktan doğan sonuç olarak açıklanmıştır. Linder–Pelz, 
beklentilerin, önemli bir psiko sosyal değişken olduğunu vurgulamıştır. Ayrıca beklentilerin 
memnuniyet üzerinde belirgin etkileri olduğunu belirtmiş ve hasta memnuniyetini tanımlamada 
kullanılabilecek 10 temel öğe tespit etmişlerdir. Bu öğeler: Erişimde kolaylık, kaynakların 
kullanılabilirliği, bakımın devamlılığı, bakımın çıktıları, maliyet, insancıllık, bilgi toplama, bilgi verme, 
hoşa gitme, kalite ve yeterlilik olarak sıralanmıştır (Karadağ, 2007). 

Hastaların almış oldukları sağlık hizmetini değerlendirmeleri hasta memnuniyet araştırmaları 
ile yapılmaktadır. Powers ve BendallLLyon’a göre hastaların sağlık hizmetlerini değerlendirmesi 
çoğunlukla aşağıdaki kriterlere bağlıdır: 

• Sağlık hizmetini aldıkları personel ile ilişkiler ve hizmetin performansı,  

• Sağlık hizmeti sürecinin veya ilişkilerin sonuçları üzerinde olması, 

• Sağlık hizmetinin verildiği fiziksel çevre ve fiziki şartlardır (Powers ve BendallLyon, 2003: 28-

30):  

Buna göre hasta memnuniyetinde belli başlı öğeler şunlardır; hizmetin sunulduğu yerdeki 
fiziksel çevre ve fiziksel olanaklar, hastanın dinlenme mekânı, odaların konforu, ödeme prosedürleri, 
yemekler, otopark durumu, , genel temizlik durumu, uygun yerleşim, dekor, modern ekipmanlar ve diğer 
hoşluklardır (Powers ve BendallLyon, 2003: 28-30). 

1.1. 1. Hasta Memnuniyetini Etkileyen Faktörler 

Sağlık kuruluşunun sağlaması gereken en zor ve en hassas konu hasta memnuniyetidir. Algılanan 
değerler ile olması gereken değerler arasında her zaman sağlanamayan bir uyumun varlığı konunun 
hassasiyetinin kuşkusuz en belirgin kanıtıdır. Hastaların medikal ihtiyaçlarının varlığının yanında başka 
ihtiyaç ve beklentilere de sahip olması, sadece medikal hizmet amacıyla kurulan ve bu amaç 
doğrultusunda hizmet sunan sağlık kuruluşlarında yeniden yapılanma ihtiyacını da doğurmuştur. Son 
yıllarda sağlık kuruluşları, hastaların medikal ihtiyaçlarının yanı sıra, estetik, duygusal ve kültürel 
ihtiyaç ve beklentilerine de uygun cevaplar verebilir yeterliliğe ulaşmak zorunda kalmışlardır (Kısa ve 
diğ., 2001: 421-422).  

Foletti ve arkadaşları, Avusturalyalı hastalarla yaptıkları çalışmalarında, hasta beklentilerle 
sonuçların karşılaştırmasını yaparak profesyonel tutumlar ve davranışlar, hastanın çalışanlara ve doktora 
güveni, iletişim, bakım ve güven, ve doktorun teknik yeteneğini kapsayan altı memnuniyet boyutu 
saptamışlardır (Lewis, 1994: 656).  

Greenfiend ve Attkisson da, birincisi “çalışanların davranış ve becerileri” ve ikincisi “hastaların 
algıladığı bakım sonucu” olmak üzere hasta memnuniyetinde birbiriyle ilişkili iki grup belirtmektedirler. 
Birincisi, çalışanların davranışları, bilgi ve yeteneği genel memnuniyet, dinlenme ve anlama kabiliyeti, 
doğruluk ve gerçeklerin güven verici bir şekilde saklanması olmak üzere altı temel başlıkta 
toplanmaktadır. Diğeri ise, hastalık belirtilerinin iyileşmesini sağlamak ve iyi bakımın sürekliliği ya da 
hastalığı önleme olarak ifade edilmektedir (Lewis, 1994: 656).  

Hasta memnuniyeti sağlama ve hastaların istek ve beklentilerine karşılayabilmek için sağlık 
hizmeti veren kuruluşların hasta memnuniyetine etki eden faktörleri tespit etmesi gerektiği sonucuna 
varılabilir. Sonuç olarak bu tespiti yapan sağlık kuruluşları hasta memnuniyetini yükseltme hedefini 
gerçekleştirme yolunda neler yapılması gerektiğini önceden saptayabilirler.  
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Literatürde incelendiğinde hasta memnuniyetinin hangi faktörlerin etkisi altında kaldığı 
konusunda ortak bir görüş olamadığından bahsedilebilir. Bunun sebebi olarak hasta memnuniyetinin 
çok boyutlu bir kavram olması görülebilir. Bu noktalar da düşünerek hasta memnuniyetini etkileyen 
faktörlerin genel olarak üç boyutu incelendiği görülmektedir. 

1.1.2. Hastaya İlişkin Faktörler 

Hasta memnuniyetini etkileyebilecek faktörler arasında; Bireylerin geçmiş yaşantıları ve 
deneyimleri, yazılı ve sözlü basın aracılığı ile edindiği beklentileri, hastanın kendi sağlık durumunu 
algılayışı, eğitim düzeyi,  yaşı, cinsiyeti, , sosyal statüsü, sağlık durumu, tanısı, sosyal çevresinden 
edindiği bilgiler olarak sıralanabilir (Yılmaz, 2001: 72; Sun ve diğ., 2001: 530-531).  

Cheng ve arkadaşlarının (2003) Tayvan’ da yapmış oldukları araştırmada, hasta 
memnuniyetinin artmasında en önemli faktörlerin hasta beklentilerinin karşılanması, fiziksel ve ruhsal 
iyiliklerinin sağlanması olduğunu vurgulamışlardır.  

Apay ve Arslan  (2009) bir üniversite hastanesinde yatan hastalara yönelik yapmış oldukları bir 
araştırmada, araştırma kapsamında hastaların eğitim durumu, yaş, meslek, medeni durum, , sosyal 
güvence, yaşanılan yer gibi sosyo demografik özelliklerinin, hasta memnuniyet düzeyleri üzerinde bir 
etkisinin olmadığı sonucuna varmışlardır. 

1.1.3. Hizmet Verenlere İlişkin Faktörler 

Doktorların sosyal iletişim becerisi, hasta tatminini etkileyen en önemli faktördür. Hastalar 
doktorlardan almış oldukları hizmetin kalitesini değerlendirme yaparken, doktorun uzmanlık bilgisinden 
daha çok hastayı dinleme, hastaya yeterli zaman ayırma, nezaket ve saygılı davranma, duyarlı olma gibi 
davranışlarına da önem vermektedirler. Hasta ve doktor arasında pozitif bir iletişim kurulması halinde 
hastalar doktorların önerilerine kusursuz uymakta ve tedavilerine düzenli bir şekilde devam 
etmektedirler (Taşlıyan ve Gök, 2012: 69-94). Hastaların hekiminden memnuniyeti ya da 
memnuniyetsizliğine yol açan en önemli etkenin hekimin güler yüzlü davranması ve hastaya yapılması 
planlanan tanı ve tedavi hakkında anlaşılır bir şekilde bilgi vermesi olduğu görülmüştür (Gül ve diğ., 
2012: 183-194). Hasta ve yakınlarının doktorlar tarafından bilgilendirilmesi, onların hastalık durumunu 
daha anlayışla karşılayabilmelerini sağlamaktadır (Taşlıyan ve Gök, 2012: 69-94). 

 Sağlık sektöründe hemşirelik hizmetlerinin geliştirilmesi hasta memnuniyetinin artırılması için 
önemli bir faktördür (Yılmaz, 2001: 73). Sağlık hizmetlerinin verilmesinde hasta memnuniyetini 
etkileyen birçok etmen karşımıza çıkmaktadır fakat bunların yanında daha da öncelikli olan ve her geçen 
gün daha da önem kazanan diğer bir konu ise sağlık hizmetini sunan tüm personellerin hastaların 
haklarına ve beklentilere uygun davranmalarıdır. Bundan dolayı haklarına uygun davranıldığını 
hisseden hastaların beklentileri de karşılanmış olmakta ve buna doğru orantılı olarak sunulan hizmete 
ve kuruma olan memnuniyet düzeyleri de artırmaktadır ( Zebiene ve diğ., 2004: 83-89) 

Hastaların tüm hastane hizmetleri kapsamındaki memnuniyetlerini etkileyen en önemli etken yatış 
süresi boyunca almış oldukları hemşirelik bakım hizmetine duydukları memnuniyet düzeyidir. 
Hemşirelik hizmetlerinin hasta memnuniyetinde önemli olmasının nedenleri şu şekilde sıralanabilir: 

• Sağlık sektöründe en çok personel sayısının hemşirelerde olması  
• Hemşirelerin hasta gereksinimlerini karşılanması sürecinde sürekli hastaların yanlarında 

bulunması, 
• Hemşirelerin öncelikli sorumluluklarının bireylerin sağlığının idamesi ve rehabilitasyonudur 

(Yılmaz, 2001: 73). 

1.1.4. Çevresel ya da Kurumsal Faktörler 

Hastaneye ulaşım kolaylığı, hastanenin fiziki ortamı, genel temizlik, çalışma saatleri, otopark 
hizmeti, yiyecek hizmetlerinin kalitesi gibi konular çevresel ve kurumsal faktörler arasında yer 
almaktadır. Hastaların sağlık kuruluşlarında fiziksel veya sosyal yönden hissedecekleri rahatlık 
bireylerde kendilerini evindeymiş hissi uyandırmakta ve memnuniyet düzeylerini arttırabilmektedir. 
Kendisine değer verilen, yeterince bilgilendirilen ve sağlık kuruluşunda kendini evindeymiş gibi 
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hisseden hastalar hem sunulan tedavi ve bakım hizmetine, hem de bu hizmeti veren sağlık personeline 
daha çok güven duymaktadır (Yılmaz, 2001: 74). 

1.2. Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyeti Boyutları 

Hall ve Dornan literatürde yapılan hasta memnuniyeti araştırma sonuçlarını değerlendirmişlerdir ve 
bu araştırmaları neticesinde gerçekleştirdikleri meta analizi sonucunda hasta memnuniyetinin 
boyutlarını şu şekilde sıralamışlardır; genel kalite, fiziksel şartlar, bürokratik işlemler, ulaşım, hizmetin 
devamlılığı, maliyet ve hizmetin değişkenliği (Hall ve Dornan, 1988: 935).  

Memnuniyet öznel bir kavramdır ve bunun doğal bir sonucu olarak bireysel deneyimlerden, 
yaşam tarzından, bireysel ve toplumsal değer yargılarından ve verilen hizmette karşı olan beklentilerden 
etkilenir (Akgün ve diğ., 1999: 49). 

Hasta memnuniyeti araştırmalarının üzerinde durdukları boyutların incelenmesi sonucunda, literatürde, 
hasta memnuniyetlerinin değerlendirilmesinde genelde dokuz boyutun kullanıldığı sonucuna varılmıştır 
ve bu boyutlar şu şekilde sıralanmıştır: 

• Hasta- doktor ilişkisi 

• Hasta-hemşire ilişkisi 

• Hasta-diğer hastane personeli ilişkisi  

• Bilgilendirme 

• Beslenme hizmetleri 

• Fiziksel ve çevresel koşullar, 

• Bürokratik işlemler, 

• Güven 

• Ücret (Esatoğlu, 1997: 41). 

1.2.1. Personel Hasta Etkileşimi 

Sağlık personelinin kişilik özellikleri hastaya olan davranışlarını etkiler. Gösterilen, nezaket, 
şefkat, ilgi ve anlayış, bilgi ve becerilerini sunma biçimleri hastanın rahatlamasını ve tedavisinde daha 
uyumlu, katılımcı olmasını sağlamaktadır (Çakıl, 2007: 142). Sağlık personeli hizmet sunum 
süreçlerinin her bir aşamasında hizmet alan hastalarla birebir ilişki halindedir, bundan dolayı sağlık 
hizmeti veren personellerin hastalara olan tutum ve davranışları hastaların hastaneye bakış açısı ve 
hizmetlerden tatmini üzerinde etki oranı büyüktür (Büber ve Başer, 2012: 265-274). 

1.2.2. Hasta-Doktor İlişkisi 

Örgüt içinde uygulanan kalite yönetimi programlarında önem kazanan doktor hasta ilişkisi 
konusu hastaların hizmetlerle ilgili görüş ve değerlendirmelerinin ve hasta memnuniyetinin dikkate 
alınmasıyla 1980’li yıllarda önem kazanmaya başlamıştır. Bu yıllarda, hasta tatmini konusunun artan 
rekabet piyasasında öneminin giderek artması bunu etkileyen etmenler üstünde durulması gerekliliği 
ortaya çıkarmıştır. Doktor hasta ilişkisi boyutunda hasta memnuniyetini etki eden önemli faktörlerin 
başında hizmet sunumundaki oynadıkları önemli rol gelmektedir (İşnas ve Tatar, 1999: 77-86). 

Hasta-doktor ilişkisi bir alıcı-satıcı ilişkisinden çok önemli farklılıklar vardır. En başta, hasta ile 
doktor arasında bir ilişkinin sürecinin oluşması genellikle beklenmeyen ve önceden planlanacak bir 
durum değildir. Öngörülemeyen bir hastalık veya sakatlık sonucu doktora başvurmak zorunluluğu 
meydana gelmiştir ve doğal olarak bu süreçten doğan zorunlu bir ilişkidir. Örneğin daha önceden 
düşünüp karar verdiğiniz gerekli bütçeyi ayarlayıp evinize televizyon alma düşüncesiyle alışverişe 
çıktığınızı farz edelim. Bu alışveriş için yaptığınız ödeme sizin zorunuza gitmez. Çünkü yaptığınız 
ödeme karşılığında evinizde olmayan bir eşyaya sahip olmanız sizi mutlu edecektir. Fakat sağlık 
hizmetlerine ödemek zorunda olduğunuz para miktarı bütçenize artı bir yük oluşturur. Buna ek olarak 
harcamanız karşılığında bir fayda sağlamayabilirsiniz hatta eski sağlığınıza kavuşamayabilirsiniz. 
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Örneğin; mide küçültme ameliyatı sonrası hayatınız risk altında olabilir. Hasta doktora giderken evine 
televizyon almaya giden bir alıcının heyecanı ve sevinci aynı değildir. Hasta olmasının doğal bir sonucu 
olarak mutsuzdur, hatta biraz öfkelidir (Özlü, 2003: 153) 

Hasta memnuniyetini önemli derecede etkileyen ve verilen hizmetin etkililiğini olumlu yönde 
geliştiren doktorların davranışıdır. Hastaların doktorların tavsiyelerini eksiksiz yapması ve tedavilerine 
devam etmesi hasta doktor arasındaki oluşacak olumlu ilişkiye bağlıdır (İşnas, 1998: 5-6). 

Doktor hasta ilişkisinde, bazı araştırma sonuçlarına göre, hasta memnuniyetini etkileyen nedenler 
aşağıda sıralanmıştır: 

• Doktorun hastaya sıcak, nazik, dostça, destekleyici ve güven verici tarazda davranması, 

• Doktorun, hastanın beklenti ve kaygılarını ortaya koyacak biçimde yüreklendirici ve empatik 
bir yaklaşımla sorgulanması, 

• Doktorun, aldığı yanıtlar açıklaması, özetlemesi ve hastanın anlayabileceği bir dille ona daha 
fazla bilgi verilmesi, 

• Hasta odaklı görüşme olması ve doktorların etkileşimde baskın olmaması, 

• Hastalara tıbbi karşılaşma sonucu durumları ile ilgili karar vermede daha fazla fırsat tanınması, 

• Hasta ihtiyaçlarının ifade edilmesi, 

• Görüşmede hastaların psiko-sosyal sorunlarının tartışılması ve kaygılarının giderilmesidir 
(Gordon, 1997: 15). 

  

1.2.3. Hasta-Hemşire İlişkisi 

Sağlık profesyoneli hemşireler hastaların günün her saatinde beraber olan ve hastanın herhangi bir 
durumunda yanında olan, onun birey olma olgusunu güçlendiren, değerlendirendir. Hastayla kurulan 
iletişimin verilen bakım hizmetinin niteliğini etkilemesi sonucu hemşirelerin aşağıdaki faktörleri 
bilmeleri zorunludur. Bunlar: 

• İletişimin anlamını içselleştirmesi  

• Davranış ve insan ilişkilerini özümsemesi 

• Hastanın duygu ve davranışlarını anlaması,  

• Ekip ile işbirliği içinde olması, 

• Kendi davranışlarının ve tepkilerinin farkında olması bilmeleri zorunludur (Kum, 1990: 138 ). 

1.2.4. Hasta-Diğer Sağlık Personeli İlişkisi 

Hasta-diğer sağlık personeli ilişkisi hasta-doktor ve hasta-hemşire ilişkisinden daha az 
olmasından dolayı hasta memnuniyetini etkileyen başka bir durumdur. Bu durum daha çok hizmet 
yönetimi için öneme sahiptir (Steiber ve Krowinski, 1990). 

Sağlık personelinin sahip olduğu kişilik özellikleri hastayla olan iletişiminde hastaya olan 
davranışlarını etkileyen önemli bir unsurdur. Sağlık personelinin hasta ile olan iletişiminde göstermiş 
olduğu davranış, tutum ve hareketlerinde, nazik olması, ilgili ve anlayışlı yaklaşması, şefkatli olması, 
mesleki yeterliliklerini sunma biçimleri hastanın tedavi sürecinde rahat davranmasını ve uyum 
göstermesi, daha katılımcı olmasını kolaylaştırmaktadır (Çakıl, 2007: 142). 

Hastane hizmetleri, doktor–hasta-diğer hastane personelini kapsayan bir ekip çalışmasını 
zorunlu hale getirmektedir. Hastanede çalışan tüm sağlık personellerinin kaliteli hizmet sunma 
sorumluluğu vardır. Hastanenin imajını olumsuz etkileyecek durumlardan biri hizmetin bir kısmında 
veya hizmet sunan ekibin herhangi birinde eksiklik ya da düzensizliğin olması durumunda, müşterilerin 
bu eksiklikleri yaşamaları sonucunda diğer hizmet birimlerine de etki etmesidir. Sağlık kurumlarında 
hizmet sunan personellerin kişilik özellikleri, hastaya karşı davranışını da etkileyen bir faktördür. 
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Hastaların tedavilerinde daha rahat, uyumlu ve katılımcı olmasını sağlayan sağlık personellerinin 
göstereceği nezaket, şefkat, ilgi, anlayış ve profesyonel tutumlarıdır (Alcan, 1996). 

1.2.5. Bilgilendirme 

Hizmet sürecinden geçen tüm hasta ve yakınlarının doktorlar tarafından bilgilendirilmelerinin 
yapılması sonucu hasta ve yakınlarının hastalık durumunu daha anlayışla karşılayabilmelerine sebep 
olmaktadır. Hasta tedavi süresi öncesinde ve bu süreç içinde sürecin kendisiyle ilgili merak ettiği birçok 
durum vardır. Bunlar; tedavi sürecinin ne kadar süre devam edeceği, durumunun ne olduğu, başından 
neler geçtiğini, ne tür tedavi süreçlerinden geçeceğidir Hastalara sağlık durumu hakkında bilgilenme 
yapılmasının, hasta tatminini etkilediği çeşitli araştırmalar da tespit edilmiştir (Kısa, 2007: 283). 

1.2.6. Güven 

Hastalar sağlık hizmeti alım sürecinde yapılan ya da yapılacak olan teşhis ve tedaviden her 
zaman emin olma eğiliminde ve arzusundadırlar. Hastalar bu süreçte karar alıcı konumda 
olmadıklarında dolayı sağlık personeline, sağlık kurumuna ve sunulan tıbbi bakıma güven duymaları 
önem arz etmektedir (Esatoğlu, 1997: 66). 

1.2.7. Ücret 

Sağlık kurumlarında verilen hizmetlerin ücreti hasta memnuniyetini etkileyen önemli 
etkenlerden biridir. Hastaların bir sosyal güvencesi ya da sağlık sigortası olmadığı zaman ücret konusu 
büyük önem arz etmektedir. Hastalar genellikle verilen sağlık hizmetinin hem kaliteli hem de ücretinin 
düşük olmasını talep ederler. Fitzpatrik, hasta tatmininde aşağıda verilen değişkenlerin incelenmesine 
gereksinim olduğunu belirtmiştir. 

Bunlar; 

a. Sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliği ve bulunabilirliği, 

b. Hasta, doktor ve personel ilişkisi, 

c. Hasta bakım kalitesi (mesleki beceri), 

d. Bakımın örgütsel ve fiziksel yönü, 

e. Devamlılık, 

f. Hastanın kişilik yapısıdır (Karadağ, 2007). 

  

1.2.8. Örgütsel Ve Fiziksel Çevre Koşullar 

Sağlık kurumunun ve hizmet alınan odaların fiziksel koşulları, hastaların çok dikkat ettikleri ve 
önem verdikleri memnuniyet boyutlarından birisidir. Sağlık kurumunun fiziki olarak kötü bir görünüşe 
sahip olması, oda koşullarının imkânlar bakımından yetersiz olması, hastanenin bakımsız olması gibi 
durumlar hastaların ortak şikâyet ve tatminsizlik sebebi olmakta ve hastanenin tekrar tercih edilme 
olasılığını ortadan kaldırmaktadır. Fiziksel ortam, hastaların sağlık hizmetini almadan önceki 
beklentileri hakkında ipuçlarını vermesi açısından, önemli bir göstergedir (Esatoğlu, 1997: 62). 

1.2.9. Beslenme Hizmetleri 

Beslenme Hizmetleri hastanede yatan hastaların tedavileri sırasında önemli rol oynamaktadır. 
Hastanede yatan hastanın tedavi süresince bir uyum dönemi gerçekleşir. Bu uyum döneminde hastanın 
yemek yeme alışkanlıklarında önemli değişiklikler yaşanır. Hasta hastaneden çıkan yemeklerin 
çeşitlerinden, lezzetinden, kokusundan etkilenir. Hastane yemekleri hastayı etkileyeceği diğer 
nedenlerin arasında beslenme bozukluğu ve hastaneden ayrılma süresinin uzaması gibi nedenler yer alır. 
Beslenme bozukluğuna neden olan faktörler; yemek zamanlarındaki değişiklikler, huzursuzluk, hastane 
ortamı ve diyet yemeklerine uyum sağlayamama, tetkikler için uzun süre aç bekleme ve hastanın aldığı 
ilaçlardan oluşmaktadır (Bozkurt ve Odaman, 1996: 1). 
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1.2.10. Bürokratik İşlemler 

Sağlık kurumlarında bürokratik işlemler gerçekleşirken yaşanan zaman kayıpları, uzun süren 
işlemler gibi faktörler hasta memnuniyetini son derece etkilemektedir (Yanık, 2000). 

Hastaların sağlık kurumlarına geldiği andan itibaren yaşanan başvurma sürecinde ve hizmet 
alma sürecinde karşılarına çıkan işlemlerin sayısı ve süresi hasta memnuniyetini etkilemektedir. 
Hastalar hastanede doğal olarak ihtiyaç duydukları hizmetleri en kısa zamanda gerçekleşmesini 
istemektedirler. Hastanede gerçekleşen işlemlerin sayısı arttıkça hastaların zaman kaybının da artmasına 
yol açar (Dur ve Türksoy, 1994). 

2. Yöntem 

Bodrum, Fethiye ve Marmaris ilçelerindeki kamu hastanelerinden hizmet alan yabancı uyruklu 
hasta ve yakınlarının almış oldukları hizmet sonrası memnuniyet düzeylerinin değerlendirilmesi, 
memnuniyet algılarının alt değişkenlerinin ne tür farklılıklar gösterebileceği ve değişik hasta profillerine 
göre farklılaşıp farklılaşmadığı konuları araştırmanın temel amaçlarıdır. 

Bu bağlamda Türkiye’de de kamuya ait hastanelerde verilen sağlık hizmetlerinin, hasta tatmini 
ve sağlık hizmetleri hakkında yabancı uyruklu hasta ve hasta yakınlarının beklentilerini ölçen bir 
çalışma olmamasından dolayı önemli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığının uygulamakta 
olduğu Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı kapsamında sunduğu sağlık hizmetlerinin, hizmeti alan 
yabancı uyruklu hastalar tarafından değerlendirilmesi ve memnuniyet düzeyleri bakanlığın mevcut 
çalışmalarında ne kadar başarılı olduğu ve gelecekte de yapılabilecek düzenlemelere fikir vermesi 
açısından önemli olduğu varsayılabilir. Bunlara ek olarak bu çalışmanın her geçen gün önemi artan 
sağlık turizmi alanında yapılacak olan çalışmalara, turizm ve sağlık alanındaki tüm paydaşlara katkı 
sağlayabileceği düşünülebilir. 

Araştırmanın ana problem cümlesi; araştırma kapsamına alınan hastanelerden hizmet alan 
yabancı hastaların memnuniyet düzeyleri nedir? Sorusu oluşturmaktadır. 

Araştırmanın ana problem cümlesi ile alt problem cümlelerini cevaplandırmak amacı ile 
aşağıdaki hipotez ve alt hipotezler geliştirilmiştir. Bu hipotezler araştırmaya katılacak kişilerin 
demografik özelliklerinden yola çıkılarak kurulmuştur. 

1. Sağlık hizmeti alan yabancı uyruklu hastaların memnuniyet düzeyi değerlendirmeleri 

a. Yaşa 

b. Cinsiyete 

c. Medeni duruma 

d. Eğitim durumuna 

e. Türkiye’de ikamet etme durumuna  

f. Hastaneyi ilk kez ziyaret etme durumuna 

g. Gelire 

h. Ödeme yöntemine 

i. Hizmet alınan hastaneye 

j. Uyruklarına göre değişiklik göstermektedir. 

Araştırmanın evrenini Muğla ilinde bulunan Bodrum, Fethiye, Marmaris Devlet Hastaneleri 
Yabancı Hasta Birimleri oluşturmaktadır. Belirtilen hastaneler ‘Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı’ 
kapsamında Muğla bölgesini ziyarete gelen yabancı hastalara hizmet vermektedir. Bodrum Devlet 
Hastanesine 2013, 2014, 2015 yıllarında başvuran yabancı hasta sayısı ortalaması, 822; Fethiye Devlet 
Hastanesine 2013, 2014, 2015 yıllarında başvuran yabancı hasta sayısı ortalaması, 793; Marmaris Devlet 
Hastanesine 2013, 2014, 2015 yıllarında başvuran yabancı hasta sayısı ortalaması, 979’ dur.  Anketler 
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her üç hastanenin bünyesinde bulunan yabancı hasta birimlerinde hastaneye başvuran yabancı uyruklu 
hastalara uygulanmıştır. Türkiye’nin en gözde tatil merkezlerinden sayılabilecek Bodrum, Fethiye ve 
Marmaris bölgelerinin yaz aylarında yabancı ziyaretçiler tarafından sıkça tercih edilmesi çalışmanın 
çıkış noktası olmuştur.  Muğla ilinin en sık ziyaret edilen turistik illerden bir tanesi olmasından dolayı 
çalışmada özellikle yaz dönemi seçilmiştir. Bundan dolayı çalışma evrenini belirtilen bölgeler olmuştur.  
Bu çalışmada, Bodrum Devlet Hastanesi Yabancı Hasta Birimine başvuran hastalar arasında 207; 
Fethiye Devlet Hastanesi Yabancı Hasta Birimine başvuran hastalar arasında 219; Marmaris Devlet 
Hastanesi Yabancı Hasta Birimine başvuran hastalar arasında 184 hastaya anket uygulanmıştır. 

Bu çalışma Bodrum, Fethiye, Marmaris Devlet Hastaneleri Yabancı Hasta Birimlerine başvuran 
yabancı uyruklu hastaların memnuniyetini öğrenmek amacı ile hastanelerde toplam 611 hastaya anket 
uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak kullanılan anket formları toplam iki bölümden oluşmaktadır. 
Birinci bölümde; hastaların demografik özellikleri (cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu, gelir 
durumu, ödeme yöntemi, hastaneyi ilk ziyaret) yer almıştır. İkinci bölümü ise Amerika Sağlık Bakanlığı 
tarafından kullanılan HCAHPS memnuniyet ölçeğinden oluşmaktadır. Bu formda ise hastaların sağlık 
kurumundan almış oldukları hizmeti doktor, hemşire ve fiziki ortam değerlendirmesi kapsamında 
ifadeler yer almaktadır. Amerikan sağlık bakanlığı tarafından geliştirilen ve hastaların genel 
memnuniyeti ölçümünde ülke çapında kullanılan anket 4’lü likert tipi 9 sorudan oluşmaktadır. Bu 
formda 1=  Hiçbir zaman, 2= Bazen, 3= Genellikle, 4= Her zaman şeklinde ifade edilmiştir. 

Araştırmada hastaların memnuniyet düzeyleri hakkındaki görüşlerini betimlemek amacıyla her 
bir ifadeye ilişkin frekans ve yüzde dağılımları hesaplanmıştır. Ayrıca her ifadeye ilişkin aritmetik 
ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. Ayrıca hastaların memnuniyet düzeylerine ilişkin 
görüşleri iki grup içeren değişkenlerde (yaş, cinsiyet, medeni durum, hastaneyi ilk ziyaret, Türkiye’de 
yaşama durumu) farklılık olup olmadığı için t-testi uygulanmıştır. İkiden fazla grup içeren değişkenler 
için (yaş, eğitim düzeyi, gelir düzeyi, ödeme yöntemi, hizmet alınan hastane) farklılık olup olmadığı 
varyans analizi (Anova) ile test edilmiştir. Çalışma verileri 23,0 SPSS istatistik paket programı 
kullanılarak analiz edilmiştir. Varyans analizinden elde edilen sonuçlara göre gruplar arasında bir fark 
bulunduysa farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını görebilmek için öncelikle homojenlik testi 
uygulanmış ve varyansların homojen olması durumunda yaygın post hoc testi olarak kullanılan Scheffe 
kullanılırken varyansların homojen olmaması durumunda Games-Howell testi kullanılmıştır. 

3. Bulgular 

Katılımcı sağlık çalışanlarının kişisel özellikleri olarak yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim gibi 
demografik özelliklerine değinilmiştir. 

Tablo 1. Katılımcıların Cinsiyet Değişkenine Göre Dağılımları 
Değişkenler n % 
Cinsiyet 
Erkek 277 45,3 
Kadın 334 54,7 
Medeni Durum 
Evli  326 53,4 
Bekâr  285 46,6 
Yaş  
15-25 arası yaş 134 21,9 
26-40 arası yaş  177 29,0 
41- 55 arası yaş  139 22,7 
56 yaş ve üzeri  161 26,4 
Eğitim  
İlköğretim 64 10,5 
Lise Mezun 217 35,5 
Ön lisans 74 12,1 
Lisans 185 30,3 
Lisansüstü 71 11,6 
Gelir 
20.000 $ altı 379 62,0 
20.000-30.000 $ arası 144 23,6 
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30.000-40.000 $ arası 54 8,8 
40.000-50.000 $ arası 34 5,6 
Aktif Durum  
Çalışıyor 325 53,2 
Çalışmıyor 58 9,5 
Emekli 166 27,2 
Öğrenci 62 10,1 
Hastane 
Fethiye 220 36,0 
Marmaris 184 30,1 
Bodrum 207 33,9 
İkamet 
Türkiye’de yaşıyor 129 21,1 
Türkiye’de yaşamıyor 482 78,9 
Hizmet Sayısı 
Hastaneden ilk kez hizmet alan hastalar 508 83,1 
Hastaneden daha önce de hizmet alan 
hastalar 103 16,9 

Ödeme Türü 
Sigorta 364 59,6 
Cepten Ödeme 177 29,0 
Diğer 70 11,4 
Uyruk 
İngiltere 218 35,7 
Almanya 68 11,1 
Rusya 51 8,3 
Kore 49 8,0 
Hollanda 34 5,6 
Çin 32 5,2 
Diğer 159 26,0 
Toplam  611 100,0 

 

Tablo 1’e göre, araştırmaya katılan 611 kişiden 334’ü kadın, 277’si erkektir. Kadın hastalar 
katılımcı grubun %54,7’sini oluştururken erkek hastalar ise %45,3’ünü oluşturmaktadır. Araştırmaya 
katılan 326 hasta evli iken 285 hasta da bekârdır. Evli hastalar grubun %53,4’ ünü oluştururken bekâr 
hastalar %46,6’dır. Yaş grupları incelendiğinde katılımcılardan 26-40 yaş arasının 177 (%29,0) kişiden 
oluştuğu ve katılımcılar arasındaki en büyük grubu oluşturduğu belirlenirken 56 yaş ve üzeri hastaların 
da 161 kişi ve % 26,4 gibi bir oranla ikinci olarak yüksek bir oranda olduğu belirlenmiştir. Bu oranları 
sırası ile 41-55 yaş ve üzeri hasta sayısı 139 kişi ve % 22,7 oran ile 15-25 yaş arası hastalar grubu 134 
kişi ve % 21,9 oran takip etmektedir. Katılımcıların eğitim durumlarına ilişkin dağılımları 
incelendiğinde, lise mezunu hastalar 217 (%35,5) kişiyle katılımcıların çoğunluğunu oluşturmaktadır. 
Eğitim durumu lisans 185 (%30,3), Ön lisans 74 (%12,1), lisansüstü 71 (%11,6), ilköğretim 64 (%10,5), 
kişiden oluşmaktadır. Katılımcıların aylık gelir durumları incelendiğinde 20.000 dolar ve altı gelir elde 
eden hastaların 379 kişi (%62), 20.000-30.000 dolar arasında gelir elde edenler 144 (%23,6), 30.000-
40.000 dolar arası gelir elde edenler 54 (%8,8) kişidir. 40.000 dolar ve üzeri gelir elde eden hastalar da 
34 (%5,6) kişidir. Katılımcıların çalışma durumları incelendiğinde çalışan grubunu oluşturan hastaların 
325 kişi (%53,2), emekli hastalar 166 (%27,2), öğrenci grubunu oluşturan hastalar 62 (%10,1) kişidir. 
Çalışmayan hastalar grubu ise 58 (%9,5) kişidir. Katılımcıların hizmet almış oldukları hastane durumları 
incelendiğinde, katılımcıların Fethiye Devlet Hastanesi 220 (%36,0) kişi, Bodrum Devlet Hastanesi 207 
(%33,9) kişi, Marmaris Devlet Hastanesi 184 (%30,1) kişidir. Katılımcıların hastanelerden ilk kez 
hizmet alma durumlarına ilişkin dağılımları incelendiğinde, 508 (% 83,1) kişi ziyaret etmiş oldukları 
hastanelerden ilk kez hizmet aldıkları görülmüştür, 103 (% 16,9) kişinin ise hizmet aldıkları hastaneler 
daha önce de hizmet aldıkları görünmektedir. Katılımcıların ikamet ettikleri ülke durumlarına ilişkin 
dağılımları incelendiğinde 217 (%35,7) kişinin İngiltere’de yaşadığı görülmektedir. 68 (%11,1) kişinin 
Almanya’da yaşadığı görülmektedir. 51 (%8,3) kişinin Rusya’da yaşadığı görülmektedir. 49 (%8,0) 
kişinin Kore’de yaşadığı görülmektedir. 34 (%5,6) kişinin Hollanda’da yaşadığı görülmektedir. 32 
(%5,2) kişinin Çin’de yaşadığı görülmektedir. 159 (%26,0) kişinin ise dünyanın farklı ülkelerinde 
yaşadığı görülmektedir. 
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Tablo 2. Hastaların Memnuniyet Düzeylerinin Türkiye’de Yaşama Durumlarına Göre 
Karşılaştırılması 

Değişken Türkiye’de 
Yaşama 
Durumu 

Χ  s.s t p 

Hastaların Memnuniyet Düzeyleri 
Evet 3,23 0,508 

5,749 0,000 
Hayır 2,94 0,5504 

 
Hastaların memnuniyetlerine ilişkin görüşlerinin Türkiye’de ikamet durumlarına göre 

karşılaştırılmasında anlamlı bir farklılık oluşturduğu görülmektedir (p<0,05). Tablo 4.32’e göre 
Türkiye’de yaşayan hastaların memnuniyet düzeylerinin Türkiye’de yaşamayan hastalara oranla daha 
yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. 
Buna göre hipotez 1.e kabul edilmiştir. 

Tablo 3. Hastaların Memnuniyet Düzeylerinin Hastaneyi İlk Ziyaret Durumlarına Göre 
Karşılaştırılması 

Değişken Hastaneyi 
İlk Ziyaret 

Χ  s.s t p 

Hastaların Memnuniyet Düzeyleri 

Evet 2,98 0,499 

-2,798 0,005 
Hayır 
 

3,13 0,575 

 
Hastaların memnuniyetlerine ilişkin görüşlerinin hastaneye ilk kez gelme durumlarına göre 

karşılaştırılmasında anlamlı bir farklılık oluşturduğu görülmektedir (p<0,05). Tablo 4.33’ye göre 
hastaneden daha önce hizmet alan hastaların tatmin düzeylerinin hastaneye ilk kez gelen hastalara oranla 
daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Hastaneden daha önce de hizmet alan hastalar hizmet 
aldıkları hastaneden daha da memnun ayrıldığı sonucuna ulaşılabilir. 
Buna göre hipotez 1.f kabul edilmiştir. 

Tablo 4. Hastaların Memnuniyet Düzeylerinin Gelir Durumlarına Göre Karşılaştırılması 

Değişken Gelir Durumu Χ  s.s f p 

Hastaların Memnuniyet 
Düzeyleri 

20.000 $ altı 3,04 0,519 

3,719 0,011 
20.000-30.000 $ arası 2,88 0,482 
30.000-40.000 $ arası 3,01 0,483 
40.000-50.000 $ arası 3,07 0,590 

 
Hastaların memnuniyet değerlendirmesine ilişkin görüşlerinin gelir durumlarına göre 

karşılaştırılmasında anlamlı bir farklılık oluşturduğu görülmektedir (p<0,05).  
Buna göre hipotez 1.g kabul edilmiştir. 
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Tablo 5. Hastaların Memnuniyet Düzeylerinin Gelir Durumlarına Göre Karşılaştırılmasının 
Post Hoc Analiz Bulguları 

Gelir  Ort. Fark p 
20000$ Altı 20-30000$ Arası 0,162 0,001 

30-40000$ Arası 0,031 0,669 
40-50000$ Arası -0,031 0,735 

20-30000$ Arası 20000$ Altı -0,162 0,001 
30-40000$ Arası -0,130 0,112 
40-50000$ Arası -0,193 0,048 

30-40000$ Arası 20000$ Altı -0,031 0,669 
20-30000$ Arası 0,130 0,112 
40-50000$ Arası -0,063 0,575 

40-50000$ Arası 20000$ Altı 0,031 0,735 
20-30000$ Arası 0,193 0,048 
30-40000$ Arası 0,063 0,575 

 
Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını tespit edebilmek için yapılan post hoc analizine göre 

gelir düzeyi 20.000-30.000 $ arası olan hastaların memnuniyet düzeylerinin, gelir düzeyi 20.000 dolar 
altında olan hastalardan ve geliri 40.000-50.000 dolar olan hastalardan düşük olduğu görülmektedir. 
 

Tablo 6. Hastaların Memnuniyet Düzeylerinin Hastanelere Göre Karşılaştırılması 

Değişken Hizmet Veren 
Sağlık Kurumu Χ  s.s f p 

Hastaların Memnuniyet 
Düzeyleri 

Bodrum Devlet Hastanesi 2,86 0,471 

20,72 0,000 Fethiye Devlet Hastanesi 2,99 0,440 
Marmaris Devlet 
Hastanesi 3,18 0,589 

 
 

Hastaların memnuniyet değerlendirmesine ilişkin görüşlerinin uyruklarına göre 
karşılaştırılmasında anlamlı bir farklılık oluşturduğu görülmektedir (p<0,05).  
Buna göre hipotez 1.i kabul edilmiştir. 

Tablo 7. Hastaların Memnuniyet Düzeylerinin Hastanelere Göre Karşılaştırılmasının Post Hoc 
Analiz Bulguları 

Fethiye Marmaris -0,196 0,000 

Bodrum 0,127 0,008 

Marmaris Fethiye 0,196 0,000 

Bodrum 0,324 0,000 

Bodrum Fethiye -0,127 0,008 

Marmaris -0,324 0,000 
 

Yapılan Post hoc analizi sonucunda, Marmaris Devlet Hastanesinden hizmet alan hastaların 
genel memnuniyet düzeylerinin diğer iki sağlık kuruluşundan hizmet alan hastalara oranla daha yüksek 
seviyede olduğu gözlemlenmiştir. Yine Fetiye Devlet Hastanesinde hizmet alan hastaların da Bodrum 
Devlet Hastanesinden hizmet alan hastalardan daha memnun oldukları sonucuna ulaşılmıştır. 
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Tablo 8. Hastaların Memnuniyet Düzeylerinin Uyruklara Göre Karşılaştırılması 

Değişken Öğrenim 
Durumu Χ  s.s F p 

Hastaların Memnuniyet 
Düzeyleri 

İngiltere 3,06 0,499 

5,890 0,000 

Almanya 2,83 0,527 
Rusya 2,89 0,518 
Kore 2,82 0,379 
Hollanda 2,98 0,490 
Çin 2,81 0,486 
Diğer 3,13 0,532 

 
Hastaların memnuniyet değerlendirmesine ilişkin görüşlerinin uyruklarına göre karşılaştırılmasında 
anlamlı bir farklılık oluşturduğu görülmektedir (p<0,05).  
Buna göre hipotez 1.j kabul edilmiştir. İngiliz hastaların memnuniyet düzeylerinin Alman, Rus, Kore 
ve Çin uyruklu hastalardan daha yüksek olduğu görülmektedir. Diğer ülke grubunda bulunan hastaların 
genel memnuniyet düzeylerinin Alman, Rus, Kore ve Çin uyruklu yüksek düzeyde olduğu gözlenmiştir. 
 
Diğer sosyodemografik değişkenlere göre yapılan karşılaştırmalarda istatistiksel olarak anlamlı farklar 
bulunamamıştır (P>0,05). 

4. Sonuç 

Araştırma sonucunda genel olarak hastaneye başvuran hastaların almış oldukları hizmetten memnun 
oldukları gözlemlenmiştir. Hastalar aldıkları sağlık hizmetinden, personel yaklaşımından hasta doktor 
ve hasta hemşire iletişiminden olan memnuniyet düzeylerinin yüksek derecede olumlu olduğu sonucuna 
varılmıştır. Hastaların genel olarak her üç sağlık kuruluşunun genel temizlik ve ortam sessizliği 
hakkında memnuniyet düzeylerinin en düşük seviyede olduğu sonucuna varılmıştır. 

Elde edilen sonuçlar doğrultusunda yabancı hasta memnuniyetini en üst düzeye çıkarabilmek için sağlık 
kuruluşlarında temizlik hizmetlerinin ve hastanelerin genel sessizlik düzeylerinde iyileştirmelere 
gidilmesinin hasta memnuniyetini artırabileceği sonucuna varılabilir. Sonuç olarak kurulan hasta 
birimlerinin amacına uygun olarak hizmet ettiği hasta memnuniyetini sağladığı, eğer memnuniyet 
düzeyi düşük olan temizlik durumu ve genel ses düzeyi hakkında iyileştirmeler yapılırsa kurulan hasta 
birimlerinin amacına daha çok hizmet edeceği, ülke turizmine katkı sağlayacağı ve son yıllarda tüm 
dünyada önemi giderek artan sağlık turizmi gelişimi katkısı olacağı söylenebilir. Bunlara ek olarak, 
kamu hastaneleri bünyesinde kurulan uluslararası hasta birimleri genel olarak Turistin Sağlığı 
kapsamında hizmet vermektedir, daha nitelikli sağlık hizmeti vermek ve uluslararası pazarda daha 
rekabetçi bir konuma ulaşabilmek için dünyada örnekleri bulunan Sağlık Turizmi Hastanelerinin 
açılmasının ülke ekonomisine katkı sağlayacağı söylenebilir. Birimlerde çalışan uzman hekimlerin 
yanında sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında çalışan tüm personelin sağlık turizmine daha aktif 
katılmaları desteklenmeli, mesleki gelişimleri ve güncel yeniliklerin takibi bakımında yurt dışı 
pazarında öncü ülkelerden eğitimlere katılmaları sağlanması verimliliği daha da artırabilir. Ayrıca 
hekim ve diğer yardımcı sağlık personellerinin koordine edecek birimlerin kurulması ve mütercim 
tercüman olarak çalışan uzman personele unvanlarının verilmesi ve özlük hakları bakımından daimi 
devlet memuru kadro kapsamına alınmalarının ve bu personelin mevcut sayılarının artırılması hizmet 
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sunumunda devamlılığın sağlanmasına ve daha etkin ve kurumsal bir yapı işleyişi ile hizmetlerin 
sunulmasına katkıda bulunabilir. Bunun yanında hekim ve diğer yardımcı sağlık personeline yabancı dil 
kullanımlarının daha da geliştirilmesi kapsamında eğitimlerinin verilmesi birimlerin etkinliğini daha da 
artırabilir. 
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YAŞAM MEMNUNİYETİ ÜZERİNDE SAĞLIK 
HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYETİN ETKİSİ 

Yusuf Çelik1 
Birol Yetim2 

Özet 

Öznel iyilik hali kavramının daha çok bilişsel-yargılayıcı kısmını oluşturan yaşam memnuniyeti 
kavramı; bireylerin ellerinde olanlar ile hayattan beklentilerini karşılaştırmaları sonucunda 
ulaştıkları pozitif sonuç olarak tanımlanabilir. Yaşam memnuniyeti çok yönlü ve geniş kapsamlı bir 
kavram olmakla beraber bireylerin bireysel ve demografik özelliklerinin yanı sıra ülke genelinde 
yürütülmekte olan kamu politikalarından ve kamu hizmetlerinden de etkilenmektedir. Bu çalışmada, 
bireylerin yaşam memnuniyet düzeyleri üzerinde ülke genelinde sunulmakta olan kamu hizmetlerinin 
etkisi, TÜİK tarafından 2016 yılında yapılan Yaşam Memnuniyeti Araştırması veri seti yardımıyla 
incelenmiştir. Çalışmanın amacına ulaşabilmek için tanımlayıcı istatistikler ve çok değişkenli 
regresyon analizi kullanılmıştır. Analiz sonucunda, bireylerin yaşam memnuniyet düzeylerinin 
sunulmakta olan kamu hizmetlerinden etkilendiğine ulaşılmıştır (p<0,05). Yaşam memnuniyetini 
etkileyen en önemli faktör ise bireylerin sunulmakta olan sağlık hizmetlerinden memnuniyet (Std. 
B:0,113) düzeyleri olarak tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Yaşam Memnuniyeti, Sağlık Hizmetleri Memnuniyeti, Kamu Hizmetleri 

THE EFFECT OF HEALTH SERVICES SATISFACTION ON LIFE SATISFACTION 

Abstract 

The concept of life satisfaction, which constitutes the cognitive-judicial part of the concept of 
subjective well-being; can be defined as a positive result when a person compares what he/she has 
achieved and his/her expectation. Life satisfaction is a sophisticated and comprehensive concept. Life 
satisfaction is also influenced by individual and demographic characteristics of individuals as well as 
by public policies and public services being implemented across the country. In this study, Life 
Satisfaction Survey data set conducted by TurkStat in 2016 was used to reach the purpose of the study. 
In consequence of the analysis, it was found that the life satisfaction was affected by public services 
(p<0.05). The most crucial factor affecting life satisfaction is the level of health services satisfaction 
(Std. B:0.113). 

Key Words: Life Satisfaction, Health Services Satisfaction, Public Services

                                                      
1 Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi, celikyus@gmail.com 
2 Arş. Gör., Hacettepe Üniversitesi, byetim3@gmail.com 
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1. Giriş 

Eğitim, sağlık ve evlilik gibi yaşamı oluşturan birçok faktörü de içinde barındıran öznel iyilik hali 
kavramı; kişilerin kendi hayatlarını nasıl değerlendirdiklerini ifade etmek için kullanılır (Diener vd., 
1997). Söz konusu kavram ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında; temelde pozitif etki, negatif etki 
ve yaşam memnuniyeti olmak üzere üç ana bileşen üzerinde durulduğu görülmektedir (Andrews ve 
Withey, 1976). Bu bileşenlerden ilk ikisi (pozitif ve negatif etki) öznel iyilik hali kavramının duygusal 
yönünü ifade ederken, yaşam memnuniyeti ise bu kavramın daha çok bilişsel-yargılayıcı kısmını 
oluşturmaktadır (Neto, 1993:126). Dolayısıyla yaşam memnuniyeti, bireylerin kendi hayatlarını ele 
aldıkları bilişsel bir değerlendirme süreci olarak tanımlanabilir. 

Öznel iyilik hali kavramının daha çok bilişsel-yargılayıcı kısmını oluşturan yaşam memnuniyeti; ilk 
kez Neugarten tarafından 1961 yılında ele alınmış ve yazar tarafından “kişilerin elinde olanlar ile 
hayattan beklentilerini karşılaştırdıkları zaman ulaştıkları pozitif sonuç” olarak tanımlanmıştır 
(Neugarten vd., 1961:135). Shin ve Johnson ise bu kavramı 1977 yılında yaptıkları bir çalışmada; 
“bireylerin hayattan beklentileri ile elde ettikleri sonuçları bilişsel bir şekilde karşılaştırmalarının 
yanı sıra bu kavramı kendi yaşam kalitelerini, yine kendilerinin belirlemiş oldukları bir takım 
ölçütlere göre değerlendirmesi olarak” ifade etmişlerdir (Shin ve Johnson, 1977:478). Kısacası, bu 
kavram kişilerin mutluluklarını ya da refah düzeylerini öznel bir şekilde değerlendirmeleri olarak da 
ifade edilebilir (Yiğit vd., 2011:4) 

Yapılan tanımların ortak noktalarına bakıldığında; yaşam memnuniyeti, bireylerin algıladıkları kişisel 
durumlarını, belirlemiş oldukları kaliteli yaşam standartları ile karşılaştırmaları olarak ifade edilebilir. 
Dolayısıyla yaşam memnuniyetinin, öznel iyilik hali kavramının bir bileşeni olarak ele alındığı ve 
bilinçli-bilişsel bir değerlendirme süreci olduğu söylenebilir (Pavot ve Diener, 1993:164). Ancak yazın 
incelendiği zaman mutluluk, öznel iyilik hali ve yaşam memnuniyeti kavramları arasında bir anlam 
karmaşasının olduğu ve bu kavramların sıklıkla eş anlamlı olarak birbirlerinin yerine kullanıldıkları 
görülmektedir. Oysa bu kavramlar arasında anlam ve içerik bakımından bazı farklılıklar vardır. Bu 
farklılıklar kısaca şöyle özetlenebilir (Keser, 2003:122-124; Saris vd., 1996:16): 

1. Öznel iyilik hali kavramı yaşam memnuniyeti de dâhil yaşamı oluşturan birçok bileşeni içine 
alan oldukça geniş kapsamlı bir kavramdır. Yaşam memnuniyeti ise bu kavramının bir alt 
bileşenidir. 

2. Öznel iyilik hali kavramı, bireylerin kendi yaşamlarının hem duygusal hem de zihinsel olarak 
değerlendirilmesidir. Oysa yaşam memnuniyeti kavramı, öznel iyilik hali kavramının bilişsel 
değerlendirme boyutunu oluşturmaktadır. 

3. Yaşam memnuniyeti öznel iyilik hali kavramına göre, hayatı daha objektif olarak ele alır. 
Çünkü yaşam memnuniyeti, hedefler ile elde edilenlerin karşılaştırılması iken; öznel iyilik hali 
yaşam memnuniyetinin yanı sıra hayata dair birtakım duygusal değerlendirilmeleri de kapsar. 

4. Yaşam memnuniyeti bireylerin hayatlarından ne kadar tatmin olduğunu ortaya koymaktadır. 
Mutluluk ise; hedeflere ulaşmak için gösterilen çabaya göre değişmektedir. Yani hedeflere 
ulaşmak için elde edilen her başarı mutluluk kaynağı olarak ifade edilebilir. Bu durum ise; 
mutluluğun yaşam memnuniyetine göre daha ileriye dönük bir kavram olduğunu gösterir. 

5. Yaşam memnuniyeti mutluluğa göre daha somut bir kavramdır. 

Yaşam memnuniyeti; cinsiyetten eğitime, medeni durumdan gelir durumuna, kısacası hayatı oluşturan 
birçok farklı faktörden etkilenmektedir. Yazın incelendiği zaman; söz konusu faktörlerin farklı 
şekillerde sınıflandırıldığı görülmektedir. Bjornskov vd. 2008 yılında yaptıkları bir çalışmada, yaşam 
memnuniyetini etkileyen faktörleri ekonomik, politik, kurumsal ve kültürel faktörler olmak üzere dört 
temel grupta toplamışlardır (Bjørnskov vd., 2008:122-129).  Frijns ise, bu faktörleri mikro-sosyal 
faktörler ve makro-sosyal faktörler olarak iki temel grupta incelemiştir (Frijns, 2010:10-23). Başka bir 
sınıflandırma ise 2010 yılında Jagodzinski tarafından yapılmıştır. Jagodzinski, yaşam memnuniyetini 
etkileyen faktörleri ekonomik, sosyal ve kültürel faktörler olarak üç sınıfta toplamıştır (Jagodzinski, 
2010:89-93).  
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2. Yöntem 

Son yıllarda sağlık sistemi performansının değerlendirilmesinde, sağlık sisteminden hizmet alan 
bireylerin yaşam memnuniyetleri ve sistemden memnuniyet düzeyleri önemli performans göstergeleri 
olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bu göstergeler ile birlikte uluslararası karşılaştırmalar yapılarak 
ülkelerin mevcut durumları ortaya konulabilmekte ve ülke içinde yıllar itibari ile yürütülmekte olan 
politikaların değerlendirilebilmesi de mümkün olabilmektedir. Türkiye açısından sağlık sistemi ele 
alındığında ise, 2003 yılından bu yana sağlık sisteminde köklü değişikliklerin yapıldığı görülmektedir. 
Uygulanan söz konusu politikaların etkililik ve verimliliğinin değerlendirilmesi gelecekte yapılacak 
olan sağlık politikaları açısından da önem arz etmektedir. Bu kapsamda; Türkiye’de yaşayan bireylerin 
yaşam memnuniyeti düzeylerinin ortaya konulabilmesi ve değişimlerin yakından takip edilebilmesi 
ülke genelinde yürütülen politikaların değerlendirilmesi bakımından oldukça önemlidir. 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de yaşayan bireylerin yaşam memnuniyeti düzeyleri üzerinde ülke 
genelinde sunulmakta olan sağlık hizmetlerinden memnuniyet düzeylerinin etkisini ortaya koymaktır. 
Söz konusu amacı gerçekleştirebilmek için Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından 2016 yılında 
yapılan Yaşam Memnuniyeti Araştırması (YMA) veri seti kullanılmıştır. Çalışmanın temel amacı, 
diğer kamu hizmetleriyle birlikte sağlık hizmetlerinin bireylerin yaşam memnuniyet düzeyleri 
üzerindeki etkisini ortaya koymak olduğu için bireylerin yaşam memnuniyet düzeylerinin bireysel ve 
demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediği ayrıca test edilmemiştir. 

2016 yılında yapılan Yaşam Memnuniyeti Araştırmasına katılan bireylerin genel yaşam memnuniyet 
düzeyleri, “Bir bütün olarak yaşamınızı düşündüğünüzde ne kadar mutlusunuz?” sorusu üzerinden ele 
alınmıştır. Ülke genelinde sunulmakta olan eğitim, sağlık, asayiş, Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetleri 
ve belediyecilik hizmetlerine ilişkin memnuniyet düzeyleri ise bireylerin yaşam memnuniyet düzeyleri 
üzerindeki etkisi incelenen bağımsız değişkenler olarak ele alınmıştır. Ancak TÜİK’in hazırlamış 
olduğu yaşam memnuniyeti soru formlarında bireylerin belediyecilik hizmetlerinden memnuniyet 
düzeylerini ölçmeye yönelik tek bir soru bulunmamaktadır. Bu nedenle yirmiye yakın belediyecilik 
hizmetlerine ilişkin sorulan sorulara verilen cevapların ortalaması alınarak “belediye hizmetlerinden 
memnuniyet” adı altında yeni bir değişken oluşturulmuştur. 

TÜİK tarafından 2016 yılında yapılan Yaşam Memnuniyeti Araştırması veri seti SPSS 23.0 (Statistical 
Package for Social Sciences) programı yardımıyla analiz edilmiştir. Bu araştırmada bireylerin ülke 
genelinde sunulmakta olan bazı kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri ile ilgili frekans ve yüzde 
dağılımları verilmiştir. Ayrıca söz konusu değişkenlerin yaşam memnuniyeti üzerindeki etkisi ise 
kurulan çok değişkenli regresyon analizi ile ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

3. Bulgular 

TÜİK tarafından 2016 yılında yapılan Yaşam Memnuniyeti Araştırmasına katılan bireylerin bireysel 
ve demografik özelliklerine ilişkin frekans ve yüzde dağılımları Tablo 1’de verilmiştir. Tablo 1 
incelendiğinde; kadın ve erkek bireyler arasında benzer bir dağılım olmakla birlikte çalışma 
kapsamındaki bireylerin yarısından fazlasının (% 55,1) kadın olduğu görülmektedir. Ayrıca bireylerin 
yaş grupları arasında da benzer bir dağılım söz konusudur. Zira yaklaşık % 21’i 18-29 yaşları arasında, 
% 20’si ise 60 yaş ve üzerinde yer almaktadır. Ancak yarısına yakını (% 43) 18-39 yaşları arasındadır. 

2016 yılında yapılan Yaşam Memnuniyeti Araştırmasına katılan bireylerin medeni durumları 
incelendiğinde ise; bireylerin büyük bir çoğunluğunun (% 74,1) evli; yaklaşık % 16’sının bekâr olduğu 
görülmektedir. Ayrıca bireylerin % 9,8’lik kısmını dul ve boşanmış bireyler oluşturmaktadır.  

Tablo 1 incelendiğinde; çalışma kapsamındaki bireylerin yaklaşık % 49’unun ilköğretim mezunu 
oldukları; yaklaşık % 16’sının ise resmi olarak herhangi bir eğitim almadıkları görülmektedir. Ayrıca 
çalışma kapsamında yer alan bireylerin % 20,2’sini lise mezunları, % 15’ini ise üniversite mezunu 
bireyler oluşturmaktadır. Bireylerin çalışma durumları incelendiğinde ise; yaklaşık % 42’sinin 
herhangi bir işte çalışmadığı görülmektedir. Diğer taraftan, çalışma kapsamındaki bireylerin önemli 
bir kısmı (% 60,3) SSK kapsamında yer alırken yaklaşık % 12’si Emekli Sandığı % 14’ü ise Bağ-Kur 
kapsamında yer almaktadır. Ancak % 13,6’sının herhangi bir sosyal güvencesi yoktur. 
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Tablo 1. Katılımcıların Tanımlayıcı İstatistikleri 

Değişkenler Sıklık Yüzde 
Erkek 
Kadın 

4035 
4946 

44,9 
55,1 

18-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60 yaş ve üzeri 

1879 
1987 
1744 
1565 
1806 

20,9 
22,1 
19,4 
17,4 
20,1 

Bekâr 
Evli 
Dul 
Boşanmış 

1431 
6666 
611 
273 

15,9 
74,2 
6,8 
3,0 

Eğitim Almamış 
İlköğretim 
Lise 
Üniversite 

1416 
4407 
1812 
1346 

15,8 
49,1 
20,2 
15,0 

Çalışıyor 
Çalışmıyor 

3779 
5202 

42,1 
57,9 

Emekli Sandığı 
SSK 
Bağ-Kur 
Sosyal Güvencesi Yok 

1059 
5405 
1273 
1221 

11,8 
60,3 
14,2 
13,6 

Tablo 2’de ise çalışma kapsamında yer alan bireylerin ülke genelinde sunulmakta olan bazı kamu 
hizmetlerinden memnuniyet düzeylerine ilişkin sıklık ve yüzde dağılımları verilmiştir. 

Tablo 2. Katılımcıların Kamu Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeylerine İlişkin Bilgiler 

Değişkenler  Sıklık Yüzde 

Sağlık Hizmetleri 
Memnuniyeti 

1-Hiç Memnun Değil 
2 
3 
4 
5-Çok Memnun 

146 
971 

1055 
6200 
554 

1,6 
10,9 
11,8 
69,5 
6,2 

Eğitim Hizmetleri 
Memnuniyeti 

1-Hiç Memnun Değil 
2 
3 
4 
5-Çok Memnun  

275 
1111 
1023 
5473 
291 

3,4 
13,6 
12,5 
67,0 
3,6 

Asayiş Hizmetleri 
Memnuniyeti 

1-Hiç Memnun Değil 
2 
3 
4 
5-Çok Memnun  

113 
637 
750 

6341 
434 

1,4 
7,7 
9,1 

76,6 
5,2 

SGK Hizmetleri 
Memnuniyeti 

1-Hiç Memnun Değil 
2 
3 
4 
5-Çok Memnun  

107 
552 
757 

5795 
289 

1,4 
7,4 

10,1 
77,3 
3,9 
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Tablo 2 incelendiğinde; çalışma kapsamındaki bireylerin önemli bir kısmının ülke genelinde 
sunulmakta olan kamu hizmetlerinden memnun oldukları görülmektedir. Katılımcıların % 75,7’si 
sağlık hizmetlerinden, % 70,6’sı eğitim hizmetlerinden, % 81,8’i asayiş hizmetlerinden ve % 81,2’si 
ise ülke genelinde sunulmakta olan Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetlerinden memnun olduklarını 
bildirmişlerdir. Öte yandan tüm bu sektörler karşılaştırıldığında; en çok memnuniyetsizliğin yaşandığı 
alanların başında ise; eğitim (% 17) ve sağlık (% 12,5) hizmetlerinden memnuniyet gelmektedir. 

Tablo 3. Yaşam Memnuniyeti Üzerinde Bazı Kamu Hizmetlerinden Memnuniyetin Etkisi 

Değişkenler B St. B 
Sabit 2,231*  
Sağlık Hizm. Mem. 0,115* 0,113 
Eğitim Hizm. Mem. 0,088* 0,096 
Asayiş Hizm. Mem. 0,025 0,023 
SGK Hizm. Mem. 0,038 0,033 
Belediye Hizm Mem. 0,109* 0,095 
R 
R2 

F 
p 

0,261 
0,068 

44,563 
0,000* 

 

Ülke genelinde sunulmakta olan bazı kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeylerinin genel yaşam 
memnuniyeti üzerindeki etkisini test edebilmek için çok değişkenli regresyon analizi yapılmış ve 
sonuçlar Tablo 3’de verilmiştir. Bu modelde, eğitim ve sağlık gibi sunulmakta olan bazı kamu 
hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. Tablo incelendiğinde; 
yapılan regresyon modelinin anlamlı olduğu görülmektedir (p<0,05). Bulgulara göre bu model, 
bireylerin yaşam memnuniyet düzeylerindeki toplam varyansın yaklaşık % 7’sini açıklamaktadır. 

Tablo 3 incelendiğinde; katılımcıların ülke genelinde sunulmakta olan asayiş ve Sosyal Güvenlik 
Kurumu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri dışında modele dâhil edilen diğer tüm değişkenlerin 
bireylerin genel yaşam memnuniyet düzeylerini etkilediği görülmektedir (p<0,05). Katılımcıların 
sağlık hizmetlerinden memnuniyet (Std. B:0,113) düzeyi, yaşam memnuniyet düzeylerini etkileyen en 
önemli faktördür. Sağlık hizmetlerinden memnuniyetin hemen ardından ise; eğitim hizmetlerinden 
memnuniyet (Std. B:0,096) ve belediyecilik hizmetlerinden memnuniyet (Std. B:0,095) gelmektedir. 

4. Sonuç 

Yaşam Memnuniyeti Araştırmalarına katılan bireylerin genel yaşam memnuniyet düzeylerinin ülke 
genelinde sunulmakta olan bazı kamu hizmetlerinden etkilendiği tespit edilmiştir. Bireylerin sağlık, 
eğitim, asayiş, Sosyal Güvenlik Kurumu ve belediye hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri arttıkça 
genel yaşam memnuniyet düzeylerinde de kayda değer bir artış olduğu gözlemlenmiştir. 

Yapılan istatistiksel analizler sonucunda; başta eğitim, sağlık ve asayiş hizmetleri olmak üzere ülke 
genelinde sunulan bazı kamu hizmetlerinin bireylerin genel yaşam memnuniyet düzeylerini etkilediği 
görülmektedir. Dolayısıyla sunulan kamu hizmetlerinin nicelik ve niteliğinin artırılması, insan 
ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve kamu hizmetlerine erişimin sağlanması 
ile bireylerin yaşam memnuniyet düzeylerinde kayda değer bir artış elde edilebilir. 

Eğitim düzeylerinin ve ülke genelinde sunulmakta olan eğitim hizmetlerinin kalitesinin artırılması 
aynı zamanda bireylerin yaşam memnuniyet düzeylerini de artırabilir. Ayrıca kullanılan veri setinde 
eğitim almamış bireylerin tüm topluma oranının yaklaşık % 15 olduğu düşünüldüğünde; eğitim 
hizmetlerine ve bireylerin eğitim seviyelerinin geliştirilmesine yönelik plan ve politikaların 
geliştirilmesi, bireylerin yaşam memnuniyet düzeylerini olumlu yönde etkileyebilir. Dolayısıyla ülke 
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genelinde eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılması, bireylerin kişisel gelişiminin önünün açılması ve 
sunulan eğitim hizmetlerindeki kalitenin artırılması gerekmektedir. Ayrıca fırsat eşitliği sağlanmalı, 
eğitim standartları ve hedefleri geliştirilmelidir. 

Bireylerin ülke genelinde sunulmakta olan sağlık hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri yaşam 
memnuniyet düzeylerini etkileyen önemli faktörlerden biridir. Dolayısıyla bireylerin sağlık statülerinin 
iyileştirilmesi ve sunulan sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliğinin ve kalitesinin arttırılması, bireylerin 
yaşam memnuniyeti düzeylerinin de artmasını sağlayacaktır. Bu bağlamada sağlık hizmetlerinin ve 
sağlık statüsünü iyileştirmeye yönelik eylemler ve kaynak aktarımları nihai yaşama kalitesini 
artırmaya yönelik diğer kamu hizmetleri kadar önemli ve hatta onlardan çok daha önemli olabileceği 
gerçeğinin göz ardı edilmemesi gerekir.  
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112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDEN HASTA MEMNUNİYET 

DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ 

 

Yunus Emre Öztürk1 
Musa Özata 2 
Emre Karasu3 

 

Özet 
Bu çalışmanın temel amacı 112 acil sağlık hizmetlerinden hasta memnuniyet düzeyinin ve memnuniyeti etkileyen 
değişkenlerin belirlenmesidir. Tanımlayıcı özellikte olan çalışma, Aksaray il merkezinde 112 acil sağlık 
hizmetlerinden hizmet alan 400 hasta ve hasta yakını üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada yazarlar 
tarafından geçerlilik ve güvenilirlik analizi yapılarak geliştirilen "112 Acil Sağlık Hizmetlerinde Hasta 
Memnuniyet Ölçeği" kullanılmıştır. Ulaşılan 400 hasta/hasta yakınına yüzyüze anket uygulaması yapılmıştır. 
  
Çalışmada yüzyüze uygulanan anketlerle toplanan veriler SPSS 20.0 programına girilmiş ve toplanan veriler 
üzerinde tanımlayıcı istatistikler, t testleri, Cronbach Alfa Katsayısı, maddelerin ortalamaları ve regresyon 
analizi yöntemleri kullanılmıştır. Tüm maddelerin Cronbach Alpha Katsayısı 0,907 (n=400) olarak tespit 
edilmiştir. Çalışmada maddelerin genel cevap ortalaması 4,3808 puan olarak tespit edilmiş olup % 87,61 
oranında genel memnuniyet düzeyi saptanmıştır. Ayrıca cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, medeni durum, kronik 
hastalık, sosyal güvence, gelir düzeyi değişkenleri ile memnuniyet puanları arasında ilişki aranmış olup 
istatistiksel açıdan p<0,05 önem düzeyinde anlamlı fark olduğu saptanmıştır. 
 

Anahtar Kelimeler: Acil Sağlık Hizmetleri, Memnuniyet, Hasta Memnuniyeti. 

 

DETERMINING THE PATIENT SATISFACTION LEVEL FROM 112 EMERGENCY HEALTH 
SERVICES 

 

Abstract 

 
The main objective of this study is to determine the level of patient satisfaction and the variables affecting 
satisfaction from 112 emergency health services. The descriptive study was conducted on 400 patients and their 
relatives who served from 112 emergency health services in Aksaray province center. The "112 Patient 
Satisfaction Scale for Emergency Health Services", which was developed by the authors using validity and 
reliability analysis, was used in the study. A face-to-face questionnaire was administered to 400 patients/their 
relatives. 

The data collected by the questionnaire applied in the study were entered into SPSS 20.0 program and 
descriptive statistics, t tests, Cronbach Alpha Coefficient, mean of the items and regression analysis methods 
were used. The Cronbach Alpha coefficient of all items was 0.907 (n = 400). The overall average of the 
responses in the study items was determined as 4,3808 points and 87.61% of the overall satisfaction level was 
determined. In addition, the relationship between gender, age, education level, marital status, chronic disease, 
social security, income level variables and satisfaction scores were searched and statistically significant 
difference was found at p <0,05 significance level.  
 
Key Words: Emergency Health Services, Satisfaction, Patient Satisfaction. 
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1. Giriş 

Memnuniyet kavramı kelime anlamı olarak memnun olma, sevinç duyma, sevinme gibi anlamlara 
gelmektedir. Oliver'e göre (1996) memnuniyet, müşterinin yerine getirmesi gereken bir tepkidir. 
Sağlık sisteminin temelinde esas olan hastadır. Sağlık işletmelerinin müşterisi olan hasta sistemin 
odağında yer almaktadır. Burada genel olarak müşteri memnuniyeti olarak kullanılan terim sağlık 
sisteminde araştırmacılar tarafından hasta memnuniyeti olarak kabul edilmiştir. Yani hasta 
memnuniyeti ile müşteri memnuniyeti paralel olgulardır (Derin ve Demirel 2013). 

Hasta memnuniyeti, hastanın hizmeti satın almadan önce hastaneden beklentileri ile hizmeti satın 
aldıktan sonra elde ettiği faydanın karşılaştırmasıdır (Çetintürk 2016). Sağlık hizmetlerinde verilen 
hizmetin etkinlik ve kalitesini ölçen performans ölçümleri hastalara verilen sağlık hizmetlerinin daima 
iyileştirilmesini hedefler. Bu nedenle hasta memnuniyeti kavramı ön planda tutulmaktadır. 

Hasta memnuniyeti günümüzde sağlık hizmetlerinin kalitesi, verimliliği ve etkililiğinin 
değerlendirilmesi konusunda önemli bir kavram haline gelmiştir. Sağlık hizmeti sunucuları da 
hastaların beklenti ve ihtiyaçları ile hizmet sunumu sonrasında algıladıkları tatmin sonuçlarına göre 
hareket etmektedirler (Top vd., 2010). 

Sağlık hizmetlerinde hasta memnuniyeti kaliteli sağlık hizmetinin önemli bir parçasıdır. Hasta 
memnuniyet düzeyinin belirlenmesi kaliteli hizmet sunulması ve hasta beklentilerine göre hizmet 
verilmesi açısından önem arz etmektedir (Söylemez 2009). 

2. Yöntem 

Yapılan literatür taraması sonucunda, 112 acil sağlık hizmetleri memnuniyet düzeyinin belirlenmesine 
yönelik sınırlı sayıda çalışmanın olduğu ve bu çalışmalarda genel olarak araştırmacılar tarafından 
hazırlanan anketler ile memnuniyet düzeyinin belirlenmeye çalışıldığı görülmüştür. 

Bu nedenle bu çalışmada yazarlar tarafından geçerlilik ve güvenilirlik analizi yapılarak geliştirilen 
"112 Acil Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyet Ölçeği" kullanılmıştır. Retrospektif ve tanımlayıcı 
özellikte olan bu araştırma için Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Girişimsel Olmayan 
Klinik Araştırmaları Etik Kurulu'ndan etik kurul onayı alınmıştır. Ayrıca araştırmanın ilgili alanlarda 
yapılabilmesi için Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü'nden gerekli yazılı izin alınmıştır. 

Çalışmanın evrenini Aksaray il merkezi genelinde 01/01/2015 - 30/06/2015 tarihleri arasında Aksaray 
112 acil sağlık hizmetlerinden hizmet almış hasta ve hasta yakınları oluşturmuştur. Aksaray ilinde 
aylık ortalama olarak 112 acil sağlık hizmetlerini 2.500 kişinin kullandığı bilinmekte olup dolayısıyla 
15.000 hasta/hasta yakını çalışma kapsamına alınmıştır. Ancak evren büyüklüğünün çok fazla olması 
sebebiyle örneklem seçimi yapılması uygun görülmüştür. Altunışık vd. (2012) tarafından onbeş bin 
evren büyüklüğünü temsil edebilecek gerekli örnek büyüklüğü 375 olarak bildirilmiştir. Bu nedenle 
çalışmanın 400 kişiye uygulanmasına karar verilmiştir. 

112 acil sağlık hizmetlerinden memnuniyet düzeyini belirlemek için Aksaray İl Sağlık 
Müdürlüğü'nden alınan yazılı izin doğrultusunda, Aksaray 112 acil sağlık hizmetlerinden sağlık 
hizmeti almış 112 Komuta Kontrol Merkezi veri tabanından, uygulama yapılacak 400 hasta veya hasta 
yakınının iletişim bilgilerine ulaşılmıştır. Ulaşılan 400 hasta/hasta yakınına yüzyüze anket uygulaması 
yapılmıştır. Ölçekte ilk olarak bilgilendirilmiş onam yer almakta, daha sonra demografik veriler ve 26 
adet soru maddesi yer almaktadır. 

Uygulanan ölçek Likert Tipi ve 1'den 5'e doğru artan cevaplardan oluşan anket türü bir ölçektir. 
Maddeler; 1-Kesinlikle katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Kararsızım, 4-Katılıyorum, 5-Kesinlikle 
Katılıyorum şeklinde cevaplardan oluşmaktadır. Katılımcı maddeleri cevaplandırırken bu şıklardan 
birini işaretleyerek cevap vermektedir. Değerlendirme yapılırken her bir maddeye verilen puan esas 
alınmaktadır. Her bir madde için toplam puandaki yükselme memnuniyet düzeyindeki yükselmeyi 
artırırken, toplam puandaki düşme ise memnuniyet düzeyinin azaldığını ortaya koymaktadır. 

Çalışmada yüzyüze uygulanan anketlerle toplanan veriler SPSS 20.0 programına girilmiş ve toplanan 
veriler üzerinde tanımlayıcı istatistikler, t testleri, Cronbach Alfa Katsayısı, maddelerin ortalamaları ve 

423



 

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 
2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

regrasyon analizi yöntemleri kullanılmıştır. Tüm maddelerin Cronbach Alpha Katsayısı 0,907 (n=400) 
olarak tespit edilmiştir. 

Bahsi geçen tarihlerde 112 acil sağlık hizmetlerinden hizmet alan bilinci kapalı hastalar anket 
uygulanamaması nedeni ile bu çalışmanın kısıtını oluşturmaktadır. Bu durumdaki hastaların 
yakınlarıyla görüşülüp çalışmaya dahil edilmiştir. 

3. Bulgular 

Aksaray ili genelinde 400 kişinin katılımıyla yapılan araştırmada örnekleme ait tanımlayıcı istatistikler 
Tablo 1'de ayrıntılı olarak görülmektedir. 

Tablo 1. Örnekleme Ait Sosyo-Demografik Özellikler. 

Yaş Minimum Maximum Ortalama 
16 82 44,74 

Cinsiyet Sayı Yüzdelik Dilim 
Kadın 196 % 49 
Erkek 204 % 51 

Eğitim Düzeyi Sayı Yüzdelik Dilim 
İlköğretim 176 % 44 

Ortaöğrenim 116 % 29 
Yükseköğrenim 108 % 27 
Medeni Durum Sayı Yüzdelik Dilim 

Evli 284 % 71 
Bekar 68 % 17 

Diğer(Boşanmış, dul v.s) 48 % 12 
Çocuk Sayısı Sayı Yüzdelik Dilim 

0 68 % 17 
1 24 % 6 
2 104 % 26 
3 116 % 29 
4 68 % 17 

5 ve üzeri 20 % 5 
Kronik Hastalık Sayı Yüzdelik Dilim 

Yok 252 % 63 
Var 148 % 37 

Sosyal Güvence Sayı Yüzdelik Dilim 
SSK 188 % 47 

Bağ-Kur 84 % 21 
Emekli Sandığı 84 % 21 

Yeşilkart 44 % 11 
Gelir Düzeyi Sayı Yüzdelik Dilim 

1500 TL ve altı 164 % 41 
1501 - 2500 TL arası 132 % 33 
2501 - 3500 TL arası 104 % 26 

Anket Uygulanan Kişi Sayı Yüzdelik Dilim 
Hasta 336 % 84 

Hasta Yakını 64 % 16 
Toplam 400 % 100 
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Tablo 1'de görüldüğü gibi örneklem grubununun yaş ortalaması yaklaşık olarak 44,74'tür. Grubun en 
yaşlı katılımcısının yaşı 82, en genç katılımcısının yaşı 16 olarak tespit edilmiştir. Ölçek, örneklem 
grubunu oluşturan toplam 400 kişiye uygulanmış olup, bunlardan 196 tanesi kadın, 204 tanesi erkektir. 
Yani örneklem grubunun % 49'u kadın, % 51'i erkektir. Örneklem grubunda 176 kişinin ilköğretim 
mezunu, 116 kişinin ortaöğrenim mezunu, 108 kişinin yükseköğrenim mezunu olduğu tespit 
edilmiştir. Araştırmaya katılan en fazla örneklem grubunun 176 kişi ve % 44 yüzdelik dilimle 
ilköğretim mezunu olduğu görülmektedir. Örneklem grubunda katılımcılardan 284 tanesi evli, 68 
tanesi bekar ve 48 tanesi diğer medeni duruma sahip insanlardan oluşmaktadır. Dolayısıyla evli 
insanlar örneklem grubunun % 71'ini, bekar insanlar % 17'sini, diğer medeni duruma sahip insanlar % 
12'sini oluşturmaktadır. 

Örneklem grubunda 0 çocuğa sahip olan kişi sayısı 68, 1 çocuklu kişi sayısı 24, 2 çocuğa sahip kişi 
sayısı 104, 3 çocuklu kişi sayısı 116, 4 çocuğa sahip kişi sayısı 68, 5 ve üzeri çocuklu kişi sayısı 20 
olarak tespit edilmiştir. Örneklem grubunda en fazla payı % 29 yüzdelik dilim ve 116 kişiyle 3 
çocuklu kişiler oluşturmuştur.Örneklem grubunun % 63' ünün herhangi bir kronik hastalığı yokken, % 
37'si herhangi bir kronik hastalığa sahiptir. 

Örneklem grubunda 356 katılımcının herhangi bir sosyal güvencesi bulunmaktadır. Bu kişilerden 
188'inin (% 47'si) SSK'lı, 84'ünün (% 21'i) Bağ-Kur'lu ve 84'ünün (% 21'i) Emekli Sandığı'na sahip 
olduğu belirlenmiştir. Katılımcılardan 44 tanesinin (% 11'i) ise Yeşilkart'a sahiptir. Yani herhangi bir 
sosyal güvencesi bulunmamaktadır. Örneklem grubunda 164 kişi 1500 TL ve altı gelire sahiptir. 1501-
2500 TL arası gelire sahip olan kişi sayısı 132 ve 2501-3500 TL gelire sahip olan kişi sayısı 104'tür. 
Bu tablodan hareketle geliri yani sosyo-ekonomik düzeyi daha düşük olan kişilerin 112 acil sağlık ve 
ambulans hizmetlerini kullanma sıklığı daha fazla olduğu sonucuna ulaşabiliriz. 

 

Tablo 2 incelendiğinde "Ambulans personelinin üzerinde üniformaları vardı" maddesi 4,93 puan 
ortalamasıyla birinci sırada, "Ambulansla hastaneye nakil olurken güvenli bir şekilde hastaneye ulaşım 
sağlandı" maddesi 4,86 puan ortalamasıyla ikinci sırada, "Ambulans personeli hastaya/yaralıya 
yeterince özen gösterdi" maddesi 4,77 puan ortalamasıyla üçüncü sırada en yüksek skorları 
almışlardır.   

En düşük skorları ise 3,68 puan ortalaması ile "Ambulans personeli kullanacakları tüm cihazları olay 
yerine getirdi" maddesi birinci sırada, 3,81 puan ortalaması ile "Ambulans personelinin mesleki 
bilgisine güven duydum" maddesi ikinci sırada ve 3,83 puan ortalaması ile "Ambulans personeli 
hastaya/yakınına moral verdi" maddesi üçüncü sırada en düşük skorları almışlardır. 

Maddelerin genel cevap ortalaması ise 4,3808 olarak gerçekleşmiştir. Bu skoru yüzdelik dilime 
çevirdiğimizde % 87,61 oranında genel memnuniyet düzeyine ulaşılmıştır. Buradan Aksaray halkının 
112 acil sağlık hizmetlerinden % 87,61 düzeyinde çok memnun olduğunu sonucunu çıkarabiliriz. 
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Tablo 2. Ölçekteki Maddelere Verilen Cevaplara Ait Tanımlayıcı İstatistikler. 

Ölçekte Yer Alan Maddeler Orta 
lama 

Std. 
Sapma 

Ambulans Personeli Boyutu   
Ambulans personeli hastanın/yaralının şikayetleri hakkında sorular sordu. 4,75 0,51 
Ambulans personeli hastanın/yaralının şikayetlerini dinledi. 4,65 0,57 
Ambulans personeli hasta/yaralı hakkında açıklayıcı bilgiler verdi. 4,36 0,64 
Ambulans personeli hastaya/yaralıya yeterince özen gösterdi. 4,77 0,48 
Ambulans personeli hastaya/yakınına moral verdi. 3,83 1,01 
Ambulans personelinin mesleki bilgisine güven duydum. 3,81 0,82 
Ambulans personelinin tavırlarından genel olarak memnun kaldım. 4,48 0,57 
Ambulans personelinin üzerinde üniformaları vardı. 4,93 0,25 
Ambulans personeli hijyen kurallarına dikkat etti. 4,60 0,66 
Ambulans personelinin ekip çalışmasını iyi buldum. 4,51 0,62 
Ambulans personeli bizim için elinden geleni yaptı. 4,37 0,65 
Ambulans personeli hastayı/yaralıyı en kısa sürede hastaneye ulaştırdı. 4,70 0,45 
Çağrı Karşılayan Personel Boyutu   
Telefonu açan personel benim anlattıklarımı anladı. 4,29 0,71 
Telefonu açan personel bana karşı saygılıydı. 4,34 0,55 
Telefonu açan personele güven duydum. 4,08 0,74 
Olay Yeri Hizmet Sunumu Boyutu   
Ambulans personeli hastaya/yaralıya gereken müdaheleyi olay yerinde 
uyguladı. 

4 0,87 

Ambulans personeli kullanacakları tüm cihazları olay yerine getirdi. 3,68 0,87 
Ambulans personeli hastanın/yaralının mahremiyetine özen gösterdi. 4,45 0,78 
Ambulans personeli güleryüzlüydü. 4,75 0,45 
Ambulans personeli sorularımıza anlaşılır cevaplar verdi. 4,35 0,49 
Ambulans personeli gerekli prosedürleri açıkladı. 4,26 0,65 
Ambulans personelinin getirdikleri cihazlar sorunsuz çalıştı. 4,05 0,78 
Ambulans Teknik Donanım Boyutu   
Ambulans her türlü müdahale için yeterli donanıma sahipti. 4,06 0,82 
Ambulansın içi hava şartları açısından uygundu. 4,42 0,66 
Ambulansın içi sessiz, gürültüsüz ve konforluydu. 4,55 0,62 
Ambulansla hastaneye nakil olurken güvenli bir şekilde hastaneye  ulaşım 
sağlandı. 

4,86 0,34 

 

 

 

Araştırma kapsamında sosyo-demografik değişkenler ile memnuniyet puanları arasında ilişki olup 
olmadığını test etmek amacıyla yedi tane hipotez kurulmuş ve istatistiksel analizleri yapılmıştır. 
Yapılan istatistiksel analizlerden elde edilen bulgular detaylı olarak verilmiştir:   

 

Hipotez 1 
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Ho: Cinsiyet açısından memnuniyet puanları arasında fark yoktur. 

H1: Cinsiyet açısından memnuniyet puanları arasında fark vardır. 

 

Tablo 3. Memnuniyet Puanlarının Cinsiyet Değişkeni Açısından Karşılaştırılması. 

Ölçek Ortalaması Puanı-Cinsiyet 
Ranks Mann-Whitney U Test Statistic 

Cinsiyet N Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

Mann-Whitney 
U Z p 

Kadın 196 214,38 42018,00 17272,000 -2,361 ,018 
Erkek 204 187,17 38182,00 

 

Ölçek puanlarının cinsiyet açısından farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacıyla elde edilen 
verilerin normal dağılıma uymadığı tespit edildiğinden Mann-Whitney U testi yapılmıştır. Tablo 3'te 
görüldüğü gibi yapılan analizler sonucunda memnuniyet ortalama puanlarının cinsiyet açısından 
farklılık gösterdiği belirlenmiştir (Mann-whitney u: 17272; z: -2,361; p:0,018). p<0,05 için* H1 
hipotezi kabul edilmiştir. Rank ortalama puanlarına bakıldığında kadınlarda memnuniyet düzeyinin 
erkeklerden daha fazla olduğu görülmektedir. 

 

Hipotez 2 

Ho: Yaş ile memnuniyet puanları arasında arasında ilişki yoktur. 

H1: Yaş ile memnuniyet puanları arasında arasında ilişki vardır. 

 

Tablo 4. Memnuniyet Puanlarının Yaş Değişkeni Açısından Karşılaştırılması. 

 Spearman Correlations 
Ölçek Ortalaması 

Puanı-Yaş 
r N p 

,344 400 ,000 
 

Yaş ile memnuniyet puan ortalaması arasındaki ilişkinin gücünü ve yönünü belirlemek amacıyla 
veriler normal dağılıma uymadığı için Spearman Korelasyon Analizi yapılmıştır. Yapılan analiz 
sonucunda Tablo 4'te görüldüğü üzere bu iki değişken arasında pozitif yönlü, orta düzeyde güçlü ve 
istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir (r: ,344; p: ,000). p<0,01 için** H1 
hipotezi kabul edilmiştir. Analiz sonuçları yaş arttıkça memnuniyet puanlarının arttığını ortaya 
koymaktadır. Bu bulgu gençlerin 112 acil sağlık hizmetlerinden beklentisinin daha yüksek olduğunu 
ve sağlık hizmetlerinden daha fazla hizmet beklediğini düşündürmektedir. 

 

Hipotez 3 

Ho: Eğitim durumu açısından memnuniyet puanları arasında fark yoktur. 

H1: Eğitim durumu açısından memnuniyet puanları arasında fark vardır. 

 

Tablo 5. Memnuniyet Puanlarının Eğitim Düzeyi Açısından Karşılaştırılması. 

Ölçek Ortalaması Puanı-Eğitim Düzeyi 
Ranks Kruskal-Wallis Test Statistic 
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Eğitim Düzeyi N Mean Rank Chi-Square df p 
İlköğretim 176 223,82 

13,591 2 ,001 Ortaöğretim 116 188,50 
Yükseköğretim 108 175,39 

 

Ölçek ortalama puanlarının eğitim düzeyi açısından farklılık gösterip göstermediğini test etmek 
amacıyla veriler normal dağılıma uymadığı için Kruskall-Wallis varyans analizi yapılmıştır. Tablo 5'te 
görüldüğü gibi yapılan analiz sonucunda gruplar arası farkın anlamlı olduğu tespit edilmiştir (Ki-
kare:13,591; p: ,001). p<0,01 için** H1 hipotezi kabul edilmiştir. Rank değerleri incelendiğinde 
eğitim seviyesi arttıkça memnuniyet puanlarının düştüğü görülmektedir. Bu bağlamda eğitim düzeyi 
arttıkça memnuniyet düzeyi düşmekte, eğitim düzeyi azaldıkça memnuniyet düzeyi artmaktadır. Elde 
edilen bu bulgu daha eğitimli hastaların daha bilinçli, beklentisi daha yüksek ve sağlık hizmetlerinden 
tatmin olma duygusunun daha zor olduğunu düşündürmüştür. 

 

Hipotez 4 

Ho: Medeni durum açısından memnuniyet puanları arasında fark yoktur. 

H1: Medeni durum açısından memnuniyet puanları arasında fark vardır. 

 

Tablo 6. Memnuniyet Puanlarının Medeni Durum Açısından Karşılaştırılması. 

Ölçek Ortalaması Puanı-Medeni Durum 
Ranks Kruskal-Wallis Test Statistic 

Medeni Durum N Mean Rank Chi-Square df p 
Evli 284 194,16 

31,736 2 ,000 Bekar 68 167,79 
Diğer 48 284,33 

 

Ölçek ortalama puanlarının medeni durum açısından farklılık gösterip göstermediğini test etmek 
amacıyla veriler normal dağılıma uymadığı için Kruskall-Wallis varyans analizi yapılmıştır. Yapılan 
analiz sonucunda gruplar arasındaki farkın anlamlı olduğu Tablo 6'da görülmektedir (Ki-kare:31,736; 
p: ,000). p<0,01 için** H1 hipotezi kabul edilmiştir. Rank puanları incelendiğinde memnuniyet düzeyi 
en düşük grubun bekarlar grubu olduğu, memnuniyet düzeyi en yüksek grubun diğer (boşanmış, dul 
v.s.) grubu olduğu tespit edilmiştir. 

 

Hipotez 5 

Ho: Herhangi bir kronik hastalığın var olup olmaması açısından memnuniyet puanları arasında fark 
yoktur. 

H1: Herhangi bir kronik hastalığın var olup olmaması açısından memnuniyet puanları arasında fark 
vardır. 

 

Tablo 7. Memnuniyet Puanlarının Kronik Hastalık Olup Olmaması Açısından Karşılaştırılması. 

Ölçek Ortalaması Puanı-Kronik Hastalık 
Ranks Mann-Whitney U Test Statistic 

Kronik 
Hastalık N Mean 

Rank 
Sum of 
Ranks 

Mann-
Whitney U Z p 
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Yok 252 167,71 42262,00 10384,000 -7,426 ,000 
Var 148 256,34 37938,00 

 

Ölçek ortalama puanlarının herhangi bir kronik hastalığın var olup olmaması açısıdan farklılık gösterip 
göstermediğini test etmek amacıyla veriler normal dağılıma uymadığı için Mann-Whitney U testi 
yapılmıştır. Test sonucunda kronik hastalığın var olup olmaması açısından puan ortalamasının farklılık 
gösterdiği ve herhangi bir kronik hastalığı olan kişilerin memnuniyet düzeyi ortalamasının daha 
yüksek olduğu Tablo 7'de görülmektedir (Mann-whitney u: 10384; z: -7,426; p:0,000). p<0,01 için** 
H1 hipotezi kabul edilmiştir. Bu durum genellikle ileriki yaşlarda ortaya çıkan astım, koah, kalp ile 
ilgili hastalıklara sahip kişilerin 112 acil sağlık hizmetlerini daha sık kullandığını ve aldığı hizmetten 
memnun kaldığını ortaya koymaktadır. 

 

Hipotez 6 

Ho: Sosyal güvence açısından memnuniyet puanları arasında fark yoktur. 

H1: Sosyal güvence açısından memnuniyet puanları arasında fark vardır.  

 

Tablo 8. Memnuniyet Puanlarının Sosyal Güvence Açısından Karşılaştırılması. 

Ölçek Ortalaması Puanı-Sosyal Güvence 
Ranks Kruskal-Wallis Test Statistic 

Sosyal Güvence N Mean Rank Chi-Square df p 
SSK 188 217,86 

33,676 3 ,000 Bağ-Kur 84 222,40 
Emekli Sandığı 84 136,12 

Yeşilkart 44 207,41 
 

Ölçek ortalama puanlarının sosyal güvence açısından farklılık gösterip göstermediğini test etmek 
amacıyla veriler normal dağılıma uymadığı için Kruskall-Wallis testi uygulanmıştır. Yapılan analiz 
sonucunda Tablo 8'de görüldüğü üzere sosyal güvence açısından memnuniyet puanları ortalamasının 
farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (Ki-kare: 33,676; p: ,000). p<0,01 için** H1 hipotezi kabul 
edilmiştir. Ölçekten elde edilen memnuniyet puanlarının yukarıdan aşağıya bağ-kur, ssk, yeşilkart ve 
emekli sandığı şeklinde sıralandığı görülmüştür. Bu durumun üçüncü hipotezde kurulan eğitim düzeyi 
ile memnuniyet puanları arasındaki sonuçlara paralel olduğu görülmektedir. Çünkü toplum içinde 
genel olarak eğitim düzeyi en düşük grup SSK' lı  çalışan işçi kesiminden, eğitim düzeyi en yüksek 
grup Emekli Sandığına sahip devlet memuru kesiminden oluştuğu düşünülürse her iki hipotezde de 
sonuçların paralellik göstermesi gayet doğaldır. 

 

Hipotez 7 

Ho: Gelir düzeyi açısından memnuniyet puanları arasında fark yoktur. 

H1: Gelir düzeyi açısından memnuniyet puanları arasında fark vardır. 

 

Tablo 9. Memnuniyet Puanlarının Gelir Düzeyi Açısından Karşılaştırılması. 

Ölçek Ortalaması Puanı-Gelir Düzeyi 
Ranks Kruskal-Wallis Test Statistic 

Gelir Düzeyi N Mean Rank Chi-Square df p 
1500 ve altı 164 205,38 17,120 2 ,000 
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1501-2500 132 224,26 
2501-3500 104 162,65 

 

Ölçek ortalama puanlarının aylık gelir düzeyi açısından farklılık gösterip göstermediğini test etmek 
amacıyla veriler normal dağılıma uymadığı için Kruskall-Wallis testi uygulanmıştır. Yapılan analiz 
sonucunda gelir düzeyi açısından memnuniyet puanları ortalamasının farklılık gösterdiği Tablo 9'da 
görülmektedir (Ki-kare: 17,120; p: ,000). p<0,01 için** H1 hipotezi kabul edilmiştir. Ölçekten alınan 
memnuniyet puanlarının en düşük 2501-3500 gelir düzeyine sahip grupta olduğu yani gelir düzeyi 
arttıkça memnuniyet düzeyinin düştüğü gözlemlenmiştir. 

4. Sonuç 

Sağlık hizmetlerinde hasta memnuniyeti konusu son yıllarda sağlık hizmetleri alanında yapılan 
çalışmalarda oldukça fazla işlenen bir olgudur. Çünkü sağlık hizmetlerinin müşterisi insan ve insan 
sağlığıdır. İnsan sağlığı hayatta hiçbir şeye değişilmeyecek kıymete sahiptir. Bu nedenle insanların 
almış oldukları sağlık hizmetlerinden memnuniyet duymak istemesi en doğal hakkıdır. Bunun için 
yapılması gereken en önemli uygulama sağlık hizmetlerinde memnuniyet düzeyinin belirlenmesi ve 
memnuniyet düzeyini etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Çünkü sağlık hizmetlerinde hasta 
memnuniyeti konusu sağlık yöneticileri ve sağlık kurumları açısından büyük bir önem taşımaktadır. 

Çalışmada maddelerin genel cevap ortalaması 4,3808 puan skoru olarak tespit edilmiş olup % 87,61 
oranında genel memnuniyet düzeyi saptanmıştır. Şenol vd. (2013) tarafından Kayseri ilinde 600 kişi 
üzerinde anket uygulanarak yapılan 112 acil sağlık hizmetlerinden hasta memnuniyet araştırmasında 
halkın yarıdan fazlasının memnuniyet duyduğu ifade edilmiştir. O'meara (2003) tarafından 
Avustralya'nın Viktoria bölgesinde ambulans hizmetlerinden memnuniyeti ölçmek için yapılan bir 
araştırmada toplumun %42 mükemmel, %44 çok iyi, %37 memnun olduğu belirlenmiştir. Halter vd. 
(2006) tarafından İngiltere'nin Londra şehrinde 888 hasta üzerinde yapılan ambulans hizmetleri 
memnuniyet araştırmasında memnuniyet düzeyinin oldukça yüksek bulunduğu tespit edilmiştir. 
Türkdemir vd. (2007) Ankara ilinde 112 acil sağlık hizmetlerinden hizmet almış 335 hastayla, 
telefonla iletişim kurularak memnuniyet düzeyini belirlemeye yönelik yapmış oldukları çalışmada 
hasta memnuniyet düzeyi oldukça yüksek çıkmıştır.  

Johansson vd. (2011) tarafından Güney İsveç bölgesinde ambulans hizmetlerinden memnuniyeti 
ölçmek amacıyla 40 hasta üzerinde yapılan çalışmada hastaların alınan hizmetten ambulans 
personelinden memnun olduğu saptanmıştır. Bogomolava ve Kapulski (2014) tarafından özel bir 
ambulans şirketi adına yapılan acil sağlık hizmetleri memnuniyet çalışmasında %98 oranında genel 
memnuniyet düzeyi tespit edilmiştir. Batı (2014) tarafından 1492 kişi üzerinde yapılan Konya ilinde 
112 acil sağlık hizmetlerinden memnuniyet çalışmasında % 94,79 oranında yüksek memnuniyet 
saptanmıştır. Örselli ve Bayrakcı (2017) tarafından Konya ilinde 1503 katılımcı ile yapılan çalışmada 
halkın en fazla memnun olduğu yerel hizmet %82,2 oranıyla 112 acil sağlık hizmetleri olmuştur. 
Yapılan bu çalışmalarda memnuniyet üzerine bulunan bütün bulgular çalışmamızla benzerlik 
göstermektedir. 

Çalışma bulguları ve konuyla ilgili literatürde yer alan sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde ambulans 
personelinden, çağrı karşılayan komuta kontrol merkezi personelinden, olay yerinde hizmetin sunum 
şeklinden, ambulansın teknik donanımından ve 112 acil sağlık hizmetlerinden hastaların genel 
memnuniyet düzeyi oldukça yüksek seviyelerdedir. Ancak sağlık yöneticileri tarafından bir 
memnuniyet hedefi belirlenmeli bu hedefi yakalamak için çalışmalar yapılmalıdır. Hasta memnuniyeti 
konusunda eksik görülen alanlar tespit edilmeli bu konuda önlem alınmalıdır. Sağlık personeline hasta 
memnuniyeti konusunda hizmet içi eğitim programları düzenlenmeli, hasta ile iletişimin ve hasta 
memnuniyetinin önemi anlatılmalıdır. Bahsedilen bu bir takım düzenlemelerin 112 acil sağlık 
hizmetlerinde hasta memnuniyeti konusunda istikrarın devamını sağlayacak olduğu düşünülmektedir. 

Araştırma bulgularında genç yaşta olan hastaların ve eğitim düzeyi yüksek olan hastaların memnuniyet 
düzeyinin daha düşük olduğu görülmektedir. Verilen 112 acil sağlık hizmetlerinin memnuniyet düzeyi 
daha düşük olan bu gruplara yönelik daha etkili bir şekilde verilmesi sağlanmalı, sağlık yöneticileri 
tarafından gerekli önlemler alınmalıdır. Sonuç olarak çağrı karşılayan personel ile iletişim, hastanın 
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durumu hakkında bilgilendirme, daha etkili yönlendirme, ambulansın olay yerine en kısa sürede 
ulaşımının sağlanması, ambulans personelinin tutum ve davranışlarının daha da iyileştirilerek 
memnuniyet düzeyi daha da yükseltilebilir. 
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YÖNETİM PERSPEKTİFİNDEN HASTA KAYITLARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

        Ayla Tisinli1 
Şeyda Saydamlı2 

Sibel Kibar3 
Özet 

 Araştırmanın amacı hastanelerde hemşireler tarafından gerçekleştirilen sağlık bakımı denetleme süreç 
işlemlerinin kalite düzeyinin belirlenmesidir. Bu amaçla araştırma kapsamında 60 hemşire tarafından bakım 
verilen 98 hastanın süreci ile ilgili işlemler uzmanlar tarafından incelenmiştir. Verilerin toplanması aşmasında 
Denetleme Kalitesi Kontrol Listesi kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ve bağımsız 
örneklem T-testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda; uygulama ve kontrol aşamalarında denetleme 
kalitesinin diğer aşamalara kıyasla düşük olduğu belirlenmiştir. Araştırma bulgularına göre uygulama 
aşamasında gerçekleştirilen denetlemeler konusunda cerrahi servisinde görev alan hemşirelerin, dahiliye 
servisindeki hemşirelere kıyasla daha başarılı olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hasta Kayıtları Denetimi, Hemşirelik Kayıtları, Kaliteli Bakım 

EVALUATION OF PATIENT RECORDS FROM MANAGEMENT PERSPECTIVE 
Abstract 

The aim of the study is to determine the quality level of the health care monitoring processes performed by the 
nurses in hospitals. For this purpose, the procedures related to the process of 98 patients treated by 60 nurses 
within the scope of the research were examined by experts. Audit Quality Control List has been used for the 
collection of data. Descriptive statistics and independent samples T-test were applied in the analysis of the 
data. As a result of the research, it was determined that the audit quality in application and control stages is 
lower than other stages. According to research findings, it was determined that the nurses working in the 
surgical service were more successful than the nurses in the internal medicine service in the application phase. 

Key Words: Chart Audit, Nursing  Documentation, Quality Care 

1. Giriş

Günümüzde sağlık hizmetlerinin kalitesi ve profesyonel bakım personeli ile ilgili kavramlar; 
küreselleşme, ekonomik sistemdeki değişimler ve teknolojinin gelişmesi sonucu sağlık bakım 
personeli  ve toplum tarafından sorgulanmaya başlanmıştır. Yasal düzenlemelerin, meslek üyeleri 
tarafından oluşturulan etik ilkeler ve bakım standartlarının ve medya-toplum baskısının oluşturduğu 
eleştirel ve dinamik bir çevrede  hasta, sağlık çalışanları ve  toplumun bakım kalitesine olan güven 
ve saygılarının devamı için  klinik denetimlerinin sürekliliği önemlidir (Scrivener, 2002). Hasta 
bakım kalitesi ve güvenliğinin geliştirilmesinde kullanılan  denetimin, özellikle kaynakları sınırlı 
olan toplumlarda, sağlık bakımı veren kurumlarda yapılması  kaçınılmaz bir koşuldur (Robinson, 
1992). 

WHO’ya göre “sağlık bakım kalitesi” hastaya sunulan sağlık hizmetlerinin sonucunda istenilen  
sağlık çıktılarını iyileştirme derecesidir. Bunu başarmak için sağlık bakımı; hasta odaklı, etkin, etkili, 
güvenli, eşit ve zamanında verilmelidir. Bakım kalitesini ölçen denetleme işlevi, denetçiler 
tarafından periyodik olarak yapılmalıdır. Denetim; yönetimi etkinlik ve etkililik hakkında 
bilgilendiren bir gözden geçirme ve kontrol sistemidir. Scally, klinik bakım kalitesinin 
değerlendirilmesinde denetimin sorgulanması gerekliliğini vurgulamaktadır  (1998). 

Sağlık liderleri; hasta güvenliğini iyileştirmek, bakım kalitesini arttırmak, bakım maliyetini azaltmak 
ve geleceğe yönelik değerli kaynakları korumak için gerekli yapıları ve  süreçleri geliştirmede 
ihtiyatlı ve proaktif  olmalıdır.  

Sağlık profesyonelleri tarafından bakımın değerlendirilmesinde minimum maliyetle maksimum 
kalite elde etmek için yeni yöntemler ve ölçüm araçları geliştirilmiştir (Tsaloglidou, 2009).   
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Bu yöntemlerden biri olan denetim (audit), hastalara kaliteli bakımın verilmesinde ve verilen 
bakımın yönetim tarafından değerlendirilmesinde kullanılır. Denetim, organizasyonun amaçları 
doğrultusunda  ve  kaynakların etkin kullanımını kontrol etmek amacı ile her seviyedeki yönetici 
tarafından doğrudan astların davranışlarının gözlenmesi ve dolaylı olarak da kayıtların incelenmesi 
ile yapılır  (Padilhavd. 2014; Woten; Karakashian, 2017). Kayıtların kalitesi,  hastanenin kalitesini ve 
verimliliğini yansıtır (Setz, 2009).  

Hemşirelik bakımının denetimi ise ; hasta bakım kalitesinin ve etkinliğinin arttırılmasında, risk 
alanlarının belirlenmesinde,  kalite kültürünün geliştirilmesinde kullanılan bir yöntemdir. Denetim, 
hemşirelerin bilgi ve becerilerini arttırarak tutum ve davranışlarını, üretkenliklerini ve iş doyumlarını 
geliştirir (Padilha vd 2014). Bakım kalitesi ve kayıtlar arasındaki pozitif korelasyon nedeni ile 
hemşirelik bakımı; bakım kalitesini yansıtan kayıtlar ile değerlendirilmelidir (Dehghan vd (2013).  

Sağlık bakım kayıtları; disiplinler arası ve disiplinler içinde iletişim aracılığıyla bakımın sürekliliğini 
sağlamakta, araştırmalara kaynak oluşturmakta, gerekli durumlarda tıbbi hataların 
değerlendirilmesinde ve kalite güvenliğinin sağlanmasında( Poortaghi S. vd. 2015; Sale D. 1996) 
önemli bir kaynaktır. Zegers vd. (2011) ve Kern vd.  (2013) kayıtlardaki bilgi kalitesinin bakım 
sürecini etkileyeceğini ve kaliteyi geliştireceğini ifade etmektedirler.   

Kayıtlar, ulusal ve uluslararası standartlara göre veri toplama, planlama, bakımın uygulanması ve 
değerlendirilmesi çerçevesinde sistematik olarak doğru, tam ve nitelikli bilgiyi içermelidir. 
Kayıtlarda standartların kullanılması disiplinlerarası ve bakım ekibi içinde hasta güvenliği ile ilgili  
iletişimi ve yönetimi geliştirir (Mykkänen vd. 2012). 

Çalışmanın amacı, hemşirelik bakımının kalitesini yansıtan kayıtların denetlenmesi, güçlü ve zayıf 
yönlerin tanımlanması ve standartlardan sapma durumunda iyileştirici önlemlerin alınması için 
hastane ve hemşirelik yönetimine önerilerin sunulmasıdır. Araştırma kapsamında, uzmanlar 
tarafından hazırlanan kontrol listesine bağlı toplanan veriler ile elde edilen puan ve yüzdelerden yola 
çıkarak, hastanenin ilgili servislerinin veri toplama, planlama, uygulama, kontrol ve değerlendirme 
gibi hasta bakım süreçlerinin ve hemşirelerin tutmuş olduğu bakımla ilgili kayıtların yasal 
geçerliliğinin kalitesinin ortaya konması hedeflenmiştir. 

2. Yöntem
Çalışma tanımlatıcı ve retrospektif olarak planlanmıştır. Çalışmanın evreni; İstanbul ilinde,  özel bir 
Üniversite Hastanesinde, 2018 Mayıs ayında dahiliye ve cerrahi servislerinde en az üç gün yatmış ve 
taburcu olmuş, yetişkin  hastaların dosyalarındaki hemşirelik kayıtlarını kapsamaktadır.   % 7 hata 
payı ve rastlantısal örneklem ile seçilen 101 hasta dosyasından üçü kriterlere uymaması nedeniyle 
analiz dışında bırakılarak 98 dosya değerlendirilmiştir. Kayıtların başarı puanı 100 olarak kabul 
edilmiştir. Veri toplama 2018 Haziran sonunda tamamlanmıştır.  

Hasta dosyasındaki hemşirelik kayıtları “Hemşirelik Kayıtları Kalite Denetim Formu” ile   
değerlendirilmiştir. Kalite Denetim Formunun ilk bölümünde; hastaların yattığı servisler, bu 
servislerde görev alan hemşirelerin eğitim durumları ve araştırmacıların süreçler hakkındaki 
yorumları yer almaktadır. Kontrol listesi olma özelliği taşıyan ikinci bölüm ise; JCI (Joint 
Commission International) standartlarına ve kayıtların yasal geçerlilik özelliklerine göre  
tasarlanmıştır. 

Denetim Formu altı bölüm ve elli üç alt bölümden oluşmaktadır. Bunlar; veri toplama (16), planlama 
(5), uygulama (13 ), kontrol (5), değerlendirme (2) ve yasal geçerlilik (7 ) olarak belirlenmiştir.  

Yanıtlar 0-1 arasında derecelendirilmiştir. Eksik, boş ve kapsam dışı bilgiler 0 değerini, tam olan 
bilgiler 1 değerini almıştır. Alt bölümleri oluşturan uygulamaların bakımdaki önemine göre ağırlık 
katsayıları belirlenmiştir. Bunlar; veri toplama %20, planlama %15, uygulama %20, kontrol %15, 
değerlendirme %15 ve yasal geçerlilik için %15’dir. Kontrol listesine bağlı alınabilecek kalite 
puanları 0 ile 8.65 arasında değişmektedir. 
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Verilerin analizinde, Hemşirelik Kayıtları Kalite Denetim Formu ve alt bölümlerinin iç tutarlılığını 
belirlemek için Cronbach's, tanımlayıcı istatistikler ve bağımsız örneklem T-testi uygulanmıştır. 

3. Bulgular

Araştırma kapsamında incelenen 98 hasta dosyasının %38’i (n=37) cerrahi,  %62’si (n=61) dahiliye 
servisine aittir. Dahiliye ve Cerrahi servislerinde bu dosyaları dolduran toplam 60 hemşirenin % 81,7 
(n=49) Sağlık Meslek Lisesi, % 8.3’i (n=5 ) ön lisans ve % 8.3’u (n=5) lisans, % 1.7’si(n=1) yüksek 
lisans mezunudur. 

“Hemşirelik Kayıtları Kalite Denetim Formu” bölüm ve alt bölümlerinin iç tutarlılık katsayısı 
hesaplanarak güvenilirlik düzeylerinin yeterli olduğu (α= %60’ın üzerinde) belirlenmiştir (Tablo 1.) 

Tablo 1. Kayıt kalite denetim formu iç tutarlılığı 

Cronbach's Alpha MaddeSayısı 

VeriToplama ,874 16 

Planlama ,818 5 

Uygulama ,723 13 

Kontrol ,607 5 

Değerlendirme ,630 2 

Yasal Geçerlilik ,622 7 

Hemşirelik Kayıtları Denetim Formu ,835 53 

Denetleme sonucu elde edilen verilerin kalitesini değerlendirmek amacıyla denetim formunun alt 
bölümlerine ilişkin tanımlayıcı istatistikler Tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 2. Denetim kalitesinin değerlendirilmesi 

Ortalama Standart 
Sapma 

Alınabilecek 
Maksimum Puan 

Başarı 
Yüzdesi 

VeriDeğerlendirme 2,99 ,47 3,20 93% 

Planlama   ,64 ,20   ,75 86% 

Uygulama 1,25 ,43 2,60 48% 

Kontrol   ,49 ,20   ,75 65% 

Değerlendirme   ,26 ,09   ,30 88% 

Yasal Geçerlilik   ,91 ,19 1,05 86% 

DenetlemeKalitesi 6,54 ,98 8,65 76% 

Denetleme kalitesinin incelemesi sonucunda; elde edilen ağırlıklı puanların ortalamaları, ilgili 
bölümden alınabilecek en yüksek puana bölünerek yüzde halinde incelenmiştir. Buna göre genel 
olarak denetleme kalitesi %76’dır. Bölümlerde en yüksek olan %93 ile veri toplama iken,  %48 ile 
en düşük uygulama bölümü olduğu belirlenmiştir. 
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Uygulama bölümünün alt bölümlerinden olan hemşire gözlem notları %33,  planlamada yeniden 
değerlendirmede % 27, yasal geçerlilikte ise % 23’ünde karalamalar yapıldığı, % 24’ünün okunaklı 
olarak düzenlenmediği ve kayıtların % 28’inin eksik olduğu saptanmıştır. 

Ayrıca kayıtların kalitesi de,  nitelik olarak incelendiğinde % 28 oranında yetersiz olduğu 
belirlenmiştir. 

Bulgulara göre cerrahi ve dahiliye dosyalarının veri toplama, planlama, kontrol, değerlendirme, yasal 
geçerlilik bölümlerinde ve denetleme kalitesi kapsamında anlamlı bir farklılık göstermemektedir 
(p>.05). Uygulama bölümünde ise, cerrahi ve dahiliye birimlerinde görevli hemşirelerin kayıtları 
arasında anlamlı bir farklılaşma olduğu saptanmıştır (p< .05) (Tablo 3).  

Tablo 3. Servislere göre denetim kalitesi 

n x̄ ss t sd P 

Veri Değerlendirme 
Cerrahi Servisi 37 2,88 ,64 -

1,78
3 

96 ,078 
Dahiliye 61 3,05 ,30 

Planlama 
Cerrahi Servisi 37  ,61 ,26 -

1,20
2 

96 ,232 
Dahiliye 61  ,66 ,15 

Uygulama 
Cerrahi Servisi 37 1,38 ,54 2,44

0 96 ,017* 
Dahiliye 61 1,17 ,33 

Kontrol 
Cerrahi Servisi 37  ,54 ,22 1,74

3 96 ,085 
Dahiliye 61  ,46 ,19 

Değerlendirme 
Cerrahi Servisi 37  ,27 ,08 0,61

3 96 ,542 
Dahiliye 61  ,26 ,09 

Yasal Geçerlilik 
Cerrahi Servisi 37  ,88 ,18 -

1,13
1 

96 ,261 
Dahiliye 61  ,92 ,20 

DenetlemeKalitesi 
Cerrahi Servisi 37 6,56 1,2

7 0,15
4 96 ,878 

Dahiliye 61 6,53 ,76 

*p<0.05

4. Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmadan elde edilen bulgular sonucunda; genel olarak denetleme kalitesinin yetersiz (%76 ) 
olduğu belirlenmiştir. 

Uygulama aşamasının %48 oranıyla en başarısız, kontrol aşamasının %65 oranı ile ikinci sırada 
başarısız olduğu gözlenmiştir. Uygulama aşaması fiili olarak yapılan çalışmaların en yoğun olduğu 
bölümdür. Bu bağlamda bu bölümdeki kalite yetersizliği hastane performansını da düşürecektir. 

Söz konusu araştırmanın gerçekleştirildiği birimlerde görevli hemşirelerin eğitim durumları 
incelendiğinde çoğunluğun lise ve ön lisans düzeyinde eğitime sahip oldukları görülmüştür.  
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Uygulama aşamasındaki yetersizliğin eğitim seviyesine bağlı geliştiği ön görülmektedir. 
Hemşirelerin bilgi, beceri ve davranış düzeyleri hasta bakımını etkileyen en önemli faktörlerden 
birisidir. Çeşitli çalışmalarda  (Poortaghi S. vd. 2015, Kamanzi, J. 2015),  bakım kalitesi ve hasta 
güvenliği ile hemşirenin eğitim seviyesi arasında pozitif bir ilişki olduğu gösterilmektedir. 

Araştırma sonucunda uygulama aşamasında gerçekleştirilen denetlemeler konusunda cerrahi 
servisinde görev alan hemşirelerin, dahiliye servisindeki hemşirelere kıyasla daha başarılı olduğu 
belirlenmiştir ( p=0,017<0.05.) 

Yönetim perspektifinden hasta kayıtlarının değerlendirilmesinde elde edilen verilerden yola çıkarak 
hemşirelik hemşirelik kayıt kalitesinin geliştirilmesi için aşağıda belirtilen konular dikkate 
alınmalıdır: 

• Denetçilerin denetim aracı olarak detaylı ve standartize edilmiş “Hemşirelik Kayıtları Kalite
Denetim Formu” nu kullanması

• Hemşirelik hizmetlerinin etkinlik ve etkililiği için çağdaş yönetim ilkeleri çerçevesinde
reorganize edilmesi,

• Bugünün kompleks yapıdaki sağlık bakım çevresinde hizmet verilebilmesi için, hastane
yöneticilerinin daha etkin ve verimli eğitim düzeyleri yüksek hemşireleri istihdam etmeyi
tercih etmesi

• Denetimlerin her seviyedeki yönetici hemşireler tarafından amacına uygun olarak yapılması,
• Kayıtların niteliklerinin arttırılması için hemşirenin, hastanın fiziksel ve psikolojik ihtiyacını

belirlemesi, bu ihtiyaca göre bakımı planlayabilmesi, uygulayabilmesi ve kontrol
edebilmesini yansıtan hemşirelik süreci konularında geliştirilmeleri,

• Hemşirelik kayıtlarının yapı, içerik ve süreç kalitesinin arttırılması için kayıtlarla ilgili
hizmet-içi eğitim programlarının düzenlenmesi,

• Elde edilen veriler çalışmanın yapıldığı hastane ve hemşirelik hizmetleri yönetimi ile
paylaşılmıştır.

Hemşire notlarının kalitesini belirlemek için, hasta serviste yatarken hemşireyi, hastayı 
gözlemleyerek ve kayıtları değerlendirerek hemşirelik denetimi ile ilgili yeni bir çalışmanın daha 
objektif olabileceği düşünülmektedir.   
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ORDU İLİNDE BİR KAMU HASTANESİNDE ÇALIŞAN YÖNETİCİ 
HEMŞİRELERİN YAŞADIĞI SORUNLARA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA 

Dilek Aksu1 
Ali Arslanoğlu2 

Hatice Nilay Gemlik3 

Özet 

Giriş: Yönetim olmazsa olmazıdır bir organizasyonun. Bu yönetim işinin en önemli argümanlarından biri de 
profesyonel yöneticilerdir. Bu yöneticiler yönetim işini yaparken bazı özelliklere sahip olurken bazı özellikleri ise 
terk etmelidirler. Hastaneler 24 saat sağlık hizmeti sunan çok büyük tesislerdir. Bu hastanelerde de çok farklı 
meslek ve branşta ve kademede yönetici bulunmaktadır. Bu yöneticilerden biride yönetici hemşirelerdir. Bu 
hemşireler sorumlu oldukları birimi yönetirken bazı sorunlarla karşılaşabilir. Bu sorunların çözümünde mevcut 
bilgi, beceri ve yeteneklerini kullanmaktadır.   

Amaç: Bu araştırma hastanelerdeki yönetici hemşirelerin yönetimde karşılaştıkları sorunları ve çözüm yollarını 
belirlemek için gerçekleştirilmiştir. 

Yöntem: Bu çalışma, Ordu’da bir kamu hastanesinde çalışan 6 yönetici hemşirenin karşılaştıkları sorunları ve 
çözüm önerilerini belirlemek için, nitel bir araştırma olarak gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada derinlemesine 
görüşme yapılmış ve elde edilen bulgular içerik analizine tabii tutulmuştur.   

Bulgular: Araştırmaya 3 erkek 3 kadın katılmış olup, 1’i bekâr 5’i evlidir. Araştırmaya katılan yöneticilerin 
öğrenim durumu 1’i lise, 2’si ön lisans, 1’i lisans ve 2’si yüksek lisanstır. Yönetici hemşireler birçok sorunla 
karşılaştıklarını, bunların bir kısmını çözerken bir kısmını çözemediklerini belirtmişler.  
Sonuç: Hastanelerdeki yönetici hemşireler kavramsal, teknik ve insani özelliklerini kullanarak sorumlu oldukları 
birimleri yönetmek zorundadırlar. Ancak bu görev zor bir görevdir. Çünkü servislerde çok farklı özelliklerde, 
farklı amaçları olan, farklı motive şekli olan ve farklı iletişim teknikleri olan işgörenler bulunmaktadır. Yönetici 
hemşireler yönetim işlerini yaparken pek çok sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Bu sorunların çözümünde üst 
yönetimin desteği ve iletişim en önemli etkendir. 
 
Anahtar Kelimeler: Hastane, yönetici hemşire, yönetim 

 

A QUALITATIVE STUDY UPON THE SOLUTION ADVICE FOR PROBLEMS THAT EXECUTIVE 
NURSES WHO WORK IN A PUBLIC HOSPITAL IN THE CITY OF ORDU EXPERIENCE 

Abstract 

Entrance: Management is indispensable in an organization. One of the most important arguments of this 
management issue is professional executives. These executives should obtain some traits while they give up on 
some other traits. Hospitals are big facilities that offer health services 24 hours a day. There are lots of executives 
who are in different jobs, different branches and different positions in hospitals. One of these executives is 
executive nurses. These nurses may encounter some problems while managing the unit of which they are 
responsible. They use the information, ability, and skills they currently have in the solution of this problems. 

Purpose: This research was conducted in order to determine the problems that executive nurses experience in 
management and to determine the solutions to these problems. 

Methods: This study, was conducted as a qualitative research in order to determine the problems that 6 executive 
nurses who work in a public hospital in Ordu encounter and to determine the solution advice of these problems. 
In the first stage, a detailed interview was done and the results that were obtained from the interview was subjected 
to content analysis. 

                                                      
1Uzm.,  
2Dr.Öğr.Ü., Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, aliarslanoglu18@gmail.com 
3Doç.Dr., Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, ngemlik@marmara.edu.tr 
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Results: Three men and three women participated in the study, and one of the participants was single, while the 
others were married. Educational backgrounds of the executives who participated in the study consisted of 1 high 
school graduate, 2 associate degrees, 1 bachelor’s degree and 2 master degrees. Executive nurses stated that they 
encounter lots of problems and they can solve some of these problems while they cannot solve some. 

Conclusion: The executive nurses in hospitals have to manage the unite of which they are responsible, using their 
cognitive, technical and humane traits. However, this task is a difficult task. Because, there are lots of workers 
who have different traits, different purposes, different ways of being motivated and different ways of 
communications in services. Executive nurses encounter lots of problems while doing the management works. The 
support of higher authorities and communication are the most important factors. 

Key Words: Hospital, executive nurses, management. 

 

1. Giriş  

 Yönetim önceden belirlenen kurumsal amaçlara ve hedeflere ulaşmak için tüm girdilerin 
organize edildiği, tüm süreçlerin kontrol edildiği ve sonuçların takip edildiği faaliyetler bütünüdür 
(Hodgetts, 1999).  

 Bir birimin yöneticisinin önemli görevlerinden bir tanesi, kurumun amaçlarıyla işgörenlerin 
bireysel amaçlarını beraber gerçekleştirebilmesidir. Bu görevin zor olduğu birçok kişi tarafından kabul 
edilmektedir. Çünkü insanların sahip oldukları bireysel amaçlar farklılıklar göstermektedir (Çırpan ve 
Koyuncu, 1998: 223-230). 

 Genel olarak tanımlandığında yönetici, bir kurumun, bir organizasyonun bir birimin ya da bir 
hizmetin sorumlusu pozisyonunda bulunan ve bu pozisyonun gerektirdiği günlük, tekrar eden ve şartları 
belli faaliyetlerin dışında kararları alan, gözetim ve denetimde bulunan üst anlamında kullanılır 
(Bozkurt-Ergun, 1998: 265). Appleby (1991: 5) ise; yöneticiyi, organizasyon ve kurumda her 
kademedeki çalışanlar ile birlikte amaçlara ve hedeflere ulaşmak için gerekli sorumlulukları alan kişi 
olarak tanımlamıştır. Kamu görevlileri açısından bakıldığında, yasal düzenlemelerde yöneticinin açık 
bir tanımının yapılmadığı görülmektedir. Devlet Memurları Yasası’nda, genellikle ilk dört, özellikle ilk 
iki derecede olanlar yönetici sayılmaktadır (Bulut ve Bakan, 2005: 62-89).  

 Bir yöneticide sahip olduğu nitelikler astlarından farklı olması gerekmektedir. Çünkü 
sorumluluklar fazlalaştıkça niteliklerin de sorumlulukları yerine getirecek seviyede olmalıdır. Özellikle 
yöneticilerde taraf tutma, anlayışsızlık, kararsızlık, korku, etki altında kalma, dar görüşlülük gibi 
olumsuz niteliklerin bulunmaması gerekir (Bulut ve Bakan, 2005: 62-89).  

 Yöneticilerde olması gereken özellikler kavramsal, insani ve teknik olmak üzere 3 grupta 
toplanabilir. Kavramsal özellikler, yöneticilerin organizasyonlara bütüncül bir bakış açısıyla 
bakmasıdır. Yöneticilerin organizasyonun tüm fonksiyonlarını kavrayarak, paydaşlar arasında 
bağlantıyı ve iletişimi kurabilmesidir. İnsani özellikler, insanlar ile geçinebilmeyi ve başkalarıyla ortak 
çalışabilmeyi içerir. 21. Yüzyılın değeri insan olduğuna göre yöneticilerde insanı odak noktasına 
koymalıdırlar. Teknik özellikler işin yapılış şekliyle ilgilidir. Yöneticiler teknik işleri bizzat yapmasalar 
bile o işi bilmelidirler ki kontrol ve denetim sorumluluğunu doğru olarak yapabilsinler (Akdemir, 2014: 
191).  

 Hizmet sektörünün en önemli dallarından olan sağlık sektörü emek yoğun bir sektördür. İnsana 
verilen değerin hem iş hayatında hem de sosyal hayatta öneminin vurgulandığı günümüzde insan 
sağlığını ve hayatını geliştirmeyi/iyileştirmeyi amaçlayan sağlık sektöründe yönetim dikkat çekici bir 
konudur (Keklik, 2012: 73-93). 

 Sağlık sektörünün ve sağlık hizmetlerinin sunulduğu en büyük tesisler hastanelerdir. 
Hastanelerde 7 gün 24 saat sağlık hizmeti sunulmaktadır. Aynı zamanda hastanelerde sağlık 
hizmetlerinin yanında destek hizmetleri, eğitim hizmetleri, araştırma hizmetleri vb. birçok hizmet 
sunulmaktadır. Bu organizasyon yapısı içinde birçok yönetici ve çalışan bulunmaktadır.  

 Türkiye’de toplam 1.528 hastane hizmet vermektedir. Bu hastanelerin 866’sı kamu, 556’sı özel 
ve 69’u üniversite hastaneleridir (Kayral vd. 2015). Bu hastanelerin sağlık bakım hizmetleri 
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müdürlüğüne bağlı birçok servis, bölüm ve birimde orta düzey yöneticiler bulunmaktadır. Bunlarında 
büyük kısmını servis yönetici hemşireleri oluşturmaktadır.  

Yönetici hemşireler hastanelerde sorumlu olduğu bölümleri sahip oldukları kavramsal, teknik 
ve insani becerilerle yönetmek için çaba sarf ederler. Bu becerileri kullanarak servislerin genel işleyişini 
ve düzenini sağlamak, ortaya çıkacak ya da çıkmış sorunları çözmek, işgörenleri motive ederek işlerini 
daha iyi yapmaları için ortam sağlamak zorundalar. 

2. Yöntem

İlk bölümünde ele alınan konular ışığında görüşme sonuçları değerlendirilecektir. Araştırma Ordu ilinde 
bir kamu hastanesinde çalışan 6 yönetici hemşire ile ele alınmış ve derinlemesine görüşme yapılmıştır. 

Araştırmanın Konusu 

Araştırmanın konusu, kamu hastanesinde çalışan yönetici hemşirelerin hastanede karşılaştıkları sorunlar 
ve çözüm önerilerini saptamaktır. 

Araştırmanın Yaklaşımı ve Yöntemi 

Araştırma yorumlayıcı sosyal bilim yaklaşımıyla yönetici hemşirelerin sorunları ve çözüm önerileri 
değerlendirilecektir (Neuman, 2012). Nedensellik ve ilişkisellik bağlamında konular ele alınacak ve 
çerçevesinde sorgulanacaktır. 

 Yönetici hemşirelerin sorunları ve çözüm önerileri, niteliksel araştırma yöntemi ile tespit edilmeye 
çalışılmıştır. Bu çalışmada niteliksel araştırma yöntemlerinden olan derinlemesine görüşme tekniği 
kullanılmıştır. Derinlemesine görüşme yöntemiyle, yarı yapılandırılmış görüşme kılavuzu ve görüşme 
notları ile veriler toplanmıştır.  

Örneklem Seçilmesi 

 Yönetici hemşireler örneklemi olasılıklı olmayan ve basit tesadüfi örneklem yöntemiyle 
gerçekleştirilmiştir (Neuman, 2012).  Bir kamu hastanesinde yönetici hemşire grubunda olan 6 hemşire 
ile derinlemesine görüşme yapılmıştır. Gelişigüzel örnekleme yöntemi seçiminden kasıt; çalışmanın 
yapıldığı kamu hastanesinin araştırmacı tarafından seçilmiş olması ve bu hastanede görüşmeyi kabul 
eden hemşirelerin örnekleme dâhil edilmiş olmasıdır.  

Derinlemesine Görüşme Kılavuzu Hakkında Bilgi Formu 

Görüşme beş adet sorudan oluşmaktadır. Kılavuzda çalışanların doğum yılı, cinsiyeti, medeni durumu, 
eğitim durumu, bölüm, unvanı, görevde çalışma süresi ve yönetici hemşirelerin sorunlarını ve çözüm 
önlemlerini anlamaya yönelik sorular sorulmuştur. Veriler araştırmacıların derinlemesine görüşmenin 
sonucunda elde edilen ses kayıtları içerik analizine tabii tutulmuştur. 

Derinlemesine Görüşme Kılavuzu’nun Oluşturulması 

Derinlemesine görüşme yöntemi için yarı yapılandırılmış görüşme kılavuzu hazırlanmıştır. Görüşme 
kılavuzu oluşturulurken, literatür taramasından elde edilen bilgiler ışığında işletme ve istatistik 
disiplinlerinden 5 akademisyen ve bir uzman psikoloğun görüşü alınarak hazırlanmıştır. 

3. Bulgular

Kamu Hastane

Unvan: Yönetici Hemşire

Katılım Sayısı: 6

Cinsiyet: Kadın-3 / Erkek-3

Doğum Yılı: 1972-1992 arası

Eğitim Düzeyi: Lise (1) Ön lisans (2) lisans (1), yüksek lisans (2)

Medeni Durum: 5 evli, 1 bekâr
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Deneyim Süresi: Ortalama 6 yıl  

Soru 1: Yönetici hemşirelerin yaşadığı sorunlar nelerdir? 

1.Kişi: Görev dışı verilen işler. Malzeme alım ve gereç temininde yaşanan sorunlar. Hastanenin fiziki 
yapısı. Hasta ve hasta yakınlarıyla yaşanan sorunlar. 

2.Kişi: Yönetici olarak yaşadığımız en önemli sorunlardan biri birim içi işleyişi düzenlemişken ayrıca 
diğer birimlere de destek olmak işleyişin aksamasına ve gerginliğe yol açmaktadır. Bu özellikler birimler 
için sıkıntılıdır. Çünkü aynı şekilde bizim bir ihtiyacımız olduğunda bize gelen elemanın hiçbir konuda 
bize yardımcı olamayacağı bellidir. Bunun göz önüne alınması gerekir diye düşünüyorum. Her birim 
kendi eleman ihtiyacını karşılayabilmelidir. İzin ve mesailerini eleman durumlarına göre ayarlamalıdır. 

3.Kişi: Hemşire ebe sayısı yetersizliği yüzünden süreklilik arz eden sorumluluk görevini yerine 
getirmek. Sorumluya ekstra başka görevler verilmesi. Fikir ve önerilerime servisle ilgili konularda 
yeterli önem gösterilmemesi 

4.Kişi: Birim sorumluları açısından esas olan takip edilmesi ve düzenlenmesi gereken bilgi ve evrakların 
yanı sıra, birim çalışanları ve idare arasındaki diyalogun sağlanması ve hizmetin devamı temin edilirken 
üst ve astlardan gelen temenni ve ricaların uygun bir şekilde yerine getirilmesidir.  İstek ve dileklerin 
iletilmesi zaman zaman tepkilere neden olmakta ve birim sorumluları fikir çatışmaları sebebi ile sorunlar 
yaşamaktadır. 

5.Kişi: Çalışanlar kaynaklı; 

1. Torpil: bazı çalışanlar bazı kaynaklar tarafından torpilli olduğunu düşünerek kendi çalışma 
ortamlarından ast-üst ilişkisini görmeksizin (başına buyruk) hareket etmeleri. Bu şekilde işlerini 
savsaklamaları hatta buna tepki gösterenleri sahip oldukları ( torpil) kaynakları ile korkutup tehdit 
etmeleri. 
2. Çalışanlar arası iletişimsizlik, gruplaşma: çalışanların yeterli sosyal iletişim ve hoşgörü ortamı 
sağlanamadığı için küçük gruplaşmalara gitmesi ve bu durumun çalışma ortamına zarar vermesi. 
Sistemsel ve teknik sorunlar; Bu tarz sorunlar çalışanlar ile ilgili sorunlar ortadan kalktıktan sonra çok 
basit bir şekilde çözüme kavuşacağına inanıyorum. Bu yüzden hali hazırda en büyük sorunun çalışan 
kaynaklı olduğunu belirtmek istiyorum. 

6.Kişi: Burası bir ilçe hastanesi olduğu için sürekli bir personel sirkülasyonu yaşanmaktadır. Doğal 
olarak pratikte sürekli sorunlar yaşanıp aşılmaya çalışılıyor. 

Sorumlu olarak hem depo malzemeleri bu malzemelerin son kullanım tarihleri, çalışılan kontroller, 
ASM ile yaşanılan sorunlar, nöbet ve personel düzeni, mesai saatlerinin kontrolü ve kalite verimlilik, 
dolap içi ısı kontrolleri bunlarla ilgili sorumluluk bir kişidedir. Ayrıca personelin mesai ile ilgili nöbet 
değişimi ile ilgili özel istekleri olabiliyor. Bu konularda beni zorlayan kısımlardan birim sekreteri 
olmadığı için bütün gelen telefonlarla ilgileniyorum. Kaliteye ve depoya bakan ayrı birisi de yok. 

Tablo 1: Yönetici hemşirelerin yaşadığı sorunlar 

Yönetici hemşirelerin yaşadığı sorunlar 
nelerdir? 

Söylem sayısı 

Görev dışı verilen işler 3 

Personel yetersizliği 3 

Malzeme alım ve temininde yaşanan sorunlar 2 

İletişim sorunları 2 

Hastanenin fiziki yapısı.  1 
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Hasta ve hasta yakınlarıyla yaşanan sorunlar. 1 

Diğer birimlere destek sağlamak 1 

Fikir ve önerilere değer verilmemesi 1  

 

Yönetici hemşireleri yaşadığı sorunları incelediğimizde; görevleri dışında verilen işlerden, 
personel yetersizliğinden, malzemelerin alımında, temin edilmesinde sıkıntılar yaşamaktadırlar. 
Hastanelerin fiziki yapıları ile ilgili, hasta, hasta yakınları ve personellerle yaşanan iletişim sorunları yer 
almaktadır. Destek için gelen personelin bilgi ve beceri olarak eksik olması, aynı zamanda diğer 
birimlere destek vermek sorunlara neden olmaktadır. Ayrıca yönetici hemşireler fikirlerine ve 
önerilerini değer verilmediğini düşünmektedir. 

Soru 2: Yaşadığınız sorunları nasıl çözüme ulaştırıyorsunuz? 

1.Kişi: İlaç malzeme araç gereç sıkıntısını yönetimle paylaşıyorum. İdare görevlerini yerine getirmeye 
çalıyorum. 

2.Kişi: Birim olarak yönetimle olsun diğer sıkıntılarımız olsun hiçbir şekilde çözüme kavuşmadı halen 
sıkıntılar devam ediyor. Çözüme kavuşacağına da inanmıyorum. Çünkü yapıcı bir yaklaşım izlenmiyor. 
Kazanılmış haklarımız bize sorun olarak dönüyor. Bizim hastalarla veya herhangi bir birimle 
yaşadığımız problemler idare tarafından görülmüyor. 

3.Kişi: İdareyle kritik yaparak. Servisle toplantı yaparak. 

4.Kişi: Kamu kurumlarında özellikle 24 saat hizmet veren sağlık kurumlarında hizmetin devamlılığı 
esastır. Bu esası göz önünde bulundurarak öncelikle üst ya da ast makamlardan gelen isteğin kanunen 
uygunluğu benim için önemlidir. Üst ya da astlardan gelecek hizmetler zaten kanunlara uygun olmak 
zorunda diye düşünülebilir fakat değişiklikleri takip etmek de bence birim sorumlularının görevidir. 

Sorun eğer birim içerisinde çözülebiliyor ise halledilip idareye sadece bilgi verilir, bu konuda birim 
çalışanlarıyla olan olumlu diyalog önemlidir ve birçok sorun bu şekilde çözülebilir. Çözülemiyor ise 
çalışanlar ve yöneticiler arasında bir bilgilendirme toplantısı uygundur. 

5.Kişi: Sorun çıkartan eğer bir çalışan ise öncelikle çalışanla bizzat konuşarak düzeltmeye varsa hatasını 
fark ettirmeye çalışırım. 

Sorun eğer teknik veya sistemsel bir sıkıntıysa öncelikle o konuda yetkili ve bilgili kişiden çözüm 
konusunda danışarak bilgi alırım. Sonrasında çözülebilecek bir sorun ise üst yöneticilerle konuşarak 
sorunun çözülmesini talep ederim. 

6.Kişi: Hangi olayla alakalı sorun varsa o işle alakalı kişileri arıyorum. Mesai içinde çoğunlukla telefon 
trafiği yaşanıyor. Yani kısacası kendi 15 yıllık tecrübem ile uç güncel bilgiler için gerekli yerleri 
arayarak çözüme kavuşturmaya çalışıyorum. 

Tablo 2: Yaşadığın sorunların çözüm yolları 

Yaşadığınız sorunları nasıl çözüme 
ulaştırıyorsunuz? 

Söylem sayısı 

Yönetim ile çözüme kavuşturuyorum 3 

İletişim ile 3 

Toplantı yaparak 2 
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Sorunlarımızı çözemiyoruz 1 

Kanunlara uygun şekilde 1 

 

Servis sorumlu hemşireleri her gün yüzlerce sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Bu sorunları 
çözebilmek için çeşitli yeteneklerle kendini yetiştirmişlerdir. Bu sorunları çözmek için genellikle üst 
yönetimle beraber hareket etmektedirler. Servis içi toplantılarla sorunların çözümü için gerekli bilgi alış-
verişi yapmaktadırlar.  Yine yönetici hemşireler sorunların çözümünde hem astlarla, hem üstlerle ve 
diğer paydaşlarla iletişim kanalını kullanmaktadırlar. Bazı yöneticileri ise sorunlarını çözememekten 
şikâyetçiler. 

Soru 3: Ast hemşirelerle nasıl sıkıntılar yaşıyorsunuz? 

1.Kişi: Hiçbir şekilde sorun yaşamıyorum. 

2.Kişi: Ast hemşirelerle hiçbir konuda anlaşmazlık yaşamıyoruz. Kendi içimizde olan ufak tefek 
sıkıntıları da kendimiz çözüyoruz. Birim olarak her zaman bir ekip ruhu ile çalıştık. Ama dışarıdan gelen 
müdahaleler çalışma azmimizi tamamen kırmış durumda. Biz her zorluğa, her güçlüğe beraberce istişare 
ederek çözüm yolları aramaya çalıştık. Kendimiz çözemediğimiz durumlarda idareden yardım talep 
ettik. Sonuçta çözüme kavuşturan yine kendimiz olduk. 

3.Kişi: Basit iletişim sıkıntıları olabiliyor zaman zaman servis düzeninin devamıyla ilgili sıkıntılar 
olabiliyor. 

4.Kişi: Astlarla ilgili sıkıntılar daha çok çalışma koşulları, iş yoğunluğu, çalışma ortamı ve idareden 
gelen yaptırımlarla ilgili sorunlara verilen tepkilerdir. Takdir edersiniz ki idarecilerden beklenen 
çalışanlarından daha az kaynakla daha çok verim alırken, çalışanların iş memnuniyetini ve iş bağlılığını 
da sağlamaktır. 

5.Kişi: Herhangi bir sorun yaşamadım. 

6.Kişi: Çalışmamız ekip çalışması olmak zorunda ve bu nedenle karşılıklı iyi niyet çok önemli iletişime 
açık olanlarla iletişim kurmayı tercih ederim. Yani konuşma olmuyorsa sadece yapacağı görevleri 
bildirip aksi durumlarda yönetime bildirmek benim tercihimdir. 

Bana göre çalışan her birey yetişkin ve sorumluluk almalı ve işiyle alakalı fakat motivasyon önemli 
çünkü hayatımız işten ibaret özellikle de sağlıkçıların. Hayatının iyi geçmesini isteyen bir insan işte de 
mutlu olmak zorunda. Ben olamıyorum çünkü bu kadar kişiyle görüşüp sürekli çözüm bulmak zor iş. 
Hayır diyebilmeli insan. Kim olursa olsun profesyonel çalışmak işine duygularını değil bilgilerini 
karıştırmalı. 

Tablo 3: Ast hemşirelerle nasıl sıkıntılar yaşıyorsunuz? 

Ast hemşirelerle nasıl sıkıntılar yaşıyorsunuz? Söylem sayısı 

Sıkıntı yaşamıyorum 3 

İletişim sorunları 2 

Çalışma koşulları ve ortamı 2 

Ufak tefek sıkıntılar 1 

Servisin işleyişi ile ilgili 1 
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İş yoğunluğu 1 

Yönetimin yaptırımları 1 

 

Yönetici hemşirelerin çoğu astı olan hemşirelerle sorun yaşamadıklarını söylüyorlar. Ufak tefek 
sorunları ise servis içinde kendi aralarında çözmektedirler. Basit iletişim hataları sonucunda sorunlar 
yaşamaktadırlar. Servis işleyişleri ile ilgili sorunlar, iş yoğunluğu ve yönetim uyguladığı gereksiz 
yaptırımlar sonucunda sorunlar oluşmaktadır. 

Soru 4: Yönetirken ceza veya ödül vermek zorunda kalıyor musunuz? 

1.Kişi: Ceza çözüm değildir. Ödül ise motivasyonu arttırır. Elimde olsa ödül vermeyi sürekli uygularım. 

2.Kişi: Sorumlu hemşire olarak ceza ve ödül verebilmemiz için idarenin bize öncülük etmesi gerekir 
diye düşünüyorum. Yöneticiler sorumlulara iş bırakmıyor. Her türlü ödüllendirme hariç tabi ki her türlü 
uyarı, ceza, motivasyon düşürme uygulanıyor. Sorumlu olarak veya diğer birimde çalışan bir eleman 
olarak 23 yıllık meslek hiçbir ödüllendirme ile karşılaşmadım. Ama en ufak bir hatada cezalandırma 
yoluna ya da uyarı yoluna gidiliyor. 

3.Kişi: Ceza da ödül de iç motivasyonu öldürdüğü için ikisini de tasvip etmiyorum. 

4.Kişi: Bir yöneticinin bağlı bulunduğu birim kuralları dışında en önemli gücü ceza ve ödül olmalıdır. 
Birim çalışanları ile diyalogunuzun gücü ve onları tanıma oranınız ve tabi size duydukları saygı ve sevgi 
de ceza/ödül kullanımında önemli bir unsurdur. Çalışanlar ile aranızdaki ilişki sadece ceza/ödül üzerine 
kurulu ise idarecilik hususunu tekrar gözden geçirmelisiniz, bazen bir serzeniş bile büyük bir ceza yerine 
geçebilir. 

5.Kişi: Bugüne kadar böyle bir şeye ihtiyaç duymadım. 

6.Kişi: Hayır ama şöyle hayır; işi aksatan diğer çalışanları ve hastaları zor durumda bırakmayacaksa 
ceza vermek çok tercihim değildir. Fakat bu şimdilik böyle ilerleyen zamanlarda kişilere ve çalışma 
sahasına göre değişebilir. 

 

Tablo 4: Yönetirken ceza veya ödül vermek zorunda kalıyor musunuz? 

Yönetirken ceza veya ödül vermek zorunda 
kalıyor musunuz? 

Söylem sayısı 

Ceza çözüm değil 3 

Ödülde ceza da iç motivasyonu bozar 2 

Ödül ve ceza bana bırakılmıyor, yönetim veriyor 1 

Ödül ve ceza ihtiyacı duymadım 1 

Ödül motive eder 1 

 

Yönetici hemşireler sorumlu oldukları birimleri yönetirken ödül ve ceza vermek zorunda 
kalıyorlar mı acaba? Yönetici hemşirelerin çoğunun düşüncesi yönetirken ceza çözüm değildir. Ödül ve 
cezanın iç motivasyonu bozduğu düşüncesi yönetici hemşirelerin akıllarının bir köşesinde sürekli 
bulunmaktadır. Bazı yönetici hemşireler bazıları ise bu yetkilerini kullanamadıkları bu teknikleri daha 
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çok üst yönetim tarafından kullanıldığı kanaati bulunmaktadır.  Bazı yönetici hemşireler ise ödül ve ceza 
ihtiyacı duymadığı söylemektedir. Bir yönetici hemşire ise ödülün motivasyonu sağladığı kanaatindedir. 

Soru 5: Sizce işinizi daha iyi yapmak için ihtiyacınız olan şeyler nelerdir? 

1.Kişi:  Motivasyon

2.Kişi: Bence işimizi daha iyi yapmak çalışma ortamının daha iyi şartlarda olması gerekiyor. Psikolojik
olarak çalışma ortamının gerekli şartları taşımadığı kanaatindeyim. Sorumlu olarak yapmam gereken
görevlere üst amirlerim izin müdahalesi benim çalışma şevkimi kırıyor. Ben bu işleri yapmayacaksam
(en basitinden çalışma listesini ben ayarlamıyorsam) sorumlu olmamın da bir anlamı yoktur bence.
Bunun gibi daha birçok sıkıntılarımız dile gelmiyor. Kendimi çoğu zaman bir sorumlu olarak
hissetmiyorum. Yıllardır çalıştığım birime emek verdiğim halde çoğu zaman hatta ailemden bile işimi
önde gördüğüm zamanlar oldu. Ama hepsi boşunaymış. Çok geç de olsa anladım. Çünkü sen ne yaparsan
yap ne kadar özveriyle çalıştığını düşünsen de sonuçta herkes işine geleni yapıyor.

3.Kişi: Mesleğimizi sevmeye, saygı duyulmaya ihtiyacımız var. Fiziki şartlar ve sadece kendi işimin
yükünü almamak hem motivasyonumu hem işime saygımı sevgimi etkiliyor. Yöneticilerin saygılı ve
fikrime değer verildiğini hissettiren bir mesafede yaklaşılması.

4.Kişi: Motivasyon açısından takdir edilmek önemlidir. Birim sorumlusu açısından yaptığınız işler
karşısında “ne alıyorsunuz” sorusu hep sorulmuş hatta bazı durumlarda yaptığımız iş eleştirilmiş bile
olabilir, bu bütün idareci düzeyinde görülür.

Bulunduğum birimde uzun zamandır sorumlu konumundayım, karşılığında birimde bulunan diğer 
çalışanlarla farklı bir çalışma saati ya da daha az nöbet ya da farklı bir pozisyon isteğim olmadı fakat 
yapılan işlerin görülmesi ve takdir edilmesi karşılığında uygun görülecek ödüllendirme idarenin 
inisiyatifindedir. Bu tip ödüllendirmeler önemsendiğimizin bir göstergesidir ve motivasyonu arttır. 

5.Kişi:
1. Sosyal iletişim: iş ortamına yeni başlayan çalışanların ortama hızlı adapte olması ve diğer çalışanlarla
kaynaşabilmesi için ve devamında da tekrarı sürdürülerek inanlar arası sosyal iletişimi arttırmak aynı
zaman da insanlara sosyal etkinlik sunarak moral motivasyonu arttırmak. Örneğin; yemek, piknik,
sinema, tiyatro vb. düzenlenecek sosyal etkinlikler.
2. Görev dağılımı: çalışanların sorumlu oldukları ve yapmaları gereken işleri olabildiğince keskin
sınırlarla çizerek çalışanlara bu konuda bilgilendirme yapılması.
3. Toplantılar: çalışanların sıkıntı ve yaşadığı zorlukları çekinmeden belirtebileceği toplantı ortamlarının
ayarlanıp çalışanların yaşadığı sıkıntıların ele alınmasına zemin hazırlamak.
İlk üç maddeyi sentezleyecek olursak birinci madde ile çalışanların birbirine karşı oluşturacakları
hoşgörü ve ikinci madde ile kendi sorumluluklarını bilmek şartıyla birbirlerine iş ortamında yardımcı
olmalarını sağlarken bunun suiistimale sebebiyet vermeden ve gerekirse görevlerini tekrar hatırlatarak
uyarmak bu konudaki otoriteyi sağlamak.

6.Kişi: Birim sekreteri, adaletli iş bölümü, çalışanlarımı tenzih ederek sorumluluk sahibi insanlarla
çalışmak, sabit eleman, yönetim tarafından demotive değil motivasyon sağlanması ve sonuçta eskisi gibi
işimi sevmem. Ayrıca yaptığım işe verdiğim emeğe saygı duyulması 1. Tercihim.

Tablo 5: Sizce işinizi daha iyi yapmak için ihtiyacınız olan şeyler nelerdir? 

Sizce işinizi daha iyi yapmak için ihtiyacınız 
olan şeyler nelerdir? 

Söylem sayısı 

Motivasyon 4 

Saygı duyulması ve fikirlere değer verilmesi 3 

Çalışma ortamının iyi olması 2 
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Ek görevlerin olmaması 2 

Sorumluluk sahibi çalışanlar 2 

Yönetimin gereksiz müdahalesi 1 

Ödüllendirme  1 

Görev tanımlarının net olması 1 

Bilgilendirme toplantılarının olması  1 

Adaletli iş dağılımı 1 

 

Yönetici hemşirelerin yönetim işlerini yaparken daha iyi yapabilmeleri için farklı etmenler 
olduğu yönünde düşünceleri bulunmaktadır. Bunların başında motivasyon gelmektedir. Yönetici 
hemşireler motive olurlarsa işlerini dahi iyi yapacaklarını düşünmektedirler. Yönetici hemşireler 
kedilerine saygı duyulması ve fikirlerine değer verilmesi konusunda çok hassas davranıyorlar. Bu 
konuya üst amirleri dikkat ederse işlerini daha iyi yapacaklarını düşünüyorlar. Çalışma ortamlarının 
daha iyi olması, ek görevler verilmemesi ve çalışanların sorumluluk sahibi olması işlerini daha iyi 
yaptırır.       

4. Sonuç 

 Hastanelerdeki yönetici hemşireler kavramsal, teknik ve insani özelliklerini kullanarak sorumlu 
oldukları birimleri yönetmek zorundadırlar. Ancak bu görev zor bir görevdir. Çünkü servislerde çok 
farklı özelliklerde, farklı amaçları olan, farklı motive şekli olan ve farklı iletişim teknikleri olan 
işgörenler bulunmaktadır. Yönetici hemşireler yönetim işlerini yaparken pek çok sorunlarla 
karşılaşmaktadırlar.  

 Yönetici hemşireler karşılaştıkları sorunları; görev tanımı dışında üst yönetim tarafından verilen 
ek işler, hastanenin fiziki yapısından kaynaklana sorunlar, servisi için gerekli olan malzemelerin 
temininde yaşanan sorunlar, hasta/hasta yakınları ile yaşanan sorunlar, başka birimlere verilen işgören 
desteği, personel yetersizliği, fikirlerine önem verilmemesi, fikir çatışması, torpilli işgörenler, 
iletişimsizlik, sistemsel/teknik sorunlar, personel devrinin hızlı olması olarak belirtilmiştir.  

 Yönetici hemşireler karşılaştıkları sorunları, yönetimle paylaşarak ve destek alarak, işgörenlerle 
düzenli yapılan toplantılar, tüm paydaşlarla iyi iletişim kurarak, bizzat sorun olan işgörenle konuşarak 
çözüme kavuşturmaya çalışıyorlar. Bazı yöneticiler ise sorunlarını yönetimle çözemediğini belirtmiştir.  

 Yönetici hemşirelerin ast hemşirelerle karşılaştıkları sorunlar; basit iletişim sorunları, servis 
işleyişinin sürekliliği ile ilgili sorunlar, çalışma ortamı/şartları, iş yoğunluğu olarak belirtilmiştir. Bazı 
yönetici hemşireler ise sorun yaşamadığını belirtmiştir.  

 Yönetici hemşireler yönetirken ödül ve cezayı kullanma konusunda farklı düşünmektedirler. 
Cezanın çözüm olmadığı, ödülün ise motivasyonu artırdığını düşünürken, bazıları hem cezanın hem 
ödülün iç motivasyonu bozduğu görüşündedir. Bazıları ise ceza ve ödül yetkilerinin olmadığı konusunda 
serzenişte bulunmaktadır. Ödül ve cezanın yöneticinin gücü olduğunu dile getiren yönetici hemşirelerde 
bulunmaktadır. 

 Yönetici hemşireler işlerini daha iyi yapmaları için; motive olmaları, üst yönetimin gereksiz 
müdahalelerde bulunmaması, mesleğine ve kendisine saygı duyulması, fikirlerine ve önerilerine değer 
verilmesi, sosyal etkinlikler, görev tanımların net olarak yapılması, düzenli toplantılar yapılması, 
adaletli iş bölümü, emeğe saygı duyulması olalar belirtilmiştir.  
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 Yönetim işinin ne kadar zor olduğunu bilen üst yöneticiler, yönetici hemşireleri gerekli bilgi ve 
becerilerle donatarak yetkilendirmeli, yetki devri yapabilmeli, onların fikir ve önerilerine değer vermeli, 
uygun olanları uygulanmalı, gerektiğinde ödüllendirmeli, çalışma koşulları ve şartları iyileştirilmeli ve 
yönetiic hemşirelerden desteklerini eksik etmemelidirler.    
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SAĞLIK ÇALIŞANLARINA GÖRE HANGİ ÖRGÜTSEL 
DAVRANIŞ KONULARI ARAŞTIRILMALI? MUĞLA İLİ 

ÖZELİNDE BİR ARAŞTIRMA 

Tezcan Şahin 1 
Saffet Ocak 2 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, hastane çalışanlarının hangi konularda araştırma yapılmasını tercih ettiklerini ortaya 
koymak ve yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, iş tecrübesi, unvan ve çalışılan birim bazında tercih 
farklılıklarını ortaya çıkarmaktır. Açıklayıcı araştırma bağlamında gerçekleştirilen bu çalışma, nicel araştırma 
yöntemi kullanılarak tasarlanmıştır. Veri toplama yöntemi ankettir. Çalışmanın evrenini Muğla ili, tüm 
ilçelerinde faaliyet gösteren kamu hastanelerindeki çalışanlar oluşturmaktadır. Araştırma toplam 648 kişi ile 
gerçekleştirilmiş ve elde edilen bulgular SPSS 20 paket programı ile analiz edilmiştir. Çalışanların genel olarak 
en çok araştırılmasını istedikleri konunun mobbing (3,0340±3,7518) olduğu, bunu örgütsel adalet 
(3,0340±3,7518) ve ekip çalışmasının (2,7824±3,6318) izlediği belirlenmiştir. Demografik bilgiler bazında 
yapılan karşılaştırmalarda çeşitli konularda istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sağlık çalışanları, Örgütsel davranış, Muğla 

WHICH ORGANIZATIONAL BEHAVIOR SUBJECTS SHOULD BE RESEARCHED ACCORDING 
TO HEALTH STAFF? A RESEARCH IN MUĞLA PROVINCE 

Abstract 

The purpose of this study is to determine which subjects hospital employees prefer to be researched and to 
reveal the preference differences on the basis of age, gender, marital status, education, work experience, title 
and unit studied. This study, which is conducted in the context of explanatory research, is designed using 
quantitative research method. Survey is the data collection method. The universe of the work constitutes the 
employees of public hospitals operating in all the provinces of Muğla. The study was carried out with a total of 
648 people and the findings were analyzed by SPSS 20 packet program. It has been determined that employees 
want the subject of mobbing (3,0340±3,7518) to be investigated  the most, followed by organizational 
justice(3,0340±3,7518)  and team work (2,7824±3,6318). In the context of demographic information, statistically 
significant differences were found in various subjects.  

Key Words: Healthcare workers, Organizational behavior, Muğla 

1. GİRİŞ 

Günümüzde dünya üzerinde birçok sağlık hizmeti tedarikçisi bulunmakla birlikte, küreselleşmenin 
getirdiği kolay hareket edebilirlik sayesinde dünya üzerindeki birçok ülke ve/veya bölge sağlık hizmeti 
tüketimi için ulaşılabilir konuma gelmiş, dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan bir kişi de örgütlerin 
potansiyel müşterisi haline gelmiştir. Ulaşılabilirlikle birlikte uzaklığın sanallıkla ortadan kalkması, 
bireylerin bilgileri sanal ortamda daha hızlı bir şekilde edinebilmesi, günümüzde tüketicilerin daha 
bilinçli tercihler yapmasına yardımcı olmaktadır. Özellikle de söz konusu sağlık olduğunda, insanlar 
en iyiyi daha fazla arama eğilimi ile aslında içgüdüsel hayatta kalma-iyi olma halini korumaya yönelik 
davranışları sebebiyle, iyi sonuçlar üreten kurumları tercih etme eğilimi gösterebilmektedirler.  

Yaşanan bu gelişmeler ve değişimler değerlendirildiğinde sağlık hizmeti arzının vazgeçilmezliği ve 
talebin (her ne kadar çeşitli bilimsel yöntemler aracılığıyla öngörülmeye çalışılsa da) belirsizliği sağlık 
hizmetlerinde profesyonel yönetimi; sahip olunan kaynakları verimli kullanmayı gerekli kılmaktadır. 
Bu kaynakların en önemlilerinden biri, sağlık hizmeti talebinin karşılanmasında doğrudan ya da 
dolaylı biçimde talepte bulunanlara yönelik sağlık hizmeti sunan, işgörenlerdir.   

                                                      
1 Dr. Öğr. Üyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, Türkiye, tezcankasmer@mu.edu.tr   
2 Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, Türkiye, saffetocak@mu.edu.tr   
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Örgütlerde çalışanların iyi yönetilmesi, tüm çalışmaların eşgüdümlü biçimde yürütülebilmesi ve 
başarılı olunabilmesi için bir önkoşuldur. Bu kapsamda matriks örgüt yapısına sahip sağlık bakım 
örgütlerinde çalışan davranışını incelemenin, araştırmanın, bulgulara göre hareket edip ortaya çıkan 
sorunlara çözümler bulmaya çalışmanın günümüzde daha önemli bir husus haline geldiği söylenebilir. 
Bunların nedenlerini sıralayacak olursak;   sağlık kurumları çok farklı mesleki eğitime, birikime, 
eğitime ve kültüre sahip meslek grubu ve bireylerin istihdam alanını oluşturmaktadır. Aynı zamanda 
sağlık kurumlarında hizmet sunumun temel belirleyicisi çalışanlardır ve sağlık profesyonellerinin 
sundukları hizmet, tüketiciler üzerinde yaşamsal öneme sahiptir, hata ve belirsizliklere karşı oldukça 
duyarlıdır ve telafisi olmayan sonuçlar doğurabilir.  Sağlık çalışanlarının mesleki eğitim seviyeleri 
yüksektir ve uzmanlaşmış personelden oluşur. Bu bireyler örgütsel hedeflerden daha çok mesleki 
hedefler üzerine odaklanırlar (Kavuncubaşı ve Yıldırım, 2012). Bunlarla birlikte sunulan hizmetten 
yararlanan tüketicilerin ruhsal ve fiziksel yapılarındaki normal olmama gibi etkenler bu tür örgütlere 
ayrı bir hassasiyet kazandırmaktadır.  Sağlık hizmetlerinin sunumunda yer alan profesyoneller kritik 
görevler üstlenmekte, toplumun sağlık hizmetlerine olan talep ve gereksinimlerinin optimum biçimde 
karşılanmasında etkili olabilmektedirler. Sağlık profesyonelleri, sunulan sağlık hizmetinin nitelik, 
nicelik, kalite ve maliyetlerini belirlemede büyük paya sahiptir. Dolayısıyla sağlık bakım örgütlerinin 
dinamik ve değişken çevrede faaliyetlerini sürdürerek varlığını koruma çabalarında çalışanların etkili 
ve verimli olmaları ön koşuldur. Bu başarı sağlık profesyonellerinin bilgi, beceri ve deneyimine bağlı 
olduğu kadar sağlık sistemlerinin profesyonel biçimde yönetilmesi konusundaki beceri ve isabete de 
bağlıdır (Sur, 2007). Diğer taraftan hem toplumsal yapıdaki değişimler hem sağlık bakım 
endüstrisinde yaşanan değişim ve dönüşümler, sağlık hizmet tüketicilerinin ve profesyonellerin 
karakteristiklerinin değişimine yol açmaktadırlar. Bu değişimlerin çoğu çalışma yaşamında 
problemlere ve aksamalara neden olmaktadır (Borkowski, 2005). Kısacası, sağlık hizmetleri 
sunumunda görev alan profesyonellerin özellikleri ve hizmet üretiminde oynadığı rolünden dolayı 
sağlık kurumlarında örgütsel davranış konularının önemi daha da artmıştır.  

Örgütsel davranış alanı, örgüt içindeki bireylerin gerçekleştirdiği davranışların örgüt performansını 
nasıl etkilediğini açıklamaya çalışır ve bu konuda birey, grup, yapı çözümlemesinden yararlanır 
(Robbins ve Judge, 2012). Bu çözümlemede birçok konu (algılama, motivasyon, liderlik, iletişim gibi) 
ele alınıp incelenir. Günümüzde çevresel değişikliklerle paralel biçimde çalışanları anlamaya yönelik 
daha derinlemesine ve ayrıntılı analize elverişli olan birçok spesifik konu da (duygusal emek, 
ihbarcılık, kayırmacılık, kendini sabotaj gibi) literatüre girmiş, kuramsal alanı zenginleştirmiş ve 
birçok araştırmacı tarafından araştırmalarının sorunsalını oluşturmuştur.    

Bu kapsamda bazı seçilmiş örgütsel davranış konuları ve bunlara ilişkin gerçekleştirilen çalışma 
sayıları Tablo 1'de sunulmuştur. Türkiye'de sağlık yönetimi konusunda geçerli olabilecek ve 
karşılaştırma yapılabilecek YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu) tez sistemi sosyal bilimler geneli, sağlık 
yönetimi disiplini ile ilgili sınırlandırmalar dahilinde yürütülen tezler ve köklü bir geçmişe sahip olan 
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi incelemeye alınmıştır. YÖK sosyal bilimler tez veri tabanında en 
fazla incelenen çalışmanın liderlik olduğu ve bunu iş tatmininin izlediği dikkat çekmektedir. Sağlık 
Yönetimi Disiplinindeki tezlerde ise en fazla incelenen konu iş tatmini olmuştur. Hacettepe Sağlık 
İdaresi Dergisindeki çalışmalar incelendiğinde de en fazla iş tatmininin araştırıldığı görülmektedir. 
Genel bir değerlendirme yapıldığında aslında akademik bakış açısı ile en fazla önemsenen konunun iş 
tatmini olduğu şeklinde bir yargıya ulaşılmaktadır.  

Tablo 1. Konuların İncelenme Sayısı 

Konu 

YÖK Tez 
Sistemi 
(Genel 

tarama) a 

Sağlık 
Yönetimi 

Disiplininde 
Yürütülen 
Tezlerde b 

Hacettepe 
Sağlık İdaresi 

Dergisi c 

Bireysel karar alma  - - - 
Bireysel sorumluluk 1 - - 
Çatışma  33 6 6 
Duygusal emek 68 3 1 
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Duygusal zeka 236 - 1 
Ekip çalışması  7 - - 
Empati  107 - - 
Etik  652 6 - 
Güç  396 - - 
İhbarcılık 1 - 1 
İnanç  326 - - 
İnsandışılaştırma  2 - - 
İş tatmini (iş doyumu) 968 35* 13* 
İşe adanma 3 - - 
İşe yabancılaşma  28 - - 
İşkoliklik  18 - 2 
İşten ayrılma niyeti 235 5 2 
Kayırmacılık  8 - - 
Kendini sabotaj 10 - - 
Kişilik  915 4 1 
Liderlik  1383* 17 6 
Mesleki benlik 26 - - 
Mobbing (yıldırma, zorbalık) 468 15 - 
Motivasyon  469 17 1 
Örgüt iklimi  20 7 1 
Örgüt kültürü 286 - 3 
Örgüte yabancılaşma 17 4 - 
Örgütle(örgütsel) özdeşleşme 61 - 1 
Örgütsel adalet  250 6 3 
Örgütsel bağlılık  671 16 4 
Örgütsel cazibe - - - 
Örgütsel güven 149 8 2 
Örgütsel iletişim  58 6 - 
Örgütsel sessizlik 127 6 1 
Örgütsel sinizm 104 6 1 
Örgütsel vatandaşlık 331 7 2 
Öz yeterlilik 24 3 - 
Özgüven  42 - - 
Psikolojik dayanıklılık 67 3 - 
Psiko-sosyal sorunlar - - - 
Rol çatışması ve belirsizliği 40 8 - 
Sosyal beceri 153 - - 
Stres  552 17 1 
Tutum  678 - 3 
Tükenmişlik 632 20 2 
Yaşam doyumu ve kalitesi 238 12 - 

a Kaynak: YÖK, Ulusal Tez Merkezi, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp (Erişim 
tarihi: 30.07.2018). (Sağlık bilimleri şeklinde bir kategori olmaması nedeni ile sadece sosyal bilimler 
sınırlandırması yapılarak tarama yapılmıştır).  
b Kaynak: Şahin T. K., Ocak S. ve Güzel İ. (2018) Sağlık yönetimi disiplininde yürütülen ve ana konusu örgütsel 
davranış olan tezler üzerine bir araştırma, 26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 10-12 Mayıs 2018, 
Trabzon. 
c Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisinin online olarak paylaştığı arşiv dikkate alınarak değerlendirme yapılmıştır.  
Kaynak: http://www.saglikidaresidergisi.hacettepe.edu.tr/ (Erişim tarihi: 17.07.2018). 

* İlgili alanda en çok çalışılan konu.  

Sağlık çalışanlarına ilişkin günümüze kadar birçok araştırma yapılmış ve çeşitli konular irdelenmiştir. 
Ancak önemli olan bir husus vardır ki o da çalışanların genellikle araştırmacı tarafından tasarlanan 
konulara ilişkin cevaplar vermesinin beklenmesidir. Akademi boyutunda kuramsal bilgiler bağlamında 
araştırma yapılması muhakkak ki bilime katkı sağlamaktadır. Ancak bununla birlikte pratikte 
yaşanılan olaylar bağlamında çalışanlar hangi konuların araştırılmasını isterler boyutu eksik kalmıştır. 
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Bu çalışma, bu eksiklikleri gidermek ve bundan sonra yapılacak araştırmalara ışık tutabilmeyi 
amaçlamaktadır.   

2. YÖNTEM 

Bu çalışmanın amacı, hastane çalışanlarının hangi konularda araştırma yapılmasını tercih ettiklerini 
ortaya koymak ve yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, iş tecrübesi, unvan ve çalışılan birim 
bazında tercih farklılıklarını ortaya çıkarmaktır.  

Bu doğrultuda oluşturulan hipotezler aşağıdaki gibidir: 

1H1: Yaş bakımından tercih edilen konularda anlamlı farklılıklar vardır. 

2H1: Cinsiyet bakımından tercih edilen konularda anlamlı farklılıklar vardır. 

3H1: Medeni durum bakımından tercih edilen konularda anlamlı farklılıklar vardır. 

4H1: Eğitim durumu bakımından tercih edilen konularda anlamlı farklılıklar vardır. 

5H1: İş tecrübesi bakımından tercih edilen konularda anlamlı farklılıklar vardır. 

6H1: Unvan bakımından tercih edilen konularda anlamlı farklılıklar vardır. 

7H1: Çalışılan birim bakımından tercih edilen konularda anlamlı farklılıklar vardır. 

Araştırmanın temel kısıtları; belirli zaman diliminde sadece Muğla ilinde uygulanmış olması, bununla 
birlikte araştırılan konuların literatür taraması sonucu 46 ifade ile sınırlandırılması ve basit rastgele 
örnekleme ile çalışmanın gerçekleştirilmesidir. Ayrıca konulara ilişkin değerlendirmelerin, anketleri 
cevaplayanların o zamanki tutumlarıyla yakından ilişkili olduğu varsayılmakta, dolayısıyla gelecekte 
yapılacak çalışmalarda fark sonuçlar elde edilmesinin olasılığı ortaya çıkmaktadır.  

Bu araştırmada doğrusal bir araştırma yolu izlenmiş ve "araştırma bilgilerini ve pratiklerini kesin 
kurallar, formel prosedürler ve teknikler halinde yeniden düzenlemeye, standartlaştırmaya ve yasalara 
bağlamaya dayanan bir araştırma mantığı olan ve aynı zamanda nicel araştırmanın özelliği olan 
yeniden oluşturulmuş mantık" uygulanmıştır (Neuman, 2013).  Araştırmanın amacı "var olan bilgilere 
yenilerini katmak" olması niteliğiyle temel araştırmalar arasında yer almaktadır (Akyel vd., 2009). 
Amaç bakımından sınıflandırıldığında "olanı izah etmeyi amaçlaması ve nedensel ilişkileri 
belirlemesi" nedeniyle açıklayıcı araştırmalar sınıfında değerlendirilmektedir (Altunışık vd., 2010). 
Araştırmada amaca ulaşılmasını sağlamak üzere kesitsel araştırma yapılmış ve örgütsel davranışa 
ilişkin tutumların belirli bir yerde (Türkiye/Muğla'da) ve belirli bir andaki (Şubat-Nisan 2018) durumu 
ortaya konmuştur (Saruhan ve Özdemirci, 2005).  

Bu amacı gerçekleştirmek üzere Muğla ili genelinde tüm kamu hastanelerindeki tüm çalışanlar 
araştırmanın evreni olarak belirlenmiştir. Muğla ilinde tüm kamu hastanelerinde toplam kadrolu 
çalışan sayısı 3755'tir. Çalışmada tesadüfi örnekleme yöntemi ile toplam 648 kişiye ulaşılmıştır.  

Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmıştır. Anketin ön yüzeyinde demografik 
bilgiler ve kavramların puanlaması yer almış arka sayfasında ise bahsi geçen kavramlara ilişkin 
tanımlamalar yapılmıştır. Anketin anlaşılabilirliğini sağlamak üzere 35 kişilik pilot çalışma yapılmış 
ve örgüt kavramı yerine kurum kavramı kullanılarak sorular güncellenmiştir. Ankette demografik 
bilgilerle birlikte sağlık yönetimi alanında örgütsel davranış konusunda en çok araştırılan toplam 46 
konu belirlenmiş ve konulara ilişkin katılımcıların tutumunu belirlemeye yönelik en çok 
araştırılmasını istedikleri (10 puan) konudan en aza doğru toplam 10 konu belirlemeleri ve 
puanlandırmaları istenmiştir. Diğer ifadelerin puanı 0 olarak değerlendirilmiştir.  

SPSS 20 paket programı kullanılarak parametrik testler aracılığıyla veri analizleri gerçekleştirilmiştir. 
Veri analizinde frekans dağılımları, farklılıklara ilişkin gruplararası testler (Independent-Samples T 
Test ve One-Way Anova) yapılmış ve farklılığın kaynağına ilişkin Scheffe testinden yararlanılmıştır.  
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3. BULGULAR 

Katılımcıların demografik bilgileri Tablo 2'de verilmiş olup araştırmaya katılanların büyük bir 
çoğunluğu 36-45 yaş aralığında, kadın, evli, lisans mezunu, 20 yıldan fazla iş tecrübesine sahip, ebe-
hemşirelerden oluşmaktadır. Çalışılan birime göre dağılımda sırasıyla dahili, cerrahi ve diğer 
birimlerde çalışanların yoğunlukta olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 2. Katılımcıların Demografik Dağılımı 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülatif Yüzde 

Yaş 

18-25 43 6,6 7,1 7,1 
26-35 156 24,1 25,9 33,1 
36-45 269 41,5 44,7 77,7 
46-55 119 18,4 19,8 97,5 
56-65 15 2,3 2,5 100,0 
Toplam 602 92,9 100,0  
Kayıp veri 46 7,1   
Toplam 648 100,0   

Cinsiyet  
Kadın  418 64,5 69,4 69,4 
Erkek  184 28,4 30,6 100,0 
Toplam 602 92,9 100,0  
Kayıp veri  7,1   
Toplam  100,0   

Medeni 
Durum 

Evli  456 70,4 75,7 75,7 
Bekar  146 22,5 24,3 100,0 
Toplam 602 92,9 100,0  
Kayıp veri  7,1   
Toplam  100,0   

Eğitim 
Durumu  

Lise  77 11,9 12,8 12,8 
Ön lisans  159 24,5 26,4 39,2 
Lisans  252 38,9 41,9 81,1 
Lisansüstü  114 17,6 18,9 100,0 
Toplam 602 92,9 100,0  
Kayıp veri  7,1   
Toplam  100,0   

İş 
Tecrübesi 

5 yıldan az 66 10,2 11,0 11,0 
5-10 yıl 91 14,0 15,1 26,1 
11-15 yıl 99 15,3 16,4 42,5 
16-20 yıl 109 16,8 18,1 60,6 
20 yıldan fazla 237 36,6 39,4 100,0 
Toplam 602 92,9 100,0  
Kayıp veri  7,1   
Toplam  100,0   

Unvan  

Hekim  80 12,3 13,3 13,3 
Ebe ve hemşire 306 47,2 50,9 64,2 
Sağlık memuru 134 20,7 22,3 86,5 
Genel İdari Personel 53 8,2 8,8 95,3 
Yardımcı hizmetli 13 2,0 2,2 97,5 
Diğer sağlık 
profesyonelleri(diyetisyen, 
fizyoterapist, eczacı, 
biyolog vs.) 

15 2,3 2,5 100,0 

Toplam 601 92,7 100,0  
Kayıp veri  7,3   
Toplam  100,0   

Birimler 

Dahili birimler 167 25,8 27,8 27,8 
Cerrahi birimler 175 27,0 29,1 56,9 
Temel tıp birimleri 81 12,5 13,5 70,4 
Diğer  171 26,4 28,5 98,8 
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Diş hekimliği 7 1,1 1,2 100,0 
Toplam 601 92,7 100,0  

Kayıp veri  7,3   
Toplam  100,0   

Tablo 3'teki verilere göre en çok önemsenen konular mobbing (3,0340±3,7518), örgütsel adalet 
(3,0340±3,7518) ve ekip çalışması (2,7824±3,6318) olurken, en az önemsenilenin ise örgütsel 
vatandaşlık (0,864±0,7089) olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 3. Konuların Önem Derecelerine Göre Sıralaması 

Konu Geçerli 
veri Ortalama Std. Sapma 

Mobbing  648 3,3256 3,8161 
Örgütsel adalet 648 3,0340 3,7518 
Ekip çalışması 648 2,7824 3,6318 
İletişim  648 2,6991 3,4597 
Empati  648 2,6590 3,4986 
Kayırmacılık 648 2,5586 3,5565 
Tükenmişlik  648 2,4846 3,4493 
Örgüt kültürü  648 2,3873 3,3887 
Motivasyon  648 2,3873 3,3887 
Stres 648 2,2716 3,1006 
Etik  648 2,0710 3,2003 
Örgüte güven 648 1,7670 2,8512 
İş tatmini 648 1,6435 2,8838 
Bireysel sorumluluk 648 1,5833 3,0364 
Yaşam doyumu ve kalitesi 648 1,4676 2,9799 
Rol belirsizliği ve çatışması 648 1,4059 2,8594 
Özgüven 648 1,3951 2,7398 
Psikolojik dayanıklılık 648 ,9830 2,3061 
Öz yeterlilik 648 ,9753 2,3083 
Bireysel karar alma  648 ,9460 2,3644 
Çalışan sessizliği 648 ,9352 2,3089 
Kişilik  648 ,9182 2,2811 
Liderlik  648 ,7407 2,0490 
Çatışma  648 ,6775 1,9457 
Psiko-sosyal sorunlar 648 ,6265 1,9426 
Mesleki benlik 648 ,6065 1,9342 
Duygusal emek 648 ,5216 1,7963 
Sosyal beceri 648 ,5216 1,6388 
İşten ayrılma niyeti 648 ,5000 1,6854 
İhbarcılık  648 ,4877 1,7063 
Güç 648 ,4429 1,6854 
Duygusal zeka 648 ,4275 1,6364 
İşe adanma 648 ,4228 1,6670 
Örgüte yabancılaşma 648 ,3781 1,4542 
Tutum 648 ,3611 1,4313 
İnsandışılaştırma 648 ,3488 1,4333 
İnanç  648 ,3364 1,4025 
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Örgütle özdeşleşme 648 ,3349 1,4616 
Örgüte bağlılık 648 ,3025 1,3417 
Örgütsel sinizm 648 ,2623 1,3235 
Örgüt iklimi 648 ,2469 1,2657 
İşkoliklik 648 ,2346 1,1913 
İşe yabancılaşma 648 ,2114 1,0636 
Örgütsel cazibe 648 ,2099 1,0589 
Kendini sabotaj 648 ,1327 ,9324 
Örgütsel vatandaşlık 648 0,864 ,7089 

Yaş bazında konu tercihlerinde altı konuda farklılıklar olduğu tespit edilmiş ve Tablo 4'te sunulmuştur. 
Duygusal emek boyutu farklılığının sebebi 18-yaş aralığındaki kişilerin tabloda belirtilen 3 gruba göre 
daha yüksek ortalamaya sahip olmasından kaynaklanmaktadır. İşe adanma farklılığı 46-55 yaş 
aralığındaki bireylerin belirtilen gruplardan daha yüksek ortalamaya sahip olmasından 
kaynaklanmaktadır. Kişilik konusunda 18-25 yaş aralığındaki bireylerin daha fazla araştırma 
yapılması gerektiğini düşünmelerinden doğan bir farklılık söz konusudur. Rol belirsizliği ve çatışması 
konusunda anlamlı bir sonuç elde edilememiş olmakla birlikte en yüksek ortalamaya sahip olanların 
26-35 yaş aralığı olduğu görülmektedir. Stres konusunda 18-25 yaş aralığındakilerin daha yüksek 
ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Tükenmişlik konusunda ise 36-45 yaş aralığındakilerin 
yüksek düzeydeki tercihleri farklılığı oluşturmaktadır. Sonuç olarak "1H1: Yaş bakımından tercih 
edilen konularda anlamlı farklılıklar vardır" hipotezi kısmen desteklenmiştir. 

Tablo 4. Yaşa Göre Konu Tercih Farklılıklarına İlişkin Anova Testi 

 Yaş Grubu N X S.S. F p Anlamlı fark 

Duygusal emek 

18-25 43 1,6279 3,10164 4,176 ,002* (18-25) >(26-35), 
(36-45), (46-55) 26-35 156 ,4103 1,66896   

36-45 269 ,5465 1,85548   
46-55 119 ,4622 1,47171   
56-65 15 ,1333 ,51640   

İşe adanma 

18-25 43 ,4186 1,41812 3,903 ,004* (46-55)>(26-35), (36-
45) 26-35 156 ,2308 1,16312   

36-45 269 ,3829 1,51800   
46-55 119 ,9832 2,65529   
56-65 15 ,0000 ,00000   

Kişilik  

18-25 43 2,2326 3,09252 3,972 ,003* (18-25)>(26-35), (36-
45) 

 
26-35 156 ,9551 2,46352   
36-45 269 ,7398 1,93146   
46-55 119 1,1429 2,66263   
56-65 15 1,0000 2,07020   

Rol belirsizliği 
ve çatışması 

18-25 43 1,0698 2,49185 2,675 ,031*  
26-35 156 1,9615 3,23267   
36-45 269 1,5725 3,01850   
46-55 119 1,1429 2,56867   
56-65 15 ,0000 ,00000   

Stres  

18-25 43 3,3023 3,44712 3,108 ,015* (18-25)>(56-65) 
26-35 156 2,0962 2,94417   
36-45 269 2,6914 3,18894   
46-55 119 2,2689 3,24089   
56-65 15 ,6000 1,59463   

Tükenmişlik  

18-25 43 1,6512 2,87753 3,058 ,016* (36-45)>(46-55) 
 26-35 156 2,5705 3,42498   

36-45 269 3,1413 3,64396   
46-55 119 2,0840 3,31811   
56-65 15 3,0000 3,96412   

* p ≤ 0,05 
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Cinsiyet bağlamında on sekiz boyutta anlamlı farklılık bulunmuş ve Tablo 5'te gösterilmiştir. Bu 
farklılıkların; erkeklerin bireysel karar alma, inanç, duygusal zeka, ihbarcılık, işten ayrılma niyeti, 
işkoliklik, örgütsel cazibe, örgütsel sinizm, öz yeterlilik, örgütsel özdeşleşme, sosyal beceri ve 
liderlik konularını; kadınların ise duygusal emek, etik, işe adanma, psikolojik dayanıklılık, rol 
çatışması ve belirsizliği ve tükenmişlik konularını daha çok tercih etmesinden kaynaklandığı tespit 
edilmiştir. Bu nedenlerden dolayı "2H1: Cinsiyet bakımından tercih edilen konularda anlamlı 
farklılıklar vardır" hipotezi kısmen desteklemiştir.  

Tablo 5. Cinsiyete Göre Konu Tercih Farklılıklarına İlişkin T Testi 

 Cinsiyet N X S.S. F P 

Bireysel karar alma Kadın 418 ,9187 2,30485 6,807 ,009* 
Erkek 184 1,2446 2,71002   

İnanç  Kadın 418 ,2751 1,30058 16,440 ,000* 
Erkek 184 ,5598 1,73574   

Duygusal emek Kadın 418 ,6459 1,99976 10,853 ,001* 
Erkek 184 ,3696 1,47265   

Duygusal zeka Kadın 418 ,3876 1,52926 9,550 ,002* 
Erkek 184 ,6250 2,01243   

Etik  Kadın 418 2,2895 3,33500 3,553 ,060* 
Erkek 184 2,0924 3,11126   

İhbarcılık  Kadın 418 ,4641 1,60183 6,696 ,010* 
Erkek 184 ,6630 2,08705   

İşe adanma Kadın 418 ,5478 1,92394 16,488 ,000* 
Erkek 184 ,2446 1,13078   

İşten ayrılma niyeti Kadın 418 ,4617 1,62408 8,636 ,003* 
Erkek 184 ,7120 1,98041   

İşkoliklik  Kadın 418 ,1962 1,16083 9,900 ,002* 
Erkek 184 ,3804 1,38171   

Örgütsel cazibe Kadın 418 ,7225 1,99027 19,564 ,000* 
Erkek 184 ,9674 2,37220   

Örgütsel sinizm Kadın 418 ,2416 1,27190 4,606 ,032* 
Erkek 184 ,3750 1,57356   

Öz yeterlilik  Kadın 418 ,9809 2,26105 5,681 ,017* 
Erkek 184 1,2065 2,62622   

Örgütsel özdeşleşme Kadın 418 ,2823 1,28325 14,654 ,000* 
Erkek 184 ,5380 1,93011   

Psikolojik dayanıklılık Kadın 418 1,1651 2,49969 8,612 ,003* 
Erkek 184 ,8152 2,05354   

Rol belirsizliği ve çatışması Kadın 418 1,6770 3,09924 15,359 ,000* 
Erkek 184 1,1413 2,50718   

Sosyal beceri Kadın 418 ,4976 1,54741 7,944 ,005* 
Erkek 184 ,7065 1,98375   

Tükenmişlik  Kadın 418 2,9091 3,56997 5,864 ,016* 
Erkek 184 2,1413 3,30782   

Liderlik  Kadın 418 ,7225 1,99027 5,128 ,024* 
Erkek 184 ,9674 2,37220   

* p ≤ 0,05 

Medeni durum bazında on üç konuda fark olduğu tespit edilmiş ve elde edilen veriler Tablo 6'da 
sunulmuştur. Duygusal emek, insandışılaştırma, işten ayrılma niyeti, örgüt iklimi, örgütsel güven, öz 
yeterlilik, örgütsel özdeşleşme, psikososyal sorunlar konularında bekarlar; iş tatmini, işe adanma, 
kendini sabotaj, rol çatışması ve belirsizliği ile tükenmişlik konularının ise evli olanlar tarafından daha 
çok tercih edilmesinden kaynaklı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla "3H1: Medeni 
durum bakımından tercih edilen konularda anlamlı farklılıklar vardır" hipotezi kısmen desteklenmiştir.  
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Tablo 6. Medeni Duruma Göre Konu Tercih Farklılıklarına İlişkin T Testi 

 Medeni Durum N X S.S. F P 

Duygusal emek Evli 456 ,4737 1,67705 16,331 ,000* 
Bekar 146 ,8356 2,31942   

İnsandışılaştırma Evli 456 ,3070 1,34002 15,012 ,000* 
Bekar 146 ,5890 1,85201   

İş tatmini Evli 456 1,9013 3,04131 8,014 ,005* 
Bekar 146 1,3562 2,63331   

İşe adanma Evli 456 ,5044 1,81810 6,036 ,014* 
Bekar 146 ,3014 1,39145   

İşten ayrılma niyeti Evli 456 ,4737 1,62649 9,515 ,002* 
Bekar 146 ,7397 2,05797   

Kendini sabotaj Evli 456 ,1842 1,10397 14,203 ,000* 
Bekar 146 ,0137 ,16552   

Örgüt iklimi Evli 456 ,2237 1,19079 7,159 ,008* 
Bekar 146 ,3973 1,62938   

Örgütsel güven Evli 456 1,8377 2,83463 4,452 ,035* 
Bekar 146 2,1027 3,15295   

Öz yeterlilik Evli 456 ,9890 2,29809 4,275 ,039* 
Bekar 146 1,2397 2,61377   

Örgütsel özdeşleşme Evli 456 ,3026 1,35081 10,310 ,001* 
Bekar 146 ,5411 1,93026   

Psiko-sosyal sorunlar  Evli 456 ,6031 1,91303 7,039 ,008* 
Bekar 146 ,8973 2,27044   

Rol belirsizliği ve çatışması Evli 456 1,5943 3,00035 4,217 ,040* 
Bekar 146 1,2603 2,73434   

Tükenmişlik Evli 456 2,8553 3,57231 8,073 ,005* 
Bekar 146 2,1096 3,24223   

* p ≤ 0,05 

Eğitim durumuna göre on bir konu bakımından istatistiki bakımdan anlamlı bir fark tespit edilmiş ve 
Tablo 7'de gösterilmiştir. Liderlik, örgüt kültürü, örgüt iklimi, örgütsel sinizm ve sosyal beceri 
konularında özellikle lisansüstü düzeyde eğitim alanların daha fazla araştırma yapılmasını tercih 
etmelerinden kaynaklı anlamlı farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Mobbing ve tükenmişlik konularında 
lisans eğitimlilerin yüksek düzeyde tercihleri söz konusudur. İnanç, işe adanma ve özgüven 
konularında en fazla araştırma yapılmasını isteyenler lise mezunları olmuştur. Kayırmacılık konusunu 
ön lisans mezunları daha çok tercih etmişlerdir. Sonuç olarak "4H1: Eğitim durumu bakımından tercih 
edilen konularda anlamlı farklılıklar vardır" hipotezi kısmen desteklenmiştir.  

Tablo 7. Eğitim Durumuna Göre Konu Tercih Farklılıklarına İlişkin Anova Testi 

 Eğitim Durumu N X S.S. F p Anlamlı fark 

Liderlik 

Lise 77 ,6364 1,91194 3,424 ,017* Lisans<lisansüstü 
Önlisans 159 ,7296 2,13080   
Lisans 252 ,6349 1,90032   
Lisansüstü 114 1,3596 2,56293   

Mobbing 

Lise 77 3,1169 4,05545 3,334 ,019* Lisans>lisansüstü 
Önlisans 159 3,4654 3,76657   
Lisans 252 4,1111 3,80757   
Lisansüstü 114 2,8772 3,76086   

İnanç 

Lise 77 ,7532 2,14081 3,274 ,021* Lise>lisans 
Önlisans 159 ,4654 1,70175   
Lisans 252 ,1984 1,03731   
Lisansüstü 114 ,3158 1,22883   

İşe adanma Lise 77 ,9091 2,23714 2,646 ,048* Lise>lisansüstü 
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Önlisans 159 ,4151 1,65469   
Lisans 252 ,4563 1,81244   
Lisansüstü 114 ,2018 1,06580   

Kayırmacılık  

Lise 77 2,1039 3,16471 4,529 ,004* Önlisans>lise, 
lisansüstü Önlisans 159 3,4277 3,91113   

Lisans 252 2,8730 3,62370   
Lisansüstü 114 1,9912 3,27364   

Örgüt kültürü  

Lise 77 1,0390 2,48385 3,415 ,017* Lisans<lisansüstü 
Önlisans 159 ,8365 1,94505   
Lisans 252 ,7103 2,02755   
Lisansüstü 114 1,5000 2,83234   

Örgüt iklimi 

Lise 77 ,2597 1,23972 4,759 ,003* Lisans<lisansüstü 
Önlisans 159 ,3648 1,54027   
Lisans 252 ,0595 ,55065   
Lisansüstü 114 ,5877 1,97691   

Örgütsel sinizm 

Lise 77 ,2208 1,22069 3,663 ,012* Lisans<lisansüstü 
Önlisans 159 ,2893 1,30891   
Lisans 252 ,1349 ,84545   
Lisansüstü 114 ,6404 2,19866   

Özgüven  

Lise 77 1,8052 3,09940 2,650 ,048*  
Önlisans 159 1,7421 3,01728   
Lisans 252 1,5437 2,75458   
Lisansüstü 114 ,8684 2,35185   

Sosyal beceri 

Lise 77 ,8571 2,19278 3,585 ,014* Lisans<lisansüstü 
Önlisans 159 ,5723 1,78765   
Lisans 252 ,3294 1,05932   
Lisansüstü 114 ,8596 2,18959   

Tükenmişlik 

Lise 77 1,7662 3,07749 3,304 ,020* Lise<lisans 
Önlisans 159 2,7862 3,65327   
Lisans 252 3,0595 3,55946   
Lisansüstü 114 2,2807 3,34322   

* p ≤ 0,05 

İş tecrübesine göre 3 konuda anlamlı farklılıklar tespit edilmiş ve farklılıklar Tablo 8'de gösterilmiştir. 
Bireysel sorumluluk konusundaki farklılığının 20 yıldan fazla iş tecrübesine sahip olanların; kendini 
sabotaj konusunda 5-10 yıl arasında iş tecrübesine sahip olanların; yaşam doyumu ve kalitesi 
konusunda ise 5 yıldan az iş tecrübesine sahip olanların daha yüksek ortalamaya sahip olmasından 
kaynaklandığı belirlenmiştir.  Dolayısıyla "5H1: İş tecrübesi bakımından tercih edilen konularda 
anlamlı farklılıklar vardır" hipotezi kısmen desteklenmiştir.  

Tablo 8. İş Tecrübesine Göre Konu Tercih Farklılıklarına İlişkin Anova Testi 

 İş Tecrübesi N X S.S. F p Anlamlı fark 

Bireysel 
sorumluluk 

5 yıldan az 66 1,3788 2,93921 2,382 ,050* (11-15 yıl)<(20 
yıldan fazla) 5-10 yıl 91 1,5824 3,12362   

11-15 yıl 99 1,0606 2,48185   
16-20 yıl  109 1,6697 2,98780   
20 yıldan fazla 237 2,1266 3,40874   

Kendini sabotaj 

5 yıldan az 66 ,0606 ,49237 2,401 ,049*  
5-10 yıl 91 ,3626 1,70305   
11-15 yıl 99 ,2727 1,46258   
16-20 yıl  109 ,0275 ,28735   
20 yıldan fazla 237 ,0802 ,49350   

Yaşam doyumu 
ve kalitesi 

5 yıldan az 66 2,6667 3,77577 2,846 ,023* (5 yıldan az)>(16-
20yıl) 5-10 yıl 91 1,4066 2,96640   

11-15 yıl 99 1,6364 3,22444   
16-20 yıl  109 1,1101 2,77335   
20 yıldan fazla 237 1,5359 2,88549   
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* p ≤ 0,05 

Unvana göre 6 konuda anlamlı farklılık bulunmuş ve bu farklılıklara ilişkin veriler Tablo 9'da 
gösterilmiştir. Mesleki benlik konusunu en çok diğer sağlık profesyonelleri seçmiştir. İnanç 
konusunda, ebe-hemşireler ile sağlık memurları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. İşe adanma 
konusunda hekimler ile GİH sınıfındaki personel arasında farklılık ortaya çıkmıştır. Örgütsel cazibe 
konusunu en fazla hekimler araştırılması gereken konu olarak seçmişlerdir. Sosyal beceri konusunu, 
yardımcı hizmetlilerin daha fazla önemsediği ve tükenmişlik konusunda ise ebe-hemşirelerin yüksek 
ortalamasından kaynaklı farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Bu nedenlerden dolayı "6H1: Unvan 
bakımından tercih edilen konularda anlamlı farklılıklar vardır" hipotezi kısmen desteklenmiştir. 

Tablo 9. Unvana Göre Konu Tercih Farklılıklarına İlişkin Anova Testi 

 Unvan N X S.S. F p Anlamlı fark 

Mesleki benlik 

Hekim 80 ,8875 2,32212 2,732 ,019* (Diğer sağlık 
profesyonelleri)> 

(ebe-hemşire), (sağlık 
memuru), (yardımcı 

hizmetli) 

Ebe-hemşire 306 ,6176 1,81998   
Sağlık memuru 134 ,4701 1,82584   
Genel idari personel 53 ,6792 2,28518   
Yardımcı hizmetli 13 ,0000 ,00000   
Diğer sağlık profesyonelleri 15 2,2667 3,75056   

İnanç  

Hekim 80 ,2125 ,88151 2,783 ,017* (ebe-
hemşire)<(sağlık 

memuru) 
Ebe-hemşire 306 ,2320 1,19085   
Sağlık memuru 134 ,6791 1,99850   
Genel idari personel 53 ,6981 2,00562   
Yardımcı hizmetli 13 ,1538 ,55470   
Diğer sağlık profesyonelleri 15 ,0000 ,00000   

İşe adanma  

Hekim 80 ,0875 ,59945 2,730 ,019* (hekim)<(genel idari 
personel) Ebe-hemşire 306 ,4706 1,76880   

Sağlık memuru 134 ,3507 1,50317   
Genel idari personel 53 1,1321 2,64603   
Yardımcı hizmetli 13 ,6154 2,21880   
Diğer sağlık profesyonelleri 15 ,0667 ,25820   

Örgütsel cazibe 

Hekim 80 ,5375 1,96774 2,234 ,050* (hekim)>(ebe-hemşire) 
Ebe-hemşire 306 ,1242 ,70892   
Sağlık memuru 134 ,2388 1,08426   
Genel idari personel 53 ,3962 1,32054   
Yardımcı hizmetli 13 ,1538 ,55470   
Diğer sağlık profesyonelleri 15 ,0000 ,00000   

Sosyal beceri  

Hekim 80 ,8250 2,13337 4,181 ,001* (Yardımcı 
hizmetli)>(hekim), 

(ebe-hemşire), (sağlık 
memuru), (genel idari 

personel) 

Ebe-hemşire 306 ,4150 1,36501   
Sağlık memuru 134 ,5821 1,78675   
Genel idari personel 53 ,3774 1,18039   
Yardımcı hizmetli 13 2,3077 3,81629   
Diğer sağlık profesyonelleri 15 1,1333 2,16685   

Tükenmişlik  

Hekim 80 2,8375 3,68178 4,582 ,000* (Ebe-hemşire)>(sağlık 
memuru), (genel idari 

personel) 
Ebe-hemşire 306 3,2418 3,60969   
Sağlık memuru 134 1,7463 3,02045   
Genel idari personel 53 1,6415 3,16285   
Yardımcı hizmetli 13 2,3846 3,33013   
Diğer sağlık profesyonelleri 15 2,6000 3,77586   

* p ≤ 0,05 
Çalışılan birime göre tercih edilen konu farklılıklarına ilişkin gerçekleştirilen Anova Testi sonucunda 
sekiz konu bakımından anlamlı farklılıklar tespit edilmiş ve Tablo 10'da sunulmuştur. Mobbing, 
çatışma, ekip çalışması ve stres konularını cerrahi birimlerde çalışanların daha fazla tercih etmesinden; 
örgüt kültürünü dahili birimlerin daha az tercih etmesinden;  örgüte bağlılık ve örgütsel sinizm 
konularını diş hekimlerinin daha fazla tercih etmelerinden kaynaklı farklılıklar olduğu belirlenmiştir. 

458



 
   

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

Tükenmişlik konusu ise en az temel tıp birimindeki çalışanlar tarafından tercih edilmiş ve bundan 
kaynaklı farklılıklar ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla "7H1: Çalışılan birim bakımından tercih edilen 
konularda anlamlı farklılıklar vardır" hipotezi kısmen desteklenmiştir.  

Tablo 10. Birime Göre Konu Tercih Farklılıklarına İlişkin Anova Testi 

 Birim  N X S.S. F p Anlamlı fark 

Mobbing 

Dahili birimler 167 3,6527 3,74476 2,456 ,045 (Cerrahi 
birimler)>(diğer) Cerrahi birimler 175 4,1257 3,94301   

Temel tıp birimleri 81 3,4198 3,98705   
Diğer 171 2,9474 3,65942   
Diş hekimliği 7 5,2857 4,95696   

Çatışma 

Dahili birimler 167 ,2994 1,12215 3,868 ,004 (Cerrahi 
birimler)>(dahili 

birimler) 
Cerrahi birimler 175 1,0629 2,40008   
Temel tıp birimleri 81 ,5185 1,59774   
Diğer 171 ,8830 2,25396   
Diş hekimliği 7 1,4286 3,77964   

Ekip çalışması 

Dahili birimler 167 2,8323 3,79069 2,567 ,037 (Cerrahi 
birimler)>(diğer) Cerrahi birimler 175 3,6171 3,79454   

Temel tıp birimleri 81 3,1235 3,56505   
Diğer 171 2,4269 3,42983   
Diş hekimliği 7 4,1429 4,01782   

Örgüt kültürü 

Dahili birimler 167 ,6108 1,91962 3,052 ,017 (dahili 
birimler)<(diğer) Cerrahi birimler 175 ,7600 2,11714   

Temel tıp birimleri 81 1,0000 2,09762   
Diğer 171 1,3684 2,65440   
Diş hekimliği 7 1,8571 2,96808   

Örgüte bağlılık 

Dahili birimler 167 ,3713 1,52683 4,454 ,001 (diş 
hekimliği)>(dahili 
birimler), (cerrahi 

birimler), (temel tıp 
birimleri), (diğer) 

Cerrahi birimler 175 ,1086 ,69867   
Temel tıp birimleri 81 ,3210 1,32124   
Diğer 171 ,4327 1,57550   
Diş hekimliği 7 2,1429 3,93398   

Örgütsel sinizm 

Dahili birimler 167 ,1138 ,86023 2,607 ,035  
Cerrahi birimler 175 ,2000 1,19866   
Temel tıp birimleri 81 ,5309 1,76130   
Diğer 171 ,3743 1,57190   
Diş hekimliği 7 1,2857 3,40168   

Stres  

Dahili birimler 167 2,7365 3,21181 3,127 ,015 (Cerrahi 
birimler)>(temel tıp 

birimleri) 
Cerrahi birimler 175 2,8743 3,39814   
Temel tıp birimleri 81 1,6296 2,70391   
Diğer 171 2,0936 2,90891   
Diş hekimliği 7 2,8571 4,01782   

Tükenmişlik  

Dahili birimler 167 3,4371 3,78097 8,494 ,000 (Temel tıp 
birimleri)<(dahili 
birimler), (cerrahi 

birimler) 
(diğer) ile (dahili 
birimler), (cerrahi 

birimler) 

Cerrahi birimler 175 3,2857 3,53774   
Temel tıp birimleri 81 1,3086 2,70944   
Diğer 171 2,0175 3,22029   

Diş hekimliği 7 1,4286 3,77964 
  

* p ≤ 0,05 

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Neuman'a (2006) göre "sosyal bilimin amacı toplumsal anlamı bağlamında anlamaktır". Bu doğrultuda 
elde edilen en önemli sonuç, tercih edilen konu sıralamasında mobbing ve örgütsel adalet konularının 
ilk sıralarda yer almasıdır. Tablo 1'deki literatür taramasında daha çok iş tatmini konusunun 
incelendiği, dolayısıyla yapılan çalışmadan elde edilen bulgularla literatür arasında uyuşmazlık olduğu 
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tespit edilmiştir. Bu durum akademik bakış açısı ile uygulama alanı (Muğla ili özelinde) arasında fark 
olduğunu ortaya koymaktadır.  

Demografik bilgiler nezdinde yapılan karşılaştırmalarda çeşitli konular bakımından gruplar arası 
farklılıklar tespit edilmiştir. Bu farklılıkların neden ve sonuçlarına, yordayıcıları ve aracılarına ilişkin 
ayrıntılı çalışma yapılması hem literatürün gelişmesine katkı sağlayacak, hem de yöneticilere 
profesyonel yönetim konusunda yol gösterecektir.  

Kurumlarda bahsi geçen konularda ne tür gelişmeler yaşandığının analiz edilmesine ve bunlara göre 
çeşitli eğitimler, programlar vs. düzenlenmesine ihtiyaç olduğu ortadadır. Böylece insanı anlamak, 
çalışanları anlamak konusunda ciddi bir adım atılmış olacaktır. Akademi bakımından ise temel kısıtlar 
göz önünde bulundurularak gelecek araştırmalarda bu bulgular incelenerek yeni araştırmalar 
tasarlanabilir ve kavramlara arası ilişkiler incelenebilir, literatüre farklı bilgiler kazandırılabilir.  

Gelecek çalışmalarda farklı illerde, farklı kavramlar aracılığıyla, farklı araştırma tasarım ve yöntemleri 
kullanarak bu alanda yeni çalışmalar gerçekleştirilebilir. Ayrıca, bu tür çalışmalar sonucu elde edilen 
konular ayrıntılı bir şekilde araştırılarak, pratiğe yönelik ayrıntılı çözümler bilimsel yöntemler 
aracılığıyla üretilebilir.  
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SAĞLIK ÇALIŞANLARININ BAĞLI BULUNDUĞU BİRİME 
GÖRE İŞYERİ ARKADAŞLIĞI ALGILARININ VE İŞE 

ADANMIŞLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

Furkan Şahinbaş1 
Gülsün Erigüç 2 

Özet 

Örgütlerin içerisinde yer alan bireylerin eylemleri ve bu eylemlerin ortaya çıkmasındaki etkenler örgütsel 
davranış kavramı içerisinde bilimsel bir çerçevede değerlendirilmektedir. Örgüt içerisinde yer alan bireylerin 
eylemlerini pozitif yönde etkileyecek olan fikirleri ortaya koymaya çalışan kavramlardan işyeri arkadaşlığı ve işe 
adanma kavramları çalışma kapsamında yer almaktadır. İşyeri arkadaşlığı, işyerinde insana dair biçimsel 
olmayan etkileşimler olarak ifade edilmektedir. İşe adanmışlık ise çalışanların kendilerini fiziksel, bilişsel ve 
duygusal anlamda tümüyle iş rollerini yerine getirmeye vermeleridir. Araştırmanın amacı, sağlık personelinin 
bağlı bulunduğu birime göre işyeri arkadaşlığı algısı ve işe adanmışlık düzeylerinin incelenmesidir. Verilerin 
toplanmasında İşyeri Arkadaşlığı Ölçeği ve Utrecht İşe Adanmışlık Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde 
ANOVA ve Pearson Korelasyon Analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda sağlık personelinin algıladığı işyeri 
arkadaşlığı ile işe adanmışlık düzeyi arasında olumlu yönde orta kuvvetli bir ilişkinin olduğu ortaya konmuştur. 
Bulgulara göre sağlık personelinin algıladığı işyeri arkadaşlığı düzeyi ve işe adanmışlık düzeyinin görev alınan 
birime göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İşe Adanmışlık, İşyeri Arkadaşlığı, Sağlık, Pozitif Örgütsel Davranış 

 

THE EXAMINATION OF WORKPLACE FRIENDSHIP PERCEPTIONS AND WORK 
ENGAGEMENT LEVELS ACCORDING TO THE DEPARTMENT WHICH HEALTH STAFF WORK 

Abstract 

The actions of the individuals within the organizations and the causes of the emergence of these actions are 
evaluated within a scientific framework within the concept of organizational behavior. The concepts of workplace 
friendship and work engagement are included within the scope of the concepts that try to put forward the ideas 
that will affect the actions of the individuals in the organization positively. Workplace friendship is expressed as 
non-formal interactions about man in the workplace. Commitment to work requires employees to fulfill their entire 
business role in physical, cognitive, and emotional sense. The purpose of the study is to examine the workplace 
friendship perception and work engagement levels according to the department which health staff work. The 
Workplace Friendship Scale and the Utrecht Work Engagement Scale were used to collect the data. ANOVA and 
Pearson Correlation Analysis were used in the analysis of the data. As a result of the research, it has been revealed 
that there is a moderate relation between the workplace friendship perceived by the health personnel and the work 
engagement level. According to findings, it was determined that the level of workplace friendship and work 
engagement perceived by the health personnel differ depending on the department. 

Key Words: Work Engagement, Workplace Friendship, Health, Positive Organizational Behavior 
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1. Giriş 

Bireylerin ve toplumların başarılı olmalarını sağlayacak etkenleri belirleyip geliştirmeyi hedefleyen 
pozitif psikoloji, insanın yaşamında işlevlerini en iyi şekilde yerine getirmesine katkıda bulunmaya 
yönelik bilimsel çalışmaların tamamı olarak tanımlanmaktadır. Pozitif psikoloji disiplininin örgütsel 
alana yansıması, pozitif örgütsel bilim ve pozitif örgütsel davranış olmak üzere iki farklı yaklaşım ile 
gerçekleşmiştir  (Şengün, 2016). Pozitif örgütsel bilim; örgütsel davranış, psikoloji, antropoloji, 
sosyoloji ve sosyal hizmetlerden yararlanan multidisipliner bir okuldur  (Cameron ve Spreitzer, 2011). 
Bireylerin örgütlerdeki performanslarını artırmak için pozitif özelliklerin yerleştirilmesi ve uygulanması 
olarak nitelendirilen pozitif örgütsel davranış, sadece zayıflıkları yönetmek yerine işyerinde pozitif 
insangücü oluşturmaya odaklı bir yaklaşımdır (Luthans, 2002).  

Pozitif Örgütsel Davranış Yaklaşımı kapsamında ortaya çıkan ve bu çalışmada ele alınacak konulardan 
biri işyeri arkadaşlığıdır. Ulusal ve uluslararası yazında birçok kişi tarafından çeşitli şekillerde 
tanımlanan arkadaşlık kavramı, 1978 yılında Wright tarafından son derece geniş bir ifadeyle 
tanımlanmıştır. Arkadaşlık, iki insan arasında gönüllülük esasına dayalı karşılıklı dayanışmadır (Wright, 
1978).  

Günümüzde işyerleri, arkadaşlıkların geliştirildiği en önemli ortamlardan biri haline gelmiştir. 
İnsanların çoğu zamanlarının büyük bir kısmını işyerlerinde geçirdiğinden, çalışma hayatı ile sosyal 
hayat bir etkileşim içerisindedir. İşyerindeki bireylerin, etkileşim içerisinde olup vakit geçirdikleri ve 
yaş, tutum, düşünce, davranış ve eğitim gibi benzerlikler paylaştıkları diğer çalışanlarla arkadaşlık 
kurması oldukça muhtemeldir (Lee, 2005). 

Arkadaşlık kavramında olduğu gibi işyeri arkadaşlığı kavramının da net bir tanımlamayla belli bir kalıba 
oturtulması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle işyeri arkadaşlığı kavramı üzerine de çeşitli 
tanımlamalar yapılmıştır.  

İşyeri arkadaşlığı genel bir tanımlama ile işyerinde insana dair biçimsel olmayan etkileşimler olarak 
ifade edilebilir. İşle ilgili ilişkilerden çok insana ve duyguya dair ilişkileri içermektedir. İşyeri 
arkadaşlıkları, işyerindeki insanlar arasındaki karşılıklı bağlılık, güven, ortak değerler ve ilgi alanlarını 
kapsayan, tanışıklıktan öte fakat romantizm içermeyen ilişkilerdir (Berman vd., 2002).    

İşyeri arkadaşlığı yazında işyeri ilişkileri içerisinde ele alınmaktadır. Ancak işyeri arkadaşlığı kendisini 
diğer işyeri ilişkilerinden ayıran bazı özelliklere sahiptir. Bu özellikler şu şekilde ifade edilebilir (Sias 
ve Cahill, 1998): 

• Gönüllülük: Arkadaşlık ilişkileri zorlamayla değil kişinin kendi isteğiyle kurulur. Gönüllülük, 
işyeri arkadaşlığı ilişkisini ast-üst, amir-memur ilişkisinden farklı tutmaktadır. 

• Kişilik odaklanması: Arkadaşlık ilişkileri sahip olunan unvan veya bulunulan pozisyon ile değil 
kişilik özellikleri ile oluşturulur. Arkadaşlık ilişkisinde bireyler eşit seviyededir. 

• Duygusal bağların doğası: Arkadaşlık ilişkisi içerisindeki bireyler duygusal olarak birbirlerine 
karşı olumlu ve sevecen hisler barındırırlar; ancak romantik ilişkilerin mahremi ve yüksek 
sahipleniciliği bu ilişkilerde bulunmaz. 

• Gelişimlerin doğası: Arkadaşlıklar yavaş yavaş ve etkileşim içerisinde gerçekleşmektedir.  

İşyerinde bireyler arası iletişim, çalışanların iyi oluş hallerini etkileyen en önemli unsurlardan biridir. 
Kişiler arkadaşlık ilişkilerini duygusal açıdan güvende hissetmek, gerektiğinde yardım ve destek 
görmek, mutluluk ve üzüntülerini paylaşmak ve kendini gerçekleştirmek için kurarlar (Mendelson ve 
Aboud, 1999).  

İşyeri arkadaşlığının gelişimini etkileyen bazı faktörler bulunmaktadır. Bu faktörleri bireysel ve 
bağlamsal olarak iki grupta toplamak mümkündür (Sias ve Cahill, 1998). İşyerinde arkadaşlığın 
gelişimini etkileyen faktörlerden en önemlisi benzerliktir. Arkadaşlık ilişkilerinde insanların kendilerine 
benzer bireyleri sevme eğilimleri vardır. Kültürel ve demografik özellikler, tutumlar, inançlar ve ilgiler 
bakımından benzer özelliklere sahip insanlar daha fazla birbirine yaklaşma ve iletişim kurma 
eğilimindedirler (Freedman vd., 2003).  
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İşyeri arkadaşlıkları hem kurumlar hem de kurumda çalışan bireyler açısından oldukça yararlıdır (Song, 
2006). İşyerinde kurulan kaliteli arkadaşlıklar çalışanların mutluluklarını artırır (Dickie, 2009). 
İşyerinde arkadaşlık ilişkilerinin olumlu ve yoğun olması çalışanların örgüt faaliyetlerine katılımlarını 
artırmaktadır. Bu noktada örgüt hedeflerine ulaşılması ile iyi arkadaşlık ilişkileri bir etkileşim ve döngü 
içerisindedir (Berman vd., 2002).  

Pozitif Örgüsel Davranış Yaklaşımı etkisiyle ortaya çıkan ve bu çalışmada ele alınacak bir diğer kavram 
işe adanmadır. Uluslararası yazında “work engagement” olarak ifade edilen bu kavram, ulusal yazında 
“işe adanma, işe gönülden adanma, işe cezbolma, işe angaje olma, işle bütünleşme, işe tutkunluk, 
çalışmaya tutkunluk” gibi ifadelerle ele alınmaktadır. İşe adanma kavramı araştırmacılar tarafından 
özellikle son yıllarda yoğun ilgi görmektedir (Bakker ve Demerouti, 2008). İşe adanma, çalışanın 
çalışma davranışları ve iyilik haliyle yakından ilişkili, pozitif bir kavramdır. Yani işe adanma pozitif iş 
duygularına sahip olmak ile sağlıklı olmanın toplamıdır (Schaufeli vd., 2002). Bir diğer tanımlamaya 
göre işe adanma; çalışanların kendilerini fiziksel, bilişsel ve duygusal anlamda tümüyle iş rollerini 
yerine getirmeye vermeleridir (Kahn, 1990). Daha genel bir ifadeyle işe adanma; bireyin yaşamına ve 
işine karşı coşkulu olması, hevesli bir şekilde tümüyle işine odaklanması ve beklentilerin ötesinde 
performans sergilemesidir (Macey ve Schneider, 2008). 

Pozitif, tatmin edici, çalışmayla ilgili ruh hali olarak ifade edilen işe adanma; dinçlik, adanmışlık ve 
yoğunlaşma olmak üzere üç boyutta nitelendirilmektedir. Dinçlik; bireyin çalışma esnasında enerji ve 
dayanıklılığının yüksek olmasını, enerjinin etkisiyle çaba sarf etme isteğini, zorluklar karşısında dirençli 
olmasını ve çabuk yorulmamasını ifade etmektedir. Adanmışlık, bireyin kurumun değerlerini 
benimsemesi, kuruma katkı sağlaması ve sadakat göstermesini içeren psikolojik bağlılık olarak 
belirtilmiştir. Yoğunlaşma; bireyin işe yönelik yüksek odaklanmasıdır. Yoğunlaşmış birey, işini 
yapmaktan mutluluk duyar (Schaufeli vd., 2002).  

İşe adanma kişisel ve örgütsel pek çok faktörden etkilenmektedir. İşin yapısı, kişisel özellikler, işle ilgili 
talepler, örgütsel destek, iyi çalışma koşulları, kariyer geliştirme faaliyetleri, örgütsel özdeşleşme, iş 
güvenliği ve ücretlendirme sistemi gibi faktörler işe adanma üzerinde etkilidir (Villotti vd., 2013).  

İşe adanmanın;  iş doyumunun ve performansın artırılması ile verimliliğin yükselmesi, devamsızlığı ve 
personel devir oranını düşürmesi, işten ayrılma niyetinin azalması gibi örgütsel ve bireysel pozitif yönlü 
sonuçlarının olduğu görülmektedir (Bakker ve Schaufeli, 2008). 

Bu çalışmada sağlık personelinin işyeri arkadaşlığı algısı ve işe adanmışlık düzeyleri bağlı bulundukları 
birime göre ele alınacaktır.  

2. Yöntem 

Bu araştırmada amaç, sağlık personelinin bağlı bulunduğu birime göre işyeri arkadaşlığı algısı ve işe 
adanmışlık düzeylerinin incelenmesidir. Araştırmanın evrenini Hacettepe Üniversitesi Erişkin 
Hastanesinde görev yapan 2657 sağlık personeli oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında 300 kişilik veri 
ile analizler gerçekleştirilmiştir. Sağlık çalışanlarının işyeri arkadaşlığı davranışlarını ölçmek için 
Nielsen ve arkadaşları (2000) tarafından oluşturulan “İşyeri Arkadaşlığı Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 
iki alt boyuttan oluşmaktadır. Alt boyutların adları bu çalışmada “Arkadaşlık Kurma Fırsatı” ve 
“Arkadaşlık Değeri” olarak verilmiştir. Ölçek 5’li likert tipinde tasarlanmış olup toplam 12 maddeden 
oluşmakta ve alt boyutları 6’şar madde ile dağılmaktadır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 12 ve en 
yüksek puan 60’tır. Ölçekten alınan puanlar yükseldikçe iş yerine arkadaşlık kurmaya yönelik ortam 
varlığına ilişkin algı olumlu yönde artmaktadır. Çalışanların işe adanmışlık düzeylerini ölçmek için ise; 
Schaufeli ve Bakker (2003) tarafından geliştirilen “Utrecht İşe Adanma Ölçeği” kullanılmıştır. Alt 
boyutların adları bu çalışmada “Dinçlik”, “Özümseme” ve “Yoğunlaşma” olarak verilmiştir. Ölçek 7’li 
likert tipinde tasarlanmış olup toplam 17 maddeden oluşmakta ve alt boyutları sırası ile 6, 5 ve 6 madde 
ile dağılmaktadır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 17 ve en yüksek puan 119’tır. Ölçekten alınan 
puanlar yükseldikçe işe adanma düzeyi de artmaktadır.  
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3. Bulgular 

Araştırmanın bu bölümünde çalışanlara ait bilgilere, kullanılan ölçekler aracılılığıyla elde edilen 
verilerin analiz sonuçları ve yorumlarına yer verilmiştir.  

Araştırmaya katılan sağlık personelinin %10'u (n=30) acil servis, %6,3'ü (n=19) ameliyathane, %47,7'si 
(n=143) servis, %8'i (n=24) poliklinik, %16,7'si (n=50) laboratuvar ve %11,3'ü (n=34) idari birimlerde 
görev almaktadır.  

 

Tablo 1. Çalışanların Bulunduğu Birime Göre İşyeri Arkadaşlığı 

Birim n x̄ ss F p Fark 

İşyeri Arkadaşlığı 

Acil Servis 30 36,40 8,17 

4,413 ,001 

2>1,6 

4>1,6 

5>1,6 

Ameliyathane 19 43,63 9,00 

Servis 143 41,59 8,88 

Poliklinik 24 44,21 7,47 

Laboratuvar 50 44,68 9,55 

İdari Birimler 34 39,74 6,79 

Arkadaşlık Kurma Fırsatı 

Acil Servis 30 18,27 4,19 

3,823 ,002 

2>1,6 

4>1,6 

5>1,6 

 

Ameliyathane 19 21,42 4,80 

Servis 143 20,62 4,65 

Poliklinik 24 22,08 4,04 

Laboratuvar 50 22,62 5,15 

İdari Birimler 34 21,06 4,23 

Arkadaşlık Değeri 

Acil Servis 30 18,13 4,80 

5,194 ,000 

2>1,6 

4>1,6 

5>1,6 

Ameliyathane 19 22,21 4,39 

Servis 143 20,97 4,53 

Poliklinik 24 22,13 3,88 

Laboratuvar 50 22,06 4,79 

İdari Birimler 34 18,68 4,27 

Tablo 1 incelendiğinde; farklı birimlerde görev alan bireylerin işyeri arkadaşlığı (F=4,413; p=,001), 
arkadaşlık kurma fırsatı (F=3,823; p=,002) ve arkadaşlık değeri (F=5,194; p=,000) algılarının 
birbirinden anlamlı derecede farklılık gösterdiği belirlenmiştir (p<,05). 
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Tablo 2. Çalışanların Bulundukları Birime Göre İşe Adanmışlık 

Birim n x̄ ss F p Fark 

İşe Adanmışlık 

Acil Servis 30 69,67 16,76 

4,961 ,000 
2, 3, 4, 5, 

6>1

2, 3, 4>5 

Ameliyathane 19 82,47 14,86 

Servis 143 83,23 15,89 

Poliklinik 24 86,88 11,53 

Laboratuvar 50 76,74 13,25 

İdari Birimler 34 80,94 21,56 

Dinçlik 

Acil Servis 30 23,53 7,08 

2,137 ,061 

Ameliyathane 19 27,89 6,27 

Servis 143 27,24 6,76 

Poliklinik 24 29,38 5,58 

Laboratuvar 50 27,06 6,73 

İdari Birimler 34 26,85 9,09 

Özümseme 

Acil Servis 30 23,43 5,77 

9,897 ,000 2, 3, 4>5 

Ameliyathane 19 28,37 5,00 

Servis 143 28,83 4,47 

Poliklinik 24 28,46 5,59 

Laboratuvar 50 25,32 3,82 

İdari Birimler 34 24,91 6,89 

Yoğunlaşma 

Acil Servis 30 22,70 6,88 

6,126 ,000 
2, 3, 4, 5, 

6>1

2, 3, 4>5 

Ameliyathane 19 26,21 4,70 

Servis 143 27,17 5,87 

Poliklinik 24 29,04 4,06 

Laboratuvar 50 24,36 5,32 

İdari Birimler 34 29,18 8,48 

Tablo 2 incelendiğinde; farklı birimlerde görev alan bireylerin dinçlik (F=2,137; p=,061) düzeylerinin 
birbirinden anlamlı derecede farklılık göstermediği belirlenmiştir (p>,05). Farklı birimlerde görev alan 
bireylerin işe adanmışlık (F=4,961; p=,000), özümseme (F=9,897; p=,000) ve yoğunlaşma (F=6,126; 
p=,000) düzeylerinin birbirinden anlamlı derecede farklılık gösterdiği belirlenmiştir (p<,05). 
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Tablo 3. Çalışanların İşyeri Arkadaşlığı ve İşe Adanmışlığı Arasındaki İlişki 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
1. İşyeri Arkadaşlığı 1       
2. Arkadaşlık Kurma Fırsatı ,944** 1      

3. Arkadaşlık Değeri ,943** ,782** 1     

4. İşe Adanmışlık ,637** ,587** ,616** 1    

5. Dinçlik ,655** ,616** ,620** ,905** 1   

6. Özümseme ,534** ,448** ,560** ,878** ,724** 1  

7. Yoğunlaşma ,485** ,468** ,446** ,862** ,638** ,641** 1 

Tablo 3 incelendiğinde; işyeri arkadaşlığı ile işe adanmışlık (r(298)=,637; p=,000), dinçlik (r(298)=,655; 
p=,000), özümseme (r(298)=,534; p=,000) ve yoğunlaşma (r(298)=,485; p=,000) arasında pozitif yönde 
anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<,001).  

Arkadaşlık kurma fırsatı algısı ile arkadaşlık değeri algısı (r(298)=,782; p=,000), işe adanmışlık 
(r(298)=,587; p=,000), dinçlik (r(298)=,616; p=,000), özümseme (r(298)=,448; p=,000) ve yoğunlaşma 
(r(298)=,468; p=,000) arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<,001). 

Arkadaşlık değeri algısı ile işe adanmışlık (r(298)=,616; p=,000), dinçlik (r(298)=,620; p=,000), 
özümseme (r(298)=,560; p=,000) ve yoğunlaşma (r(298)=,446; p=,000) arasında pozitif yönde anlamlı 
bir ilişki bulunmaktadır (p<,001). 

İşe adanmışlık ile dinçlik (r(298)=,905; p=,000), özümseme (r(298)=,878; p=,000) ve yoğunlaşma 
(r(298)=,862; p=,000) arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<,001). 

Dinçlik ile özümseme (r(298)=,724; p=,000) ve yoğunlaşma (r(298)=,638; p=,000) arasında pozitif 
yönde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<,001). 

Yoğunlaşma ile özümseme (r(298)=,641; p=,000) arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki 
bulunmaktadır (p<,001). 

4. Sonuç 

İşyeri arkadaşlığı, işyerinde insana dair biçimsel olmayan etkileşimler olarak ifade edilmektedir. İşe 
adanmışlık ise çalışanların kendilerini fiziksel, bilişsel ve duygusal anlamda tümüyle iş rollerini yerine 
getirmeye vermeleridir.  

Araştırmanın amacı, sağlık personelinin bağlı bulunduğu birime göre işyeri arkadaşlığı algısı ile işe 
adanmışlık düzeylerinin ve bu iki kavram arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırma sonucunda 
sağlık personelinin algıladığı işyeri arkadaşlığı ile işe adanmışlık düzeyi arasında olumlu yönde orta 
kuvvetli bir ilişkinin olduğu ortaya konmuştur.  

Araştırma sonucunda acil servis ve idari birimlerde çalışmakta olan bireylerin algıladığı işyeri 
arkadaşlığı ve işyerinde kurdukları arkadaşlıklar ile ilgili algıladıkları değerin diğer birimlerde çalışan 
sağlık personeline kıyasla daha düşük olduğu; acil serviste çalışmakta olan bireylerin işyerinde 
algıladıkları arkadaşlık kurma fırsatının ve algıladıkları arkadaşlık değerinin diğer birimlerde çalışan 
sağlık personeline kıyasla daha düşük olduğu görülmüştür.  

Bulgulara göre polikliniklerde görev alan bireylerin işe adanmışlık ve işi özümseme düzeylerinin; 
polikliniklerde ve idari birimlerde görev alan bireylerin işe yoğunlaşma düzeylerinin, diğer birimlerde 
çalışan personele kıyasla daha yüksek olduğu belirlenmiştir.  

Bu araştırma bir üniversite hastanesinde gerçekleştirilmiştir. İşyeri arkadaşlıklarının ve işe adanmışlık 
üzerindeki etkisinin kamu kuruluşlarında ve özel sektördeki kurumlarda çalışanlar üzerinde de 
incelenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. 
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Sağlık kurumları için sürekli gelişen ve dinamik iş hayatı çerçevesinde daha iyi bir yer edinmek adına 
ölçülebilir ve geliştirilebilir fonksiyonlar barındıran olumlu faaliyetler sürdüren insan kaynaklarına 
yönelik pozitif yönelim kaçınılmazdır. Çalışanların olumlu faaliyetler sürdürebilmesi için önem arz eden 
uygun çalışma ortamının sağlanması, bu çalışma ortamında geliştirilecek arkadaşlıklarla doğrudan 
ilişkilidir. Çalışanlar, kurumda iyi arkadaşlık ilişkileri geliştirdiklerinde kendilerini kurum hedefleri 
doğrultusunda çalışmaya, görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye adayacaklardır. Çalışma 
kapsamında elde edilen veriler işyerinde geliştirilen arkadaşlıkların, çalışanların kendisini işine 
adamasında belirleyici bir rol oynadığını göstermiştir.  
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AİLE HEKİMLERİNİN DUYGUSAL EMEK KULLANIMLARI VE 
İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİNİN TÜKENMİŞLİK 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
 

Ayşegül Özer Yiğit1  
Ferda Alper Ay2 

 

Özet 

Duygusal emek, izlenim yönetimi ve tükenmişlik arasındaki ilişkileri incelemeyi amaçlayan bu araştırma, 
tanımlayıcı tipte araştırma özelliğindedir. Araştırmanın evrenini 01 Kasım 2016 - 30 Aralık 2016 tarihleri 
arasında, Sivas Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı 22 adet Aile Sağlığı Merkezinde çalışan toplam 82 aile hekimi 
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise bu tarihler arasında aile sağlığı merkezlerinde çalışan ve 
araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 80 aile hekimi oluşturmuştur. Araştırmadan elde edilen veriler 
SPSS (Ver.22.0) programı ile değerlendirilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkilere bakmak için korelasyon analizi 
ve çoklu regresyon analizi yapılmıştır.  

İzlenim yönetimi taktikleri ile duygusal emek davranışları (r=0,306) arasında pozitif aynı yönlü korelasyon 
bulunmuştur. İzlenim yönetimi ile tükenmişlik ve duygusal emek ile tükenmişlik arasında pozitif ilişkiler görülse 
de anlamlı değildir. Regresyon analizi sonucunda izlenim yönetimi ve duygusal emek davranışlarının tükenmişlik 
üzerinde anlamlı bir etkisi saptanmamıştır. 

 

Anahtar Kelimeler:  Duygusal Emek,  İzlenim Yönetimi, Tükenmişlik, Aile Hekimleri. 

 

THE EFFECT ON BURNOUT OF FAMILY PHYSICIANS' EMOTIONAL LABOR USES AND 
IMPRESSION MANAGEMENT TACTICS 

Abstract 

This research, which aims to examine the relationship between emotional labor, impression management and 
burnout, is a descriptive type of research. The universe of this research, is constituded of 82 family physicians 
working in 22 Family Health Centers affiliated to the Public Health Directorate of Sivas between the 1st of 
November 2016 and the 30th of December 2016. The sample of the study included 80 family physicians who worked 
in family health centers and volunteered to participate in the research between these dates. To look at the 
relationships between variables the correlation analysis and multiple regression analysis were performed.  

A positive correlation was found between impression management tactics and emotional labor behavior (r = 
0.306). Although there are positive relationships between "impression management and burnout" and "emotional 
labor and burnout", it is not significant.  As a result of regression analysis, there was no significant effect of 
impression management and emotional labor behavior on burnout.  

 

Key Words: Emotional Labor, Impression Management, Burnout, Family Physicions. 
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1. Giriş

Hekimler mesleğinin doğası gereği hastaları ile yüz yüze iletişim kurmak zorunda olmalarından, fiziksel 
ve zihinsel emeğin yanı sıra yoğun olarak duygusal emek göstermeleri kaçınılmazdır (Oral vd., 2011: 
486-489). Duygusal emek kavramı ile ilgili literatüre bakıldığında ilk kez 1983 yılında Hochschild
tarafından kullanılmıştır. Hochschild, ‘The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling’
isimli kitapta duygusal emek kavramından bahsetmiştir. Hochschild (1983) e göre duygusal emek,
mental ve fiziksel çalışmanın yanında diğerlerinin zihninde uygun bir durum oluşturacak bir yüz
ifadesini göstermek için hislerini gösterme veya bastırma sürecidir (Hochschild, 1983: 7). Ashforth ve
Humphrey (1993) e göre duygusal emek, doğru duyguların sergilenmesi olarak tanımlanmaktadır.
Davranışın altında yatan duygulardan çok davranışın kendisi önemsenmektedir. Duygusal emek,
izlenim yönetimi ile benzer özellikle göstermektedir çünkü her ikisinde de çalışan bir aktör, hayat bir
sahne ve etkileşim içerisinde olunan bireyler ise birer seyirci gibidir (Ashforth vd., 1993: 88-90).

Duygusal emek, literatürde genel olarak üç boyuttan oluştuğu görülmektedir. Birinci boyut olan 
yüzeysel davranış, bireyin içsel duygu durumlarını değiştirmeden duygu ifadelerinin değiştirilmesidir. 
(Eroğlu, 2014: 149). Yüzeysel emek davranışı veya yüzeysel rol yapma aynı zamanda, çalışma 
ortamında bireyin gerçek duygularını bastırma davranışını da kapsamaktadır (Köse vd., 2011: 175). 
İkinci boyut olan derinlemesine davranış veya derinden rol yapma boyutu, birey içsel duygulara 
odaklanarak kendisinden istenen rolü bir aktör ya da aktris gibi oynamak için çaba gösterir ve bu çaba 
neticesinde karşı tarafa duygularını aktarmaya çalışır (Basım vd., 2012: 79).  Son boyut olan doğal 
(samimi) duygular ise bireylerin, davranışlarını sergilerken rol yapmadan, gerçekten hissettikleri 
duygulardır (Ashforth vd., 1993: 92-93).  

Duygusal emek kullanımının çalışanların örgütün kurallarına uygun davranışların sergilenmesine ve 
çalışanın kendini ifade etme yeteneğini geliştirmesine olumlu katkıları söz konusudur (Yürür vd., 2011: 
87). Buna karşın icra avukatları gibi işi gereği bazı mesleklerde katı davranmak, acıma duygusunun 
yoğun olarak yaşanmasına ve duygusal tükenmeye yol açabilmektedir (Morris vd., 1996: 1003). Ayrıca 
duygusal emek kullanımı duygusal uyumsuzluk ve iş tatminsizliğine yol açabilir (Choi vd., 2014: 80).  

Çalışanların örgütteki işlerini yerine getirirken gösterdikleri davranışlardan biri de izlenim yönetimi 
taktikleridir. Bireyler hem örgüt içinde çalışma arkadaşları hem de özel yaşantılarında karşılaştıkları 
insanlar üzerinde istedikleri izlenimleri oluşturmaya çalışmaktadırlar. Bu sayede bireyler başkaları 
tarafından algılanma biçimini kontrol etmeye, güç elde etmeye veya gücünü artırmaya çalışırlar (Leary 
vd., 1990: 34-35). İzlenim yönetimi bireyin/aktörün hedef kitleye imaj yaratma, sürdürme, korunma ve 
şekillendirme çabalarıdır (Bozeman vd., 1997: 10). 

İzlenim yönetimi bireylerin, diğer kişilerin kendileri hakkında izlenim edinirlerken bireyleri etkileme ve 
yönlendirme çabalarıdır (Basım vd., 2006: 225-227). Örneğin iş görenin, amirine karşı saygılı 
davranması ve amirine karşı kaba hareket ve sözlerden kaçınması, sır saklama ve dedikodudan 
kaçınması gibi. 

Bireyler, savunmacı (masumluk, bahane bulma gibi) veya saldırgan izlenim (yağcılık, kişisel reklam 
gibi) yönetimi taktikleri ile başkaları üzerinde sadece kendisiyle ilgili olumlu imaj oluşturmak isterken 
gerçekte kendi imajını etkileyebileceğini düşündüğü diğer bireylerin imajını da yönetebilmektedir 
Bireylerin amaçlarına ulaşma noktasında izlenim yönetimini kullanması onlar için motivasyon kaynağı 
olmaktadır. Bireyler izlenim yönetimini özsaygılarını korumak, ceza olasılığını en aza indirgemek, 
bireyin benlik imajını geliştirmek ve terfi, maaş gibi ödüllere sahip olmak gibi amaçlarla 
kullanabilmektedir (Yücel, 2013: 4-7). 
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İlk olarak (Freudenberger, 1974: 159 tarafından kullanılan tükenmişlik kavramı ise, bireyin iş 
yaşamında ve diğer bireylerle ilişkilerinin olumsuz etkilenmesine yol açan kronik yorgunluk, 
umutsuzluk ve çaresizlik hissetmesine neden olan bir sendrom (Maslach, 2003: 190) olarak 
tanımlanmaktadır. 

 

Maslach ve Jackson tarafından geliştirilen tükenmişlik; duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel 
başarıda azalma hissi olarak üç boyutta ele alınmıştır (Maslach vd., 1981: 99).  Duygusal tükenme; 
kişilerin kendilerinin ya da başkalarının yıpranma, enerji kaybı, bitkinlik veya yorgunluklarını ifade 
etmesidir. Duygusal tükenme, duygusal kaynakların bitmesi ve enerji eksikliği olarak 
tanımlanabilmektedir (Eroğlu, 2014: 150-151). Duyarsızlaşma, kişilerin kendinden ve işinden 
uzaklaşmaları nedeniyle işe yönelik idealizmlerini ve coşkularını kaybetmeleri, hizmet verilen kişilere 
karşı ilgisizlik, olumsuz tepkilerde bulunmaları gibi davranış biçimlerini göstermeleri ile 
ilişkilendirilmektedir (Eroğlu, 2014: 150-151). Duyarsızlaşma boyutu, tükenmişliğin kişilerarası 
ilişkilerini ifade etmektedir ve birey alaycı ve katı bir tutum sergilemeye başlamıştır (Leiter vd., 1988: 
297-298). Tükenmişliğin son boyutu olan kişisel başarıda azalma hissi, bireyin işi ile ilgili kendini 
yetersiz görmesi dolayısıyla başarı duygusunun azalması olarak tanımlanabilir (Filizöz vd., 2011: 234).  

 

Fiziksel, davranışsal ve psikolojik olarak bireyi geniş kapsamda etkileyen son derece önemli olan 
tükenmişliğin, bireyin hem iş yaşamını hem aile hayatını hem de yaşam kalitesini olumsuz 
etkileyebilecek çok önemli sonuçların olduğu görülmektedir. Tükenmişlik kişisel bir sorun olarak 
görülse de aslında örgütün verimliğini ve etkili çalışmasını olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle 
tükenmişlik kavramı son derece önemlidir ve önemsenmelidir (Basım vd., 2006: 15-16). 

 

Grandey (2000),  çalışmasında duygusal emek ile tükenmişlik arasında pozitif bir ilişki olduğunu 
belirlemiştir. Ayrıca Grandey (2000: 106) çalışmasında yönetici asistanlarla yaptığı görüşmede 
tükenmişlik ile yüzeysel davranış arasında olumlu bir ilişki olduğu yüzeysel davranış arttıkça 
tükenmişliğinde arttığını saptamış, kadınların erkeklere oranla daha çok duygusal emek içinde 
bulunduklarını belirlemiştir. Bartram ve arkadaşları (2012)  çalışmalarında, duygusal emeğin 
tükenmişlik ve işten ayrılma niyeti ile pozitif ilişkili olduğunu ve tükenmişliğin duygusal emek ve işten 
ayrılma niyeti arasındaki ilişkiye aracılık ettiğini saptamışlardır. Hekimler ile yapılan bir araştırmada, 
yüzeysel davranışın bireylerin duygusal tükenme ve duyarsızlaşma düzeylerini arttırdığı sonucuna 
ulaşılmıştır fakat derinlemesine davranış ile duygusal tükenme arasında herhangi bir ilişki tespit 
edilmemiştir (Oral vd., 2011: 487-488). Yürür ve Ünlü (2011) konaklama işletmelerinde çalışanlara 
yönelik olarak gerçekleştirdikleri araştırmalarında yüzeysel davranışın ve derinlemesine davranışın 
duygusal tükenme üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Tükenmişlik ve izlenim 
yönetimi boyutları arasındaki ilişkileri araştıran Meydan (2011), duygusal tükenmenin “kendini 
acındırma taktiği” üzerinde, duyarsızlaşmanın “önemini zorla fark ettirme taktiği” üzerinde, kişisel 
başarı hissi azalmasının “kendini sevdirme taktiği” ve “kendini acındırma taktiği” üzerinde etkili olduğu 
belirlenmiştir (Meydan, 2011: 299). Araştırmalardan hareketle duygusal emeğin ve izlenim yönetimi 
taktiklerinin tükenmişlik üzerinde olumlu bir etkisinin olacağı düşünülmüş ve çalışmanın hipotezleri 
aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. 

 

H1: Duygusal emek davranışlarının tükenmişlik üzerinde pozitif ve anlamlı etkisi vardır. 

H2: İzlenim yönetimi taktiklerinin tükenmişlik üzerinde pozitif ve anlamlı etkisi vardır. 
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2. Yöntem 

Duygusal emek, izlenim yönetimi ve tükenmişlik arasındaki ilişkileri incelemeyi amaçlayan bu 
araştırma, tanımlayıcı tipte araştırma özelliğindedir. Bu amaçla duygusal emeğin ve izlenim yönetimi 
taktiklerinin tükenmişlik üzerindeki etkisi araştırılmıştır.  

 

Araştırmanın evrenini, Sivas Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı 22 adet Aile Sağlığı Merkezinde (Alibaba, 
Aydoğan, Çarşıbaşı, Çayyurt, Demircilerardı, 4 Eylül, Emek, Fatih, Gökmedrese, Gültepe, Kardeşler, 
Karşıyaka, Kılavuz, Kızılırmak, Mediko, Mehmet Akif Ersoy, Mimar Sinan, Orhangazi, Şeyhşamil, 
TOKİ, Tuzlugöl, Yunusemre)  çalışan toplam 82 aile hekimi oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini 
ise bu tarihler arasında aile sağlığı merkezlerinde çalışan ve araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul 
eden 80 aile hekimi oluşturmuştur. Bu oran evrenin yaklaşık % 98’ini (0,975) oluşturmaktadır. 
Araştırmaya başlamadan önce Cumhuriyet Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik 
Kurul’undan (2016-04/14 sayılı) ve Sivas Halk Sağlığı Müdürlüğünden (04.11.2016 tarihli, 
73192166/044- E.764 sayılı)   ve onay alınmıştır.  

 

Çalışmada veri toplama aracı olarak dört bölümden oluşan anket kullanılmıştır. Birinci bölümde 
demografik özelliklerden oluşan 4 soru, ikinci bölümde duygusal emek davranışlarının belirlenmesi 
amacıyla 19 ifade yer almaktadır. Çalışmada Grandey (2000), Brotheridge ve Lee’nin (1998) 
çalışmalarından yararlanılarak Ünler Öz (2007) tarafından Türkçeye uyarlanarak geçerlilik ve 
güvenirliği yapılan “Duygusal Emek Davranışları Ölçeği” (DEDO) kullanılmıştır. Üçüncü bölümde 
Demir (2002) tarafından geliştirilmiş ve yapı geçerliliği yapılmış, 40 sorudan oluşan İzlenim yönetimi 
taktikleri ölçeği ve dördüncü bölümde ise tükenmişlik düzeylerini ölçmeye yönelik, Maslach ve Jackson 
(1981) tarafından geliştirilen, Ergin (1993) tarafından Türkçeye çevrilmiş ve geçerliliği yapılmış, toplam 
22 madde ve üç alt boyuttan oluşan tükenmişlik ölçeği kullanılmıştır. 

 

Anket formu katılımcılara 1 Kasım 2016- 30 Aralık 2016 tarihleri arasında uygulanmıştır.  Verilerin 
analizinde korelasyon ve regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. 

 

3. Bulgular 

Araştırmaya katılan aile hekimlerinin özellikleri incelendiğinde, katılımcıların % 60’ının 40-49 yaşları 
arasında olduğu, % 63,8’ inin erkek, % 78,8’ inin evli, %30’ unun 11-15 yıl arasında deneyime sahip 
oldukları belirlenmiştir (Tablo 1). 

 

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Aile Hekimlerinin Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı 

Yaş N % 

30-39 23 28,8 

40-49 48 60,0 

50 ve üzeri 9 11,3 

Cinsiyet   

Kadın 29 36,3 
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Değişkenler arasındaki ilişkiler incelendiğinde, duygusal emek davranışları ile izlenim yönetimi 
taktikleri (r=0,306) arasında pozitif aynı yönlü korelasyon bulunmuştur. Duygusal emek ile tükenmişlik 
ve izlenim yönetimi ile tükenmişlik arasında pozitif ilişkiler görülse de anlamlı değildir. Ayrıca genel 
olarak katılımcıların duygusal emek davranışları düzeyi ortalamaları (3,42), İzlenim yönetimi taktikleri 
(2,97) ve tükenmişlik düzeyi (2,45) olarak belirlenmiştir (Tablo 2). 

 

Tablo 2. Tanımlayıcı İstatistikler 

Değişkenler  

 

Ortalama 

 

Std sapma 

Korelasyonlar  

1 2 3 

1.İzlenim Yönetimi 2,97 0,48 (0,879)   

2.Duygusal emek  3,42 0,50 ,306(**) (0,671)  

3.Tükenmişlik  

 
2,45 0,50 ,120 ,137 (0,832) 

*p<0,05 anlamlılık düzeyinde ilişki anlamlı, **p<0,01 anlamlılık düzeyinde ilişki anlamlı, Parantez 
içindeki değerler güvenilirlik değerlerini göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

Erkek 51 63,8 

Medeni Durum   

Evli 63 78,8 

Bekar 17 21,3 

Deneyim   

1-5 yıl 4 5,0 

6-10 yıl 10 12,5 

11-15 yıl 24 30,0 

16 ve üzeri 42 52,5 

Toplam  80 100 
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Tablo 3. Duygusal Emek Davranışları ve İzlenim Yönetiminin Tükenmişlik Üzerine Etkisi 

Bağımsız 
Değişkenler 

Bağımlı 
Değişken 

Modelin Özeti ANOVA Regresyon 
Katsayıları Hipotez Sonuç 

R R2 F P Beta t   

İzlenim 
Yönetimi 
Taktikleri 

Tü
ke

nm
iş

lik
 

0,160 0,026 

 

 

 

1,010 

 

 

 

0,369 

,086 ,731 ,467 
H2   Ret  

Duygusal 
Emek 
Davranışları 

,111 ,937 ,352 
H1 Ret  

                              *P<0,05,  ** P<0,01  Durbin-Watson=1,344 

 

Tablo 3’den izleneceği gibi, izlenim yönetimi taktikleri ve duygusal emek davranışları ile tükenmişlik 
arasında kurulan çoklu regresyon modeli önemli bulunmamıştır (F= 0,010, P=0.369). Dolayısıyla H1 ve 
H2 hipotezleri reddedilmektedir. 

 

4. Sonuç 

Bu çalışmanın sonucunda, genel olarak aile hekimlerinin duygusal emek kullanımları düzeyi 
ortalamaları (3,42), İzlenim yönetimi taktikleri (2,97) ve tükenmişlik düzeyi (2,45) olarak belirlenmiştir. 

 

İzlenim yönetimi taktikleri ile duygusal emek davranışları (r=0,306) arasında pozitif aynı yönlü 
korelasyon bulunmuştur. İzlenim yönetimi ile tükenmişlik ve duygusal emek ile tükenmişlik arasında 
pozitif ilişkiler görülse de anlamlı değildir. 

 
Regresyon analizi sonucunda izlenim yönetimi ve duygusal emek davranışlarının tükenmişlik üzerinde 
anlamlı bir etkisi olmadığı görülmüştür. 

 

Sonuç olarak söz konusu aile hekimleri için duygusal emek davranışlarının ve izlenim yönetimi 
taktiklerinin kullanılması tükenmişliği yol açmadığı belirlenmiştir.  Bu sonuç diğer hekimlerden farklı 
olarak aile hekimlerinin çalışma ortamlarının daha iyi olması, birinci basamak olması ve çok ağır 
hastaların gelmemesi gibi nedenlerden kaynaklanabilir. Ayrıca aile hekimlerinin diğer hekimlere ve 
sağlık çalışanlarına göre daha az yıpranmalarından kaynaklanabilir. Bu nedenle aile hekimlerinin 
çalışma koşullarının ve imkanlarının diğer hekimler içinde oluşturulması önerilebilir. 
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DUYGUSAL EMEK KAVRAMI VE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ 
YANSIMALARI 

Sinem Somunoğlu İkinci1 
Demet Ünalan2 

Özet 

Çalışma hayatı açısından bakıldığında özellikle insan unsurunun ön plana çıktığı mesleklerde duyguların 
yoğunluğundan bahsedildiği, duyguların yönetilmesinin, etkili bir iletişim kurulmasının ve empati yapılmasının 
giderek önem kazandığı görülmektedir. Çalışanların kişilerarası etkileşimlerde örgüt tarafından istenilen 
duyguları gösterebilmesi için çaba sarf etmesi, duygularını yoğunlaştırması, bastırması veya rol yapması olarak 
tanımlanan duygusal emek kavramı ilk kez 1983 yılında Hochschild tarafından kavramsallaştırılmıştır. Sağlık 
sektöründe çalışanların, hastalara ya da hasta yakınlarına olumsuz bir açıklama yapmaları gerektiğinde, 
hastaların hissettikleri gerilim ve korku durumunun anlaşılması için empati yapılması gerektiğinde, hastalara 
güvende oldukları hissettirilmek istenildiğinde ve sürekli güler yüzlü ve karşılık beklemeden hizmet verilmesi 
beklenildiği durumlarda duygusal emek davranışının ön plana çıktığı ifade edilmektedir.  

Bu düşüncelerden yola çıkılarak hazırlanan bildiride, duygusal emek kavramının ve boyutlarının açıklanması ve 
duygusal emek kavramına ilişkin yapılan araştırma sonuçlarından örnekler sunularak, sağlık sektöründeki 
yansımalarına ilişkin bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.  

Çalışmanın sağlık hizmetinin sunumu sırasında gereksinim duyulan duygusal emek kavramına ilişkin bir 
perspektif kazandıracağı öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık sektörü, duygusal emek, duygusal emek davranışı. 

 

THE CONCEPT OF EMOTIONAL LABOUR AND ITS REFLECTIONS IN HEALTH SECTOR  

Abstract 

From the point of view of working life, it is seen that the intensity of emotions is mentioned especially in the 
professions where the human element is the foreground, and that the management of emotions, the establishment 
of effective communication and the empathy become increasingly important. The concept of emotional labor was 
first conceptualized by Hochschild in 1983, and it is defined as the effort of employees to show the emotions 
desired by the organization in interpersonal interactions, intensifying and suppressing their emotions or 
roleplaying. It is stated that emotional labor behavior come into prominence when it is necessary for employees 
to make a negative explanation to patients or relatives, when employees need to empathize with patients to 
understand the tension and fear they feel, when employees want patients to feel that they are in safe and when it 
is expected from them to be good-humored and to give service with no thought of personal gain in health sector. 

In the paper prepared within the framework of these considerations, it is aimed to explain the concept of 
emotional labor and its dimensions, and to give information about its reflections in health sector by presenting 
examples from the results of the researches conducted on the concept of emotional labor. 

 It is foreseen that the work will gain a perspective on the concept of emotional labor required during the 
presentation of the health service in health sector.  

Key Words: Health sector, emotional labor, emotional labor behavior. 

1. Giriş 

Son dönemlerde özellikle Almanya, Fransa, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya gibi 
ülkelerde hizmet sektörünün hızlı bir şekilde büyüdüğü görülmektedir (Kerse ve Özdemir, 2018). 
Hizmet sektörünün giderek artan oranda gösterdiği bu gelişim, yeni kavramların da önem kazanmasına 
yol açmıştır. Duygusal emek de bu kavramlardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle 
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sosyoloji, psikoloji, hemşirelik, tıp ve yönetim ve organizasyon gibi disiplinlerde duygusal emeğin 
açıklanmasına ilişkin farklı bakış açılarını içeren yaklaşımların sergilenmesi söz konusudur. Duygusal 
emek çalışanların, müşteriler ile yüz yüze iletişim kurdukları süreçte, duygusal tepkilerini hem örgüt 
için kabul edilebilir hem de örgütün amaçları ile uyumlu olacak şekilde yansıtabilmek için 
gösterdikleri çaba olarak tanımlanmaktadır. Sağlık hizmetlerinin sunumunda özellikle sağlık 
reformları ile gündeme gelen etkinlik, verimlilik, maliyetlerin düşürülmesi ve müşteri memnuniyeti 
gibi kavramlar sağlık çalışanlarının faaliyetlerini de etkilemekte ve bu nedenle çalışanların hastalar ile 
etkileşimde nasıl davrandıkları ve ne gibi tavırlar sergiledikleri üst yönetimin dikkatini çekmektedir. 
Bunun temel nedeni hizmetin algılanan kalitesinin hizmeti sunan kişiler ile kurulan iletişimden 
doğrudan etkilenmesidir (Kaya ve Tekin, 2018).   

Bu düşünceler çerçevesinde hazırlanan çalışmada, günümüzün güncel konu başlıklarından biri olan 
duygusal emek kavramına yer verilmesi, boyutlarının açıklanması ve duygusal emek kavramına ilişkin 
yapılan araştırma sonuçlarından örnekler sunularak, sağlık sektöründeki yansımalarına ilişkin bilgi 
verilmesi amaçlamıştır.  

2. Duygusal Emek Kavramı ve Boyutları

Hochschild ilk kez 1983 yılında yaptığı detaylı açıklamada (Öz ve Baykal, 2017; Kerse ve Özdemir, 
2018; Üstün, 2017), duygusal emeği dışarıdan da fark edilebilecek seviyede duyguların beden dili ile 
yönetimi şeklinde ifade etmiştir (Kerse ve Özdemir, 2018). Literatürde duygusal emeğe ilişkin yapılan 
diğer açıklamalara bakıldığında; çalışanların uygun duyguları sergilemesi, duygularını ve duygusal 
ifadelerini kendi kendine düzenlemesi ve örgütün beklentilerine uygun duygular göstermesi şeklinde 
olduğu görülmektedir (Kerse ve Özdemir, 2018; Tang ve diğerleri, 2013). Çalışanların bu 
beklentilerden sapması ise örgütsel düzeyde olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına neden olacak, hem 
çalışanların hem de örgütün performansı düşecektir (Öz ve Baykal, 2017).  

Duygusal emek kavramının yüzeysel davranış, derinlemesine davranış ve samimi davranış olmak 
üzere başlıca üç boyuttan oluştuğu ifade edilmektedir (Akdu ve Akdu, 2016; Öz ve Baykal, 2017; 
Yücebalkan ve Karasakal, 2016). Buna göre yüzeysel davranış, bireyin aslında öyle hissetmediği 
halde sadece davranışlarını değiştirerek hissediyormuş gibi davranmasıdır (Öz ve Baykal, 2017). 
Yüzeysel davranışta çalışanın bir yerde gerçek duygularını sahteleştirdiği ve gerçekten hissettiği 
duygulardan farklı duyguları sergilediği savunulmaktadır (Yücebalkan ve Karasakal, 2016). 
Çalışanları bu yönde davranmaya iten davranışların başında işlerini kaybetme ya da ceza alma korkusu 
yatabildiği gibi, ödül beklentisinin de olabileceği düşünülmektedir (Kaya ve Tekin, 2013). 
Derinlemesine davranış, bireyin duygularını düzenleyerek, yansıtması gereken duyguyu geçekten 
hissederek davranmasını ifade etmektedir (Öz ve Baykal, 2016). Derinlemesine davranışta hedeflenen 
duygunun hissedilmesi için çaba harcanmaktadır (Yücebalkan ve Karasakal, 2016).  Samimi davranış 
ise, bireyin tamamen doğal duyguları ile içinden geldiği gibi davranmasıdır (Öz ve Baykal, 2017). 
Doğal duygular olarak da ifade edilen bu boyutta içten gelerek hissedilen duyguların tamamen doğal 
bir şekilde yansıtılması söz konusudur (Yücebalkan ve Karasakal, 2016). 

Yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, çalışanların çalışma ortamında aslında gerçekten 
hissetmedikleri duyguları hissediyormuş gibi sergilemek durumunda kalmaları duygusal emeğin 
ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken husus, gerçekte 
hissedilen duygular ile örgütün beklentilerine göre sergilenen davranışlar arasında yaşanan çelişkinin 
zaman içinde çalışanda yabancılaşma ve tükenmişlik duygusunun gelişmesine yol açacağı gerçeğidir 
(Yücebakan ve Karasakal, 2016). Bu durumun sıklıkla yaşanması sonucunda ise, çalışanda duygusal 
uyumsuzluğun ortaya çıkacağı ifade edilmektedir (Kaya ve Tekin, 2013).        

3. Sağlık Sektöründe Duygusal Emek Kavramına Yönelik Araştırmalardan Örnekler

Literatüre bakıldığında sağlık sektörü çalışanlarının duygusal emek davranışlarının 
değerlendirilmesine yönelik olarak son dönemlerde bazı çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Bu 
bölümde bakış açısı kazandırması amacı ile birkaç çalışmanın sonucuna yer verilmiştir. Bunlardan biri 
Aksaray ilinde bulunan özel bir hastanenin çalışanları üzerinde yapılan araştırmadır. Araştırmanın 
sonucuna göre, çalıştıkları örgüte duygusal anlamda bağlılık hisseden çalışanların hastalara ve hasta 
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yakınlarına karşı yapmacık tavır sergilemekten kaçındıkları ve daha samimi bir iletişim kurdukları 
görülmektedir (Kerse ve Özdemir, 2018).  

Hemşirelerin duygusal emek davranışlarının saptanmasına yönelik yapılan bir diğer araştırma 
sonucuna göre, hemşirelerin hasta ve hasta yakınları ile kurdukları iletişimde duygularını yönettikleri, 
sakinleşebilmek adına duygularını bastırdıkları, rol yaptıkları, üzüldüklerinde güçlü bir duruş 
sergilemeye çalıştıkları, gergin ortamlardan uzaklaştıkları, maske taktıkları ve iyi çalışan rolü 
oynadıkları ortaya çıkmıştır (Değirmenci, 2016). 

Yoğun bakım ve yataklı servis hemşirelerinin duygusal emek stratejilerinin empatik eğilim açısından 
belirlenmesi amacı ile İstanbul’da bir kamu hastanesinde yürütülen araştırma sonucuna göre de, yoğun 
bakım hemşirelerinin empatik eğilimlerinin ve duygusal emek stratejilerinin yataklı servislerde çalışan 
diğer hemşirelere göre farklılık göstermediği ortaya çıkmıştır (Tunç ve diğerleri, 2014).  

Duygusal emek davranışına yönelik olarak Konya’da hastane çalışanları üzerinde gerçekleştirilen bir 
başka araştırma sonucuna göre de hasta ve yakınlarına gösterilen duygusal ifadelerin çeşitliliği, derin 
davranış ile pozitif yönde, yüzeysel davranış ile negatif yönde ilişkili bulunmuştur (Çaldağ, 2010).  

4. Sonuç: 

Son dönemlerde hizmet sektöründe müşteri beklentilerinin daha iyi bir şekilde karşılanması ve daha 
kaliteli hizmet üreterek müşteri memnuniyetinin önemli göstergelerinden biri olan algılanan hizmet 
kalitenin yükseltilmesi sürecinde, duygusal emek kavramının giderek artan bir öneme sahip olduğu 
görülmektedir. Çalışma hayatının duygulardan bağımsız olamayacağı ve sağlık kurumlarının da 
hizmet sektöründe yer aldığı düşünüldüğünde, duygusal emek kavramının taşıdığı önemin daha iyi 
anlaşılması söz konusudur. Sağlık sektörü doğası gereği yüz yüze iletişimin yoğun bir şekilde 
yaşandığı ve duyguları yönetme ihtiyacının yüksek düzeyde duyulduğu sektörlerden biridir. Bu 
nedenle sağlık sektöründe yeni göreve başlayan çalışanlara hasta ile etkili bir iletişimin kurulması ve 
duyguların yönetimi konusunda eğitim verilmeli ve duygusal emek kavramına ilişkin farkındalık 
yaratılmalıdır. Hastalara güvende oldukları hissinin verilmesi, olumsuz bir sağlık durumunun 
aktarılması, güler yüzlü bir iletişim kurulması, sabırlı davranılması ve empati yapılması sürecinde 
duygusal emek ihtiyacının yükseldiği ifade edilmektedir. 
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HEMŞİRELERİN DUYGUSAL EMEK DÜZEYLERİ 
BAĞLAMINDA PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ  
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Özet 

Bu çalışma hemşirelerin duygusal emek ve performans düzeylerini belirlemek ve performans düzeylerini 
etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma evrenini bir kamu hastanesinde çalışan hemşireler 
oluşturmaktadır ve veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmıştır. Çalışmanın örneklem büyüklüğü basit 
rastgele örnekleme yöntemine göre 220 hemşire olarak hesaplanmıştır. Çalışma sonucunda hemşirelerin 
duygusal emek boyutlarından doğal duygular boyutunun yüzeysel rol yapma ve derinden rol yapma boyutlarına 
oranla daha yüksek olduğu ve performans düzeylerinin ise orta düzeyde (3,84±0,93) olduğu anlaşılmıştır. 
Hemşirelerin performans düzeylerini etkileyen faktörlerin incelendiği yapısal eşitlik modeli sonuçları ise; 
performans düzeylerinin duygusal emek düzeyleri ile ilişkili olduğunu (p<0,05), ancak eğitim düzeyinin, toplam 
çalışma süresinin ve ilgili hastanedeki çalışma süresinin performans düzeylerini etkilemediğini (p>0,05) 
göstermiştir.  

Hemşirelerin duygusal emek düzeyleri ile performans düzeyleri arasındaki ilişkinin incelendiği bu çalışma 
sonuçlarının hemşirelerin performanslarının artırılmasında seçilecek yönetsel müdahalelere ışık tutması 
beklenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Duygusal emek, performans, hemşireler, yapısal eşitlik modeli, hastaneler 

 

INVESTIGATION OF PERFORMANCES IN THE CONTEXT OF NURSES' EMOTIONAL LEVELS 

Abstract 

This study was conducted to identify the level of emotional labor and performance levels of nurses and factors 
affect the performance level. Nurses of a public hospital constitute the sample of the study and questionnaire was 
used as data collection method. The sample size of the study was calculated as 220 nurses according to the 
simple random sampling method. As a result of the study, it was understood that the nurses’ the dimension of 
expression of naturally-felt emotions from emotional labor dimensions were higher than the dimensions of deep 
acting and surface acting and the performance levels were moderate (3,84±0,93). Results of the structural 
equation model, which examines the factors affecting performance level of nurses was associated with emotional 
labor (p<0,05), but education level, total working years and working years at the relevant hospital did not affect 
the performance level (p>0,05).  

The results of this study, which examines the relationship between emotional labor levels and performance levels 
of nurses, is expected to provide an insight on the managerial interventions to be implemented in improving the 
performance of nurses. 

 

Key Words: Emotional labor, performance, nurses, structural equation model, hospitals 

1. Giriş 

İşletmeler her ne kadar rasyonel kararlar almaya odaklanmış olsa da son yıllarda hizmet kalitesi, 
kurumsal sadakat, güvenilir hizmet algısı, müşteri memnuniyeti gibi tüketici tutum ve davranışlarını 
etkileyen duyguların da işletmeler için önemli olduğu fark edilmiştir (Chebat vd., 1995; Tsai, 2001; 
Gountas vd., 2007; Giardini ve Frese, 2008; Kaltcheva ve Parasuraman, 2009). Artan bu farkındalık 
neticesinde işletmeler iş ortamındaki sosyal boyutlara daha fazla vakit ayırmaya başlamıştır (Pugliesi, 
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1999). Çalışanlar ile müşteriler arasındaki duygusal değişimler tüm işletmeler için önemli olmakla 
birlikte özellikle de hizmet sektörü için çok daha fazla önemli olmaktadır (Austin vd., 2008). Bunun 
nedeni hizmet sağlayıcıların davranışlarının ve sözlerinin sadece müşteri memnuniyetini sağlamakla 
kalmaması aynı zamanda sunulan hizmetin de olumlu değerlendirilmesini sağlamasıdır (Austin vd., 
2008; Bitner, 1990; Glomb ve Tews, 2004; Grandey, 2003).  

Çalışanların duygu durumları ile ilgili çok sayıda kavram olmakla birlikte duygusal emek kavramı 
hizmet sektörünün ayrılmaz bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır (Hochschild, 1983). Duygusal 
emek kavramı ilk kez Hochschild (1983) tarafından “çalışanların işin gerekliliği olarak onlardan 
beklenen duygusal davranışları (kendi içinden gelen davranışlar ile uyumlu olmayabilir) sergilemesi 
süreci” olarak tanımlanmıştır. Grandey (2000) ise duygusal emeği çalışanların örgütsel amaçlar için 
hem duygularını hem de davranışlarını düzenleme süreci olarak tanımlamıştır. Hochschild 
çalışmasında duygusal emeği daha çok hava yolu çalışanları ve alacak tahsildarları (debt collectors) 
için kullanmış olsa da sağlık çalışanları gibi diğer hizmet sağlayıcılar için de kullanılmaya 
başlanmıştır. Sağlık çalışanları duygusal değişimleri yoğun olan hastaların duyguları ile kendi 
duygularını düzenlediklerinden duygusal emek eğilimleri diğer meslek gruplarına göre daha yüksektir. 
Özellikle de hastaların kaygılarını azaltırken ya da hastaya uygulanacak olan zor bir prosedürü 
açıklarken hem kendi duygularını hem de hastanın duygularını kontrol etmek için duygusal emek 
davranışını sergilemektedirler (Smith ve Kleinman, 1989; Phillips, 1996). Bu nedenle duygusal emek 
kavramı sağlık kurumlarında hekimler, hemşireler, diğer sağlık personelleri gibi meslek grupları 
üzerinde çeşitli açılardan incelenen bir kavram olmuştur (Mann, 2005; Locke, 1996; De Castro, 2004; 
Henderson, 2001; De Raeve, 2002; Smith, 1992; Kelly vd., 2000; Nelson ve Merighi, 2003). 

Sağlık kurumlarında duygusal emek kavramının öneminin artmasında etkili olan faktörlerden biri de 
sağlık personelinin göreceli olarak yoğun ve stresli iş ortamlarında çalışmalarına bağlı olarak 
performanslarında yaşanan düşüşlerdir (Erickson vd., 2008). Duygusal emek, iki sebepten ötürü 
kurumları ilgilendirir. İlk olarak, duygusal emek karlılık ve üretkenliğin bir parçasıdır. İkincisi ise, 
duygusal emeğin iş tatminsizliği ve tükenmişlik ile bağlantılı olmasıdır (Bono ve Vey, 2005). Daha 
önce yapılmış olan çalışmalar duygusal emeğin çalışanların sağlığı, psikolojisi, iş davranışı, 
tükenmişlik düzeyi, iş tatmini, örgütsel bağlılık düzeyi, işten ayrılma niyeti ve iş performansı üzerinde 
olumsuz sonuçlara yol açabileceğini göstermiştir (Grandey, 2000; Johnson ve Spector, 2007; Kim, 
2008; Yang ve Chang, 2008; Abraham, 1999; Ghalandari vd., 2012; Goodwin vd., 2011). Duygusal 
emeğin çalışanlar üzerindeki olumsuz etkileri makro düzeyde ise örgütsel performansı olumsuz olarak 
etkilenmektedir (Grandey vd., 2005). Literatürde özellikle sağlık hizmeti sunum sürecinde önemli 
rolleri olan hemşirelerin duygusal emek ve performans düzeylerinin belirleyicilerinin neler olduğu 
konusunda önemli boşluklar bulunmaktadır. Bu nedenle sağlık hizmeti sunum sürecinde kritik rolleri 
olan hemşirelerin duygusal emek ve performans düzeyleri konusunda çalışmaların yapılması 
literatürdeki bu boşluğun doldurulmasına önemli katkılar sağlanacağı düşünülmektedir. 

2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu çalışmanın amacı Sağlık Bakanlığına bağlı bir eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan 
hemşirelerin duygusal emek ve performans düzeylerini belirlemek ve performans düzeylerinin 
duygusal emek ve kişisel özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmektir. Bu amacı 
gerçekleştirmek için test edilecek temel hipotez şu şekildedir: 

Hipotez 1. “Hemşirelerin kişisel özelliklerinden a) eğitim düzeyi, b) toplam çalışma süresi ve c) 
araştırmanın yapıldığı hastanedeki çalışma süresi ile d) duygusal emek düzeyleri hemşirelerin 
performansını anlamlı şekilde etkilemektedir.” 

2.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir eğitim ve araştırma hastanesinde fiili olarak 
çalışan 278 hemşire oluşturmaktadır. Evreni temsil eden bir örnek üzerinde çalışmak için olasılıklı 
örnekleme yöntemlerinden basit rastgele örnekleme yöntemine göre %99 güven düzeyi (t=2,58; p=0,5; 
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d=0,04) için örneklem büyüklüğü 220 hemşire olarak hesaplanmıştır. Araştırmanın yapılabilmesi için 
gerekli izin kurum başhekimliğinden alındıktan sonra, Ocak-Haziran 2018 tarihleri arasında 
araştırmaya katılmaya gönüllü olan hemşirelerle bire bir görüşmeler yapılmış ve her bir görüşme 
ortalama 5-10 dakika sürmüştür.   

2.3. Veri Toplama Yöntemi 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Üç bölümden oluşan anketin ilk 
bölümünde hemşirelerin kişisel özelliklerini belirlemeye yönelik sorulara yer verilmiştir. İkinci 
bölümünde, hemşirelerin duygusal emek düzeylerini ölçmek için Diefendorff ve diğerleri (2005) 
tarafından geliştirilmiş olan 13 madde ve üç boyuttan oluşan “Duygusal Emek Ölçeğine” yer 
verilmiştir. Ölçeğin Türkçe uyarlaması Basım ve Beğenirbaş (2012) tarafından yapılmıştır. Bu 
çalışmada da ölçeğin açıklayıcı faktör analizi (AFA) sonucunda (Tablo 1) orijinal ölçekte olduğu gibi 
üç boyutlu bir yapıya sahip olduğu görülmüştür. AFA sonuçlarına göre; Duygusal Emek Ölçeği’ndeki 
1-6 arası ifadeler “yüzeysel rol yapma (surface acting) boyutu”, 7-10 arası ifadeler “derinden rol 
yapma (deep acting) boyutu” ve 11-13 arası ifadeler “doğal duygular (naturally-felt emotions) boyutu” 
altında toplanmıştır. Bunlardan yüzeysel rol yapma boyutu duygusal emeğin kurumsal ve mesleki 
kurallar çerçevesinde çalışanın duygularını sahteleştirerek ve gerçekten hissettiği duygulardan 
farklılaştırarak karşısındaki kişiye yansıttığı yönünü, derinden rol yapma boyutu çalışanın kendisinden 
istenen rolü bir oyuncu gibi oynamak için çaba gösterdiği ve karşısındaki kişiye bu çaba neticesinde 
duygularını aktardığı yönünü ve doğal duygular boyutu ise çalışanın diğer boyutlarda olduğu gibi 
herhangi bir zorunluluk olmadan içinden geldiği şekilde duygularını karşısındakine yansıttığı yönünü 
ölçmektedir. Yüzeysel rol yapma ve derinden rol yapma boyutlarından alınan yüksek puan olumsuz 
duyguları ifade ederken, doğal duygular boyutundan alınan yüksek puan olumlu duyguları ifade 
etmektedir.  

Tablo 1. Duygusal Emek Ölçeğine İlişkin Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Ölçek Maddeleri Yüzeysel Rol Yapma Derinden Rol Yapma Doğal Duygular 
Yüzeysel rol yapma-2 0,861   
Yüzeysel rol yapma-5 0,840   
Yüzeysel rol yapma-4 0,818   
Yüzeysel rol yapma-3 0,815   
Yüzeysel rol yapma-6 0,798   
Yüzeysel rol yapma-1 0,794   
Derinden rol yapma-9  0,899  
Derinden rol yapma-8  0,886  
Derinden rol yapma-10  0,873  
Derinden rol yapma-7  0,840  
Doğal duygular-12   0,924 
Doğal duygular-13   0,907 
Doğal duygular-11   0,628 
Açıklanan Varyans 36,44% 23,87% 14,14% 
KMO (Kaiser-Meyer-Olkin)  0,789   
Bartlett Testi  1937,14 P<0,001  
Tablo 1 incelendiğinde Kaiser- Meyer- Olkin (KMO) değerinin 0,60’ın üzerinde olduğu ve Bartlett 
test sonucunun anlamlı olduğu, dolayısıyla ölçekteki maddeler arası korelasyon matrisinin faktör 
analizine uygun olduğu (Alpar, 2017) tespit edilmiştir. Varimax eksen döndürme tekniği uygulanarak 
elde edilen üç boyutlu yapı toplam varyansın %74,45’ini açıklamış ve maddelerin faktör yüklerinin ise 
kabul edilebilirlik sınırı olan 0.30’un (Tabachnick ve Fidell, 2001) üzerinde olduğu görülmüştür.  

Anketin üçüncü bölümünde ise, hemşirelerin performans düzeylerini ölçmek için Fuentes ve diğerleri 
(2004) ve Rahman ve Bullock (2005) tarafından geliştirilen ve Göktaş (2004) tarafından Türkçe’ye 
uyarlanan ölçek ile Kirkman ve Rosen (1999) tarafından geliştirilen ve Çöl (2008) tarafından 
Türkçe’ye uyarlanan ölçekte yer alan maddelerden yola çıkarak Şehitoğlu ve Zehir (2010) tarafından 
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geliştirilmiş olan ve 6 madde ve tek faktörden oluşan “Çalışan Performansı Ölçeği ”ne yer verilmiştir. 
Ölçekten alınan yüksek puan, çalışanın performans düzeyini yüksek olarak algıladığını ifade 
etmektedir. 

Tablo 2. Duygusal Emek ve Performans Ölçeklerinin Güvenirlik Düzeyleri 

Ölçekler ve Boyutlar 
Madde  
Sayısı 

Cronbach  
Alpha 

Duygusal Emek Ölçeği Güvenirlik Düzeyi 13 0,826 
Yüzeysel Rol Yapma Boyutu 6 0,909 
Derinden Rol Yapma Boyutu  4 0,911 
Doğal Duygular Boyutu  3 0,789 

Performans Ölçeği Güvenirlik Düzeyi  6 0,863 

Her iki ölçeğin güvenirlik düzeyleri değerlendirildiğinde ise Tablo 2’de görüldüğü üzere Cronbach 
alfa katsayısının Duygusal Emek Ölçeği için 0,826, Performans Ölçeği maddeleri için ise 0,863 olarak 
hesaplanmış ve yapılan ölçümlerin güvenirlik düzeylerinin kabul edilebilir sınırların üzerinde yer 
aldığı tespit edilmiştir. 

2.4. Verilerin Analizi 

Araştırmanın amacına uygun olarak derlenen veriler bilgisayar ortamına aktarıldıktan sonra çalışmada 
yer alan hemşirelerin kişisel özelliklerini tanımlamak için tanımlayıcı istatistikler, duygusal emek 
ölçeğine verilen cevapların orijinal ölçekte olduğu gibi üç boyutlu bir yapı ortaya koyup koymadığını 
belirlemek için açıklayıcı faktör analizi, duygusal emek ve performans ölçeklerine verilen cevapların 
orijinal ölçeklerden elde edilen yapılarının doğrulanıp doğrulanmadığını belirlemek için birinci düzey 
doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ve ölçeklerin güvenirliklerini değerlendirmek için ise Cronbach alfa 
katsayısı kullanılmıştır. Ankete cevap veren hemşirelerin performans düzeylerinin kişisel özelliklerine 
ve duygusal emek düzeylerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için ise Yapısal Eşitlik 
Modeli (YEM) kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS ve AMOS programlarından faydalanılmıştır. 

YEM, gözlenen (ölçülebilen) değişkenler ile gizil (latent) değişkenler arası nedensel ilişkiyi ortaya 
çıkarmak amacıyla, özellikle sosyal bilimlerde sıkça kullanılan bir tekniktir (Acun vd., 2013). 
YEM’de özlenemeyen gizil değişkenlerin gözlenen değişkenler aracılığı ile ölçüleceği varsayılır 
(Yılmaz, 2004). DFA’inde verilerin uyumunu test etmek için ise yaygın olarak ki kare, CFI 
(Comparative Fit Index), NFI (Non-Normed Fit Index), TLI (Tucker-Lewis Index) ve RMSEA (Root 
Mean Square Error of Approximation) değerleri kullanılmaktadır. Verilerin modele uygun olabilmesi 
için ki kare değerinin anlamlı olmaması gerekir. Ancak örneklemin büyük olması halinde bu değer 
genellikle anlamlı çıkacağı için ki kare değerinin serbestlik derecesine bölünmesi sonucunda bulunan 
değerin 3’ten küçük bir değer olması kabul edilir bir uyum olarak yorumlanır. Diğer uyum 
indekslerinden CFI, NFI ve TLI 0,90 üzeri değerler aldığında, RMSEA ise 0,80 altı değer aldığında 
kabul edilebilir bir uyum iyiliğine sahip olduğu değerlendirilir (Engel ve Moosbrugger, 2003).  

Bu çalışmada YEM, duygusal emek ölçeğindeki 13 maddenin hemşirelerin duygusal emek düzeylerini 
ve çalışan performansı ölçeğindeki 6 maddenin de hemşirelerin performansını ölçmede geçerli olup 
olmadığına karar vermek ve hemşirelerin performansını etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla 
kullanılmıştır.  

3. Bulgular 

Tablo 3’te görüldüğü gibi, araştırma kapsamındaki hemşirelerin yarısından fazlasının eğitim düzeyinin 
lisans ve lisans üstü olduğu ve yaş ortalamalarının 36,1 yıl, toplam hizmet sürelerinin 15 yıl ve bu 
hastanedeki hizmet sürelerinin ise 8 yıl olduğu bulunmuştur. Söz konusu tanımlayıcı değişkenlerden 
yaş ile toplam hizmet süresi arasında yüksek korelasyon (r=0,910; p<0,001) olduğundan, yaş 
değişkeni yapısal eşitlik modeline dahil edilmemiştir.   

Tablo 3. Araştırma Kapsamındaki Hemşirelerin Kişisel Özellikleri 
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Değişkenler Sayı % 
Eğitim Düzeyi 
Lise 18 8,2 
Ön lisans 83 37,7 
Lisans ve Lisans üstü 119 54,1 
 Ort. Ss. 
Yaş 36,1 7,8 
Toplam Çalışma Süresi 15 7,6 
Bu Hastanedeki Çalışma Süresi 8 5,5 

 

Tablo 4’te ankete cevap veren hemşirelerin duygusal emek düzeyleri ile performans düzeylerine 
ilişkin bilgiler yer almaktadır. Buna göre Duygusal Emek Ölçeği’nin yüzeysel rol yapma, derinden rol 
yapma ve doğal duygular boyutlarına ilişkin ortalama skorların sırasıyla 2,33, 2,96 ve 3,90 olduğu ve 
bu boyutlar arasında yüzeysel rol yapma boyutu skorunun diğerlerinden daha düşük olduğu, maddeler 
itibariyle ise 13 madde arasında özellikle duygusal emeğin yüzeysel rol yapma yönünü ölçen 3. 
maddeye verilen cevapların skorunun göreceli olarak diğerlerinden çok daha düşük olduğu, buna 
karşın doğal duygular yönünü ölçen 12. maddenin ortalama skorunun ise en yüksek olduğu 
bulunmuştur. Ankete cevap veren hemşirelerin performans düzeyleri ise 1’in en düşük performans 
düzeyini 5’in en yüksek performans seviyesini temsil ettiği ölçekte 3,84 ortalama değere sahip olduğu 
görülmüştür.  

Tablo 4. Ankete Cevap Veren Hemşirelerin Duygusal Emek ve Performans Düzeyleri 

Değişkenler N Minimum Maximum Ort. Ss 
Yüzeysel Rol Yapma Boyutu 220 1,00 4,67 2,33 1,04 
Hastalarla uygun şekilde ilgilenebilmek için 
rol yaparım. 220 1,00 5,00 2,61 1,32 

Hastalarla ilgilenirken iyi hissediyormuşum 
rolü yaparım. 220 1,00 5,00 2,51 1,21 

Hastalarla ilgilenirken bir şov yapar gibi 
ekstra performans sergilerim. 220 1,00 5,00 1,88 1,18 

Mesleğimi yaparken hissetmediğim duyguları 
hissediyormuşum gibi davranırım. 220 1,00 5,00 2,18 1,29 

Mesleğimin gerektirdiği duyguları 
sergileyebilmek için sanki bir maske takarım. 220 1,00 5,00 2,24 1,28 

Hastalarıma, gerçek hissettiğim duygulardan 
farklı duygular sergilerim. 220 1,00 5,00 2,55 1,25 

Derinden Rol Yapma Boyutu 220 1,00 5,00 2,96 1,14 
Hastalara göstermek zorunda olduğum 
duyguları gerçekten yaşamaya çalışırım. 220 1,00 5,00 2,93 1,32 

Göstermem gereken duyguları gerçekte de 
hissetmek için çaba harcarım. 220 1,00 5,00 2,86 1,31 

Hastalara göstermem gereken duyguları 
hissedebilmek için elimden geleni yaparım. 220 1,00 5,00 3,17 1,23 

Hastalara sergilemem gereken duyguları 
içimde de hissedebilmek için yoğun çaba 
gösteririm. 

220 1,00 5,00 2,88 1,29 

Doğal Duygular Boyutu 220 1,00 5,00 3,90 0,91 
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Hastalara sergilediğim duygular samimidir. 220 1,00 5,00 3,93 1,15 
Hastalara gösterdiğim duygular kendiliğinden 
ortaya çıkar. 220 1,00 5,00 4,02 1,02 

Hastalara gösterdiğim duygular o an 
hissettiklerimle aynıdır. 220 1,00 5,00 3,75 1,08 

Performans Ölçeği 220 1,00 5,00 3,84 0,93 
Devamsızlık oranlarım düşüktür.  220 1,00 5,00 3,60 1,58 

Moralim yüksektir.  220 1,00 5,00 3,46 1,22 

Görevlerimi tam zamanında tamamlarım. 220 1,00 5,00 4,09 1,13 

İş hedeflerime fazlasıyla ulaşırım.  220 1,00 5,00 3,88 1,20 
Sunduğum hizmet kalitesinde standartlara 
fazlasıyla ulaştığımdan eminim. 220 1,00 5,00 4,05 0,99 

Bir sorun gündeme geldiğinde en hızlı şekilde 
çözüm üretirim. 220 1,00 5,00 3,98 1,04 

 

Şekil 1. Ankete Cevap Veren Hemşirelerin Duygusal Emek Düzeylerini Tanımlayan Ölçüm Modeli ve 
Uyum Değerleri 

Şekil 1’de araştırma kapsamındaki hemşirelerin duygusal emek düzeylerini belirlemek için kullanılan 
Duygusal Emek Ölçeği’ne ilişkin ölçüm modeli verilmiştir. Tablo 5’te yer alan doğrulayıcı faktör 
analizi sonuçları Şekil 1’de önerilen ölçüm modelinin araştırma verilerine uyup uymadığı konusunda 
bilgiler sunmaktadır. Buna göre yüzeysel rol yapma (Surface), derinden rol yapma (Deep) ve doğal 
duygular (Emotio) boyutlarını temsil eden maddelere ait faktör yüklerinin (yani her bir maddenin ilgili 
boyut ile ilişkisini gösteren korelasyon katsayısı) 0,50’nin üstünde olduğu ve t değerlerinin anlamlı 
olduğu görülmüştür (p<0,001). Dolayısıyla Tablo 5’teki doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarından, 
yüzeysel rol yapma boyutunu oluşturan 6 maddeden de özellikle SU_Q5’in (0,85), derinden rol yapma 
boyutunu oluşturan dört maddeden DA_Q8’in (0,89) ve doğal duygular boyutunu oluşturan 
ENFE_Q12 maddesinin (0,98) ait oldukları boyutların en önemli özellikleri olduğu ve bu boyutların 
düzeyi arttıkça bu maddelerin de düzeylerinin artacağı anlaşılmaktadır. Modelin CFI kriteri dışındaki 
uyum iyiliği değerlerinin ise iyi sonuçlar vermemekle birlikte (X2/df =4,364; CFI= 0,899; NFI= 0,862; 
TLI= 0,875; RMSEA= 0,124) boyutların altındaki maddelerin faktör yükleri 0,50’nin üzeri olduğu ve 
p değerleri anlamlı olduğu için önerilen ölçüm modelinin araştırma verisine uygun olduğu kabul 
edilmiştir.  
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Tablo 5. Ankete Cevap Veren Hemşirelerin Duygusal Emek Düzeylerini Tanımlayan Ölçüm 
Modelinin Regresyon Ağırlıkları 

Değişkenler Regresyon 
Ağırlıkları 

Std. Reg 
Ağırlıkları S.E. C.R. p 

SU_Q6 <--- Surface 1,105 0,821 0,100 11,004 <0,001 

SU_Q5 <--- Surface 1,170 0,851 0,106 11,071 <0,001 

SU_Q4 <--- Surface 1,086 0,784 0,108 10,100 <0,001 

SU_Q3 <--- Surface 0,974 0,767 0,093 10,495 <0,001 

SU_Q2 <--- Surface 1,050 0,805 0,074 14,110 <0,001 

SU_Q1 <--- Surface 1,000 0,705    

DA_Q9 <--- Deep 1,064 0,885 0,076 14,069 <0,001 

DA_Q10 <--- Deep 1,072 0,844 0,080 13,360 <0,001 

DA_Q7 <--- Deep 1,000 0,775    

DA_Q8 <--- Deep 1,154 0,895 0,079 14,590 <0,001 

ENFE_Q11 <--- Emotio 1,000 0,548    

ENFE_Q12 <--- Emotio 1,590 0,985 0,216 7,351 <0,001 

ENFE_Q13 <--- Emotio 1,297 0,758 0,156 8,313 <0,001 

X2/df =4,364; CFI= 0,899; NFI= 0,862; TLI= 0,875; RMSEA= 0,124 

 

Şekil 2. Ankete Cevap Veren Hemşirelerin Performans Düzeylerini Tanımlayan Ölçüm Modeli ve 
Uyum Değerleri 

 
Şekil 2’de araştırma kapsamındaki hemşirelerin performans düzeylerine ilişkin ölçüm modeli yer 
almaktadır. Tablo 6’da yer alan doğrulayıcı faktör analizi sonuçları Şekil 2’de önerilen ölçüm 
modelinin araştırma verilerine uyduğunu ve hemşirelerin performans düzeylerini ölçmek için 
kullanılan altı maddenin performans örtük değişkenini (EmployeePerformance) açıklamada anlamlı ve 
geçerli olduklarını (p<0,001) göstermiştir. Maddelerin standardize parametre değerleri 0,446-0,907 
arasında olduğu ve t değerleri anlamlı çıktığı için önerilen performans ölçüm modelinin geçerli olduğu 
kabul edilmiştir. Ayrıca, Tablo 6’daki doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarından, bu altı madde 
arasından özellikle EP_Q4 (0,91) ve EP_Q3 (0,86) maddelerin hemşirelerin performans örtük 
değişkenini açıklamada daha fazla ağırlığa sahip olduğu, yani bu maddelerin örtük değişkendeki 
varyansı en çok açıklayan değişkenler olduğu belirlenmiştir. Diğer yandan modelin ki kare (x2=2,192) 
ve RMSEA (0,074) değerlerinin iyi düzeyde bir uyum iyiliğine sahip olduğu, CFI (0,991), NFI (0,984) 
ve TLI (0,978) değerlerinin ise mükemmellik düzeyinde uyum değerlerine sahip oldukları 
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görülmüştür. Dolayısıyla hemşirelerin performans düzeylerini ölçmek için kullanılan maddelerin 
faktör yükleri ve uyum indeksleri yeterli düzeyde olduğu için performans gizil değişkenini ölçmek için 
kullanılan maddelerin ilgili gizil değişkeni yeterince temsil ettiği, önerilen ölçüm modelinin araştırma 
verisine uygun olduğu ve yapı geçerliliğinin sağlandığı anlaşılmaktadır.  

Tablo 6. Ankete Cevap Veren Hemşirelerin Performans Düzeylerini Tanımlayan Ölçüm Modelinin 
Regresyon Ağırlıkları 

Performans Ölçeği Regresyon 
Ağırlıkları 

Std. Reg 
Ağırlıkları S.E. C.R. P 

EP_Q6 <--- EmployeePerformance 1,000 0,822    

EP_Q5 <--- EmployeePerformance 0,916 0,787 0,054 16,884 <0,001 

EP_Q4 <--- EmployeePerformance 1,273 0,907 0,101 12,612 <0,001 

EP_Q3 <--- EmployeePerformance 1,143 0,863 0,097 11,738 <0,001 

EP_Q2 <--- EmployeePerformance 0,892 0,622 0,093 9,626 <0,001 

EP_Q1 <--- EmployeePerformance 0,826 0,446 0,127 6,521 <0,001 

X2/df =2,192; CFI= 0,991; NFI= 0,984; TLI= 0,978; RMSEA= 0,074 

 

Şekil 3. Ankete Cevap Veren Hemşirelerin Performans Düzeylerini Tahminleyen Başlangıç Yapısal 
Model ve Uyum Değerleri 

 
Yukarıda, araştırma kapsamındaki hemşirelerin duygusal emek ve performans düzeylerinin geçerli bir 
şekilde tanımlanabildiği doğrulayıcı faktör analizleriyle belirlendikten sonra performans düzeylerini 
etkileyen faktörlerin belirlenmesine yönelik bir yol analizine geçilmiştir. Şekil 3’de hemşirelerin 
performans düzeylerini açıklayan ilk yol analizi yer almaktadır. Şekildeki başlangıç yapısal modelde 
açıklayıcı değişkenler olarak hemşirelerin eğitim düzeyi, toplam çalışma süresi, bu hastanedeki 
çalışma süresi ve duygusal emek değişkenlerine yer verilmiştir. Tablo 7’deki sonuçlardan başlangıç 
yapısal modelde yer alan eğitim düzeyi (t= 0,321; p= 0,748), toplam çalışma süresi (t=-1,118; 
p=0,264) ve bu hastanedeki çalışma süresinin (t=-0,172; p=0,863) hemşirelerin performans düzeyini 
anlamlı bir şekilde etkilemediği (p>0.05), buna karşın modelde hemşirelerin performans düzeyini 
anlamlı şekilde etkileyen tek değişkenin duygusal emek düzeyleri olduğu bulunmuştur (t=-3,941; 
p<0,001). Önerilen başlangıç yapısal modelin uyum kriterleri incelendiğinde ise modelin kabul 
edilebilir sınırlar içinde olmadığı görülmüştür (x2=3,950; CFI=0,854; NFI=0,817; TLI=0,807 ve 
RMSEA=0,116).  

Tablo 7. Ankete Cevap Veren Hemşirelerin Performans Düzeylerini Tahmin Eden Başlangıç Yapısal 
Modelin Regresyon Ağırlıkları 
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Değişkenler Regresyon 
Ağırlıkları 

Std. Reg 
Ağırlıkları S.E. C.R. p 

EmployeePerformance <--- 
DuygusalEmek -2,058 -0,996 0,522 -3,941 <0,001 

EmployeePerformance <--- 
Work_Experience -0,008 -0,089 0,007 -1,118 0,264 

EmployeePerformance <--- 
Institutions_Experience -0,002 -0,014 0,010 -0,172 0,863 

EmployeePerformance <--- Education_r 0,024 0,022 0,075 0,321 0,748 

Emotion <--- DuygusalEmek -0,577 -0,216 0,225 -2,566 0,010 

EP_Q1 <--- EmployeePerformance 1,000 0,448    

EP_Q2 <--- EmployeePerformance 1,090 0,630 0,184 5,918 <0,001 

EP_Q3 <--- EmployeePerformance 1,349 0,844 0,205 6,571 <0,001 

EP_Q4 <--- EmployeePerformance 1,528 0,901 0,231 6,619 <0,001 

EP_Q5 <--- EmployeePerformance 1,118 0,795 0,173 6,465 <0,001 

EP_Q6 <--- EmployeePerformance 1,215 0,828 0,186 6,535 <0,001 

Deep_Acting <--- DuygusalEmek -0,239 -0,071 0,259 -0,921 0,357 

Surface_Acting <--- DuygusalEmek 1,000 0,328    

X2/df =3,950; CFI= 0,854; NFI= 0,817; TLI= 0,807; RMSEA= 0,116 

 

Dolayısıyla hemşirelerin performans düzeylerini etkileyen faktörleri başlangıç modele göre daha iyi 
tahminleyen ve uyum iyiliği değerleri daha yüksek bir model elde edebilmek ya da modelin veri setine 
uyumunu artırmak için başlangıç yapısal modelde anlamlı olmadıkları görülen eğitim düzeyi, toplam 
çalışma süresi ve bu hastanedeki çalışma süresi değişkenleri ile duygusal emek örtük değişkeninin 
derinden rol yapma alt boyutu analizden çıkarılarak Şekil 4’de gözden geçirilmiş yeni bir yapısal 
model oluşturulmuştur.  

Şekil 4. Ankete Cevap Veren Hemşirelerin Performans Düzeylerini Tahmin Eden Gözden Geçirilmiş 
Yapısal Model ve Uyum Değerleri 

 
Gözden geçirilmiş yapısal modelin uyum iyiliği indisleri incelendiğinde başlangıç yapısal modele göre 
uyum iyiliği değerlerinin belirgin biçimde arttığı ve tüm indislerin kabul edilebilir sınırlar içerisinde 
yer aldığı görülmektedir (x2=2,370; CFI=0,973; NFI=0,955, TLI=0,956 ve RMSEA=0,079). 
Dolayısıyla başlangıç modelde anlamsız olduğu bulunan bağımsız değişkenlerin dışarıda 
bırakılmasıyla modelin tüm uyum iyiliği değerlerinde iyileşme gözlendiği için Şekil 4’deki model bu 
çalışmanın nihai modeli olarak kabul edilmiştir. Modelde hemşirelerin duygusal emek ile performans 
düzeyleri arasındaki anlamlı bir ilişki olduğu (t=-3,915; p<0,001) tespit edilmiştir. Diğer yandan 
yüzeysel rol yapma boyutunun duygusal emek örtük değişkeni ile olan ilişkinin doğal duygular 
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boyutuna göre daha güçlü ve pozitif olduğu, buna karşılık doğal duygular boyutu ile duygusal emek 
örtük değişkeni arasında ise negatif bir ilişki olduğu tahmin edilmiştir. Modelden hemşirelerin 
yüzeysel rol yapma ve doğal duygular boyutlarından özellikle yüzeysel rol yapma boyutunu duygusal 
emek düzeylerinin en önemli yönü olarak gördükleri, yani duygusal emekleri arttıkça yüzeysel rol 
yapma boyutu ile ilgili durumlarının da arttığı ortaya çıkmaktadır.   

 

Tablo 8. Ankete Cevap Veren Hemşirelerin Performans Düzeylerini Tahmin Eden Gözden Geçirilmiş 
Yapısal Modelin Regresyon Ağırlıkları 

Değişkenler Regresyon 
Ağırlıkları 

Std. Reg 
Ağırlıkları S.E. C.R. P 

EmployeePerformance <--- DuygusalEmek -2,093 -1,000 0,535 -3,915 <0,001 

Emotion <--- DuygusalEmek -0,568 -0,209 0,227 -2,497 ,013 

EP_Q1 <--- EmployeePerformance 1,000 0,445    

EP_Q2 <--- EmployeePerformance 1,092 0,628 0,185 5,900 <0,001 

EP_Q3 <--- EmployeePerformance 1,371 0,854 0,209 6,565 <0,001 

EP_Q4 <--- EmployeePerformance 1,544 0,907 0,234 6,599 <0,001 

EP_Q5 <--- EmployeePerformance 1,115 0,789 0,173 6,452 <0,001 

EP_Q6 <--- EmployeePerformance 1,212 0,821 0,186 6,520 <0,001 

Surface_Acting <--- DuygusalEmek 1,000 0,322    

X2/df =2,370; CFI= 0,973; NFI= 0,955; TLI= 0,956; RMSEA= 0,079 

4. Sonuç 

Sağlık kurumları emek yoğun olan ve diğer hizmet sektörlerine kıyasla iletişim faktörünün hizmet 
sunumunda kritik bir öneme sahip olduğu kurumlardır. Bu sebeple sağlık hizmetinin topluma başarılı 
bir şekilde sunulmasında sağlık çalışanlarından özellikle hasta ve hasta yakınları ile daha fazla iletişim 
halinde olmalarından dolayı hemşirelerin rolü oldukça önemlidir. Hemşirelerin hizmet sunumunda 
temel görevinin hastanın bakımını gerçekleştirmek olmasından ve bunu yaparken de hastayı güvende 
ve rahat hissettirmesi gerekliliğinden dolayı bazı durumlarda kendi duygularını bastırmakta ya da 
farklı bir şekilde yansıtmaktadırlar. Bu nedenle hemşirelerde literatürde duygusal emek olarak ifade 
edilen bu kavramın hizmet sunum sürecinde özellikle çalışan performansı gibi sağlık kurumunun 
gelişimini etkileyen önemli faktörleri etkileyip etkilemediğinin değerlendirilmesi ve ona uygun 
iyileştirmelerin yapılması gerekmektedir.  

Hemşirelerin duygusal emek ve performans düzeylerini belirleme ve kişisel özelliklerin ve duygusal 
emeğin performans düzeyini etkileyip etkilemediğini değerlendirme amacıyla yapılan bu çalışmada; 
hemşirelerin duygusal emek boyutlarından yüzeysel rol yapma (2,33±1,04) algılarının ve derinden rol 
yapma (2,96±1,14) algılarının düşük ve doğal duygular (3,90±0,91) algılarının orta düzeyde olduğu 
bulunmuştur. Yüzeysel rol yapma ve derinden rol yapma boyutları gerçekten hissedilmeyen ve 
hissedilmesi için bireyin kendisini zorladığı ve rol yaptığı duyguları ifade etmesinden dolayı (Ashforth 
ve Humphrey, 1993) bu boyutlardan elde edilen puanın düşük olması ve doğal duygular boyutunun ise 
hissedilen duygular ile gösterilen duyguların benzer olmasını belirtmesinden dolayı (Chu ve Murrman, 
2006) bu boyuttan elde edilen puanın diğer boyutlara nispeten daha yüksek olması hemşirelerin 
hastalar ile iletişim kurarken kendilerini rol yapmak zorunda hissetmedikleri ve hissettikleri duygular 
ile sergiledikleri duyguların uyum içerisinde olduğunu göstermektedir. Hemşirelerin performans 
düzeylerinin ise orta (3,84±0,93) düzeyde olduğu görülmüştür. Öztürk ve diğerleri (2014) tarafından 
İstanbul ilinde çalışan akademisyen hemşirelerin duygusal emek düzeylerinin değerlendirildiği 
çalışmada da benzer sonuçlara ulaşılmış olup, hemşirelerin yüzeysel rol yapma (1,68±0,69) ve 
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derinden rol yapma (2,86±1,24) algılarının düşük; doğal duygular (4,49±0,55) algılarının ise yüksek 
olduğu bulunmuştur. Tzeng (2004) tarafından hemşirelerin kendi mesleki yetkinliklerini ve 
performanslarını değerlendirmelerinin amaçlandığı çalışmada hemşirelerin mesleki yetkinliklerini 
(3,50±0,72) ve performanslarını (3,62±0,63) orta düzeyde algıladıkları görülmüştür. 

Araştırmanın yapısal modelinde ise hemşirelerin performans düzeyinin eğitim düzeyine, toplam 
çalışma süresine ve hastanedeki çalışma süresine göre değişmediği ve yalnızca duygusal emek 
değişkeninin performans düzeyi üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Özellikle yüzeysel rol yapma 
boyutunun hemşirelerin duygusal emek düzeyini etkilediği ve yüzeysel rol yapma boyutu ile duygusal 
emek düzeyi arasında pozitif yönlü ve doğal duygular ile duygusal emek düzeyi arasında negatif yönlü 
bir ilişki olduğu bulunmuş ve duygusal emeğin performans düzeylerini etkileyen önemli bir faktör 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumun da hemşirelerin sağlık hizmeti sunumu gibi kritik bir işi 
yaparken bir de duygularını gizlemek ve rol yapmak gibi bir çaba harcamamalarından kaynaklandığı 
düşünülmektedir. Hemşirelerin kişisel özelliklerine göre performans düzeylerinde herhangi bir 
farklılığın olmamasının araştırmaya katılan hemşirelerin birçoğunun lisans ve üstü mezunu olması ve 
araştırmanın aynı kurumda çalışan hemşireler üzerinde gerçekleştirilmesi ile açıklanabilir. Yaghoubi 
ve diğerleri (2013) tarafından hemşirelerin performansını etkileyen faktörlerin incelendiği çalışmada 
hemşirelerin performans düzeyinin cinsiyet, eğitim düzeyi ve mesleki tecrübe değişkenlerine göre 
farklılaştığı yaş değişkenine göre ise herhangi bir farklılığın olmadığı bulunmuştur. Wi ve Yi (2012) 
tarafından klinik birimlerde çalışan hemşirelerin duygusal emek düzeylerinin iş tatmini, işten ayrılma 
niyeti ve çalışan performansı değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini değerlendirdikleri 
çalışmada hemşirelerin duygusal emek düzeylerinin kişisel özelliklerine göre farklılaşmadığı ve 
çalışan performansının duygusal emek düzeyini etkilediğini ve hemşirelerin duygusal emek 
düzeylerindeki değişimin %15’inin çalışan performansı ile açıklandığını bulmuşlardır. Kim ve 
diğerleri (2017) tarafından havayolu hizmetlerinde amirin, çalışma arkadaşının ve örgütün desteğinin 
duygusal emek ve performans düzeyleri arasındaki ilişkiye olan etkisinin değerlendirildiği çalışmada 
farklı kaynaklardan gelen desteğin etkilerinin farklı olduğu ve duygusal emeğin derinden rol yapma 
boyutu ile performans arasında pozitif yönlü ve yüzeysel rol yapma ile performans arasında negatif 
yönlü bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Goodwin ve diğerleri (2011) tarafından çağrı merkezi 
çalışanları üzerinde duygusal emek, performans ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkinin incelendiği 
çalışmada duygusal emek değişkeninin yüzeysel rol yapma boyutunun işten ayrılma niyeti ile 
doğrudan ve performans ile dolaylı bir ilişkisinin olduğu, derinden rol yapma boyutunun ise hem 
performans hem de işten ayrılma niyeti ile bir ilişkisinin olmadığı bulunmuştur. Meier ve diğerleri 
(2004) tarafından kamu kurumlarında çalışan uzmanlarda cinsiyet ve duygusal emek değişkenlerinin 
performans üzerindeki etkisinin değerlendirildiği çalışmada kadın çalışanların performansının daha 
yüksek olduğu ve duygusal emeğin örgütsel verimliliğin artırılmasına katkıda bulunduğu ifade 
edilmiştir.  

Çalışmadan elde edilen sonuçlar; duygusal emek değişkeninin performans düzeyini etkileyen önemli 
bir faktör olmasının sağlık kurumlarında hemşirelerin performansının artırılması için yapılacak olan 
faaliyetlerde dikkate alınması gereken önemli bir konu olduğunu göstermektedir. Nitekim Grandey ve 
diğerleri (2013) tarafından yapılan çalışmanın bir bölümünde birbirinden farklı hizmet sektörü 
çalışanlarında performansı artırmak için verilen finansal ödüllerin duygusal emek değişkeni ile olan 
ilişkisi incelenmiş ve finansal ödüller ile hem yüzeysel rol yapma hem de derinden rol yapma 
boyutları arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Literatür incelendiğinde 
duygusal emeğin de çalışanın performansını etkileyebileceği birçok faktör ile ilişkili olduğu 
görülmektedir. Yoon ve Kim (2013) tarafından hemşireler üzerinde yapılan çalışmada yüzeysel rol 
yapmanın işten kaynaklı strese bağlı depresif semptomların görülme riskini yaklaşık olarak 2,5 kat 
artırdığı bulunmuştur. Bu nedenle hemşirelerin performansını artırmak için yapılan iyileştirmelerde 
duygusal emek faktörünün etkisi de göz önünde bulundurulmalıdır. Hemşirelerin performansını 
artırabileceği düşünülen faaliyetlerin onların duygularını farklılaştırmasına ve rol yapmalarına neden 
olmamasına özen gösterilmelidir. Bunu sağlayabilmek adına hemşirelerin hizmetin sunumunda önemli 
bir paydaş olarak görülmesi, hizmet sunumunun bir ekip işi olduğu tutumunun kurum içerisinde 
benimsenmesi ve iletişim konulu hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi önerilebilir. Ayrıca yöneticilerin 
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çalışanların performanslarını belirli aralıklarla değerlendirmeleri ve performansı azalttığı belirlenen 
faktörlerin iyileştirilmesi için gerekli çabayı göstermeleri gerekmektedir.  

Modelde duygusal emek faktörünün yanı sıra hemşirelerin performans düzeyini etkileyebileceği 
kişisel özelliklerden yalnızca eğitim durumu, toplam çalışma süresi ve ilgili hastanede çalışma süresi 
dikkate alınmış olup, performans düzeyini etkilediği düşünülen farklı faktörler de göz önünde 
bulundurularak geliştirilecek olan çalışmaların yapılması önerilmektedir. Ayrıca çalışmanın 
Türkiye’de bir kamu hastanesinde görev yapmakta olan hemşirelerden oluşmasından dolayı 
çalışmadan elde edilen sonuçların genellenmesi hususunda sınırlılıklar bulunmaktadır. Bu sınırlılıklara 
karşın hemşirelerde performansı etkilediği düşünülen faktörlerin yapısal eşitlik modeli ile çok boyutlu 
olarak ele alınması çalışmanın önemini artırmaktadır. Bu sebeple çalışmadan elde edilen sonuçların 
sağlık yöneticilerine hemşirelerin duygusal emek ve performans düzeyleri ve performans düzeyini 
etkileyen faktörleri anlamalarında önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 

Kaynakça 

Abraham R. (1999). The impact of emotional dissonance on organizational commitment and intention to 
turnover. The journal of Psychology, 133(4), 441-455. 

Acun N, Kapıkıran Ş. ve Kabasakal Z. (2013). Merak ve keşfetme ölçeği II: açıklayıcı ve doğrulayıcı 
faktör analizleri ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 16(31), 74-85. 

Alpar R. (2017). Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler. Detay Yayıncılık.   

Ashforth, B. E., & Humphrey, R. H. (1993). Emotional labor in service roles: The influence of 
identity. Academy of management review, 18(1), 88-115. 

Austin, E J., Dore T. C. ve O’Donovan K. M. (2008). Associations of personality and emotional 
intelligence with display rule perceptions and emotional labour. Personality and Individual 
Differences, 44(3), 679-688. 

Basım H. N. ve Begenirbaş M. (2012). Çalışma yaşamında duygusal emek: Bir ölçek uyarlama 
çalışması. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Dergisi, 19(1), 77-90. 

Bitner M. J. (1990). Evaluating service encounters: the effects of physical surroundings and employee 
responses. the Journal of Marketing, 69-82. 

Bono Joyce E. ve Meredith A. (2005). Toward Understanding Emotional Management at Work: A 
Quantitative Review of Emotional Labor Research. pp. 213–33 in Emotions in Organizational 
Behavior, edited by Charmine E. J. Härtel, Wilfred J. Zerbe and Neal M. Ashkanasy. Mahwah, NJ: 
Lawrence Erlbaum Associates. 

Chebat J. C., Filiatrault P., Gelinas-Chebat C. ve Vaninsky A. (1995). Impact of waiting attribution and 
consumer's mood on perceived quality. Journal of Business Research, 34(3), 191-196. 

Chu, K. H. L., & Murrmann, S. K. (2006). Development and validation of the hospitality emotional labor 
scale. Tourism Management, 27(6), 1181-1191. 

Çöl G. (2008). Algılanan güçlendirmenin iş gören performansı üzerine etkileri. Doğuş Üniversitesi 
Dergisi, 9(1), 35-46. 

De Castro A. B. (2004). Emotional vs. physical labor: the demand of using emotions as a job duty. AJN 
The American Journal of Nursing, 104(3), 120. 

De Raeve L. (2002). The modification of emotional responses: a problem for trust in nurse-patient 
relationships?. Nursing Ethics, 9(5), 466-471. 

Diefendorff J. M., Croyle M. H. ve Gosserand R. H. (2005). The dimensionality and antecedents of 
emotional labor strategies. Journal of Vocational Behavior, 66(2), 339-357. 

491



 
   

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

Engel S. ve Moosbrugger K. (2003). Evaluating the fit of structural evaluation models: Test of 
significance and descriptive goodness of fit measures. Methods of Psychological Research- Online, 
8(2): 23-74. 

Erickson R. J. ve Grove, W. J. (2008). Emotional labor and health care. Sociology Compass, 2(2), 704-
733. 

Fuentes-Fuentes M. M., Albacete-Sáez C. A. ve Lloréns-Montes F. J. (2004). The impact of 
environmental characteristics on TQM principles and organizational performance. Omega, 32(6), 425-
442. 

Ghalandari K., Jogh M. G. G., Imani M. ve Nia, L. B. (2012). The effect of emotional labor strategies on 
employees job performance and organizational commitment in hospital sector: moderating role of 
emotional intelligence in Iran. World Applied Sciences Journal, 17(3), 319-326. 

Giardini A. ve Frese, M. (2008). Linking service employees' emotional competence to customer 
satisfaction: A multilevel approach. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of 
Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior, 29(2), 155-170. 

Glomb T. M. ve Tews M. J. (2004). Emotional labor: A conceptualization and scale 
development. Journal of Vocational Behavior, 64(1), 1-23. 

Goodwin R. E., Groth M. ve Frenkel S. J. (2011). Relationships between emotional labor, job 
performance, and turnover. Journal of Vocational Behavior, 79(2), 538-548. 

Goodwin R. E., Groth M. ve Frenkel S. J. (2011). Relationships between emotional labor, job 
performance, and turnover. Journal of Vocational Behavior, 79(2), 538-548. 

Gountas S., Ewing M. T. ve Gountas J. I. (2007). Testing airline passengers' responses to flight 
attendants' expressive displays: The effects of positive affect. Journal of Business Research, 60(1), 81-
83. 

Göktaş B. K. (2004). Toplam kalite yönetimi ilkeleri uygulamalarının işletme performansı üzerine 
etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
İstanbul. 

Grandey A. A. (2000). Emotion regulation in the workplace: A new way to conceptualize emotional 
labor. Journal of Occupational Health Psychology, 5(1), 85-110. 

Grandey A. A. (2003). When “the show must go on”: Surface acting and deep acting as determinants of 
emotional exhaustion and peer-rated service delivery. Academy of management Journal, 46(1), 86-96. 

Grandey A. A., Chi N. W. ve Diamond J. A. (2013). Show me the money! Do financial rewards for 
performance enhance or undermine the satisfaction from emotional labor?. Personnel 
Psychology, 66(3), 569-612. 

Grandey A. A., Fisk G. M. Mattila A. S., Jansen K. J. ve Sideman, L. A. (2005). Is “service with a smile” 
enough? Authenticity of positive displays during service encounters. Organizational Behavior and 
Human Decision Processes, 96(1), 38-55. 

Henderson A. (2001). Emotional labor and nursing: an under‐appreciated aspect of caring work. Nursing 
inquiry, 8(2), 130-138. 

Hochschild A. R. (1991). The managed heart: Commercialization of human feeling. U niversity of 
California Press, Berkeley. 

Johnson H. A. M. ve Spector, P. E. (2007). Service with a smile: Do emotional intelligence, gender, and 
autonomy moderate the emotional labor process?. Journal of occupational health psychology, 12(4), 
319. 

Kaltcheva V. D. ve Parasuraman A. (2009). Personality-Relatedness and Reciprocity framework for 
analyzing retailer–consumer interactions. Journal of Business Research, 62(6), 601-608. 

492



 
   

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

Kelly D., Ross S., Gray B. ve Smith P. (2000). Death, dying and emotional labour: problematic 
dimensions of the bone marrow transplant nursing role?. Journal of Advanced Nursing, 32(4), 952-
960.  

Kim H. J. (2008). Hotel service providers’ emotional labor: The antecedents and effects on 
burnout. International Journal of Hospitality Management, 27(2), 151-161. 

Kirkman B. L. ve Rosen B. (1999). Beyond self-management: Antecedents and consequences of team 
empowerment. Academy of Management journal, 42(1), 58-74. 

Locke K. (1996). A funny thing happened! The management of consumer emotions in service 
encounters. Organization Science, 7(1), 40-59. 

Mann S. (2005). A health-care model of emotional labour: an evaluation of the literature and development 
of a model. Journal of health organization and management, 19(4/5), 304-317. 

Meier K. J. Mastracci S. H. ve Wilson K. (2006). Gender and emotional labor in public organizations: An 
empirical examination of the link to performance. Public Administration Review, 66(6), 899-909. 

Nelson K. R. ve Merighi J. R. (2002). Emotional dissonance in medical social work practice. Social Work 
in Health Care, 36(3), 63-79. 

Özturk H., Bahçecik N., Özçelik S. K. ve Kemer A. S. (2015). Emotional labor levels of nurse 
academicians. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 190, 32-38.  

Phillips S. (1996). Labouring the emotions: expanding the remit of nursing work?. Journal of advanced 
nursing, 24(1), 139-143. 

Pugliesi K. (1999). The consequences of emotional labor: Effects on work stress, job satisfaction, and 
well-being. Motivation and emotion, 23(2), 125-154. 

Rahman S. U. ve Bullock P. (2005). Soft TQM, hard TQM, and organisational performance relationships: 
an empirical investigation. Omega, 33(1), 73-83. 

Smith A. C. ve Kleinman, S. (1989). Managing emotions in medical school: Students' contacts with the 
living and the dead. Social psychology quarterly, 52(1), 56-69. 

Smith P. (1992). The emotional labour of nursing . London: Macmillan. 

Şehitoğlu Y. ve Zehir C. (2010). Türk kamu kuruluşlarında çalışan performansının, çalışan sessizliği ve 
örgütsel vatandaşlık davranışı bağlamında incelenmesi. Amme İdaresi Dergisi, 43(4), 87-110. 

Tabachnick B. G. ve Fidell L. S. (2001). Using multivariate statistics. Boston: Allyn and Bacon 

Tsai W. C. (2001). Determinants and consequences of employee displayed positive emotions. Journal of 
management, 27(4), 497-512. 

Tzeng H. M. (2004). Nurses’ self-assessment of their nursing competencies, job demands and job 
performance in the Taiwan hospital system. International Journal of Nursing Studies, 41(5), 487-496. 

Wi S. M. ve Yi Y. J. (2012). Influence of emotional labor on job satisfaction, intent to leave, and nursing 
performance of clinical nurses. Journal of Korean Academy of Nursing Administration, 18(3), 310-
319. 

Yaghoubi M., Javadi M., Rakhsh F. ve Bahadori, M. (2013). A study of determining factors affecting the 
performance of nurses based on the achieve model in selected hospital of Isfahan (Iran). Journal of 
Education and Health Promotion, 2(49), 1-5. 

Yang F. H. ve Chang C. C. (2008). Emotional labour, job satisfaction and organizational commitment 
amongst clinical nurses: A questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies, 45(6), 879-
887. 

Yılmaz V. (2004). Consumer behaviour of shoppping center choice. Social Behaviour and Perconallty, 
32(8), 783-790. 

493



 
   

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

Yoon S. L. ve Kim J. H. (2013). Job‐related stress, emotional labor, and depressive symptoms among 
Korean nurses. Journal of Nursing Scholarship, 45(2), 169-176. 

494



 
   

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

SAĞLIK HİZMETLERİNDE  
İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜ: 
SİSTEMATİK LİTERATÜR TARAMASI  

 
Özgür İnce1 

Mehveş Tarım2 

Özet 

İstatistiksel proses kontrolü (İPK), üretim ve hizmet süreçlerinde meydana gelen değişikliklerin ortaya 
çıkarılması için veri toplanması, yorumlanması, takip edilmesi ve değişimlerin kontrol altında tutulması 
amacıyla kullanılan kaliteyi geliştirme araçlarından biridir. Bu çalışma, sağlık hizmetlerinde 2007 – 2017 yılları 
arasında yapılan ve sağlık hizmetlerinde istatistiksel proses kontrolünü konu alan çalışmaların incelenmesi 
amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, Google Scholar veri tabanından yararlanılmıştır. Çalışma için anahtar 
kelimeler “Sağlık (healthcare), Hasta (Patient) ve İstatistiksel Proses Kontrolü (Stastical Process Control)” 
olarak belirlenmiştir. Tarama sonucunda, 13,429 makaleye/çalışmaya ulaşılmış, dahil etme kriterine uygun 112 
çalışma değerlendirmeye alınmıştır. Çalışma için yapılan literatür taramasından sonra çıkan sonuçlara göre 
çeşitli temalar oluşturulmuştur. Çalışmaya dahil edilen 112 çalışma daha sonra bu temalara göre dağıtılmıştır. 
Yapılan bu çalışma sonunda, istatistiksel proses kontrolünün sağlık hizmetlerinin neredeyse her alanına 
uygulanabilen kalite kontrol ve kalite iyileştirme araçlarından biri olduğu anlaşılmaktadır.  
Anahtar Kelimeler: Sağlık Hizmetleri, Hasta, İstatistiksel Proses Kontrolü. 

 
STATISTICAL PROCESS CONTROL IN HEALTHCARE SERVICES:  

A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW 

Abstract 

Statistical process control (SPC) is one of the quality improvement tools used to collecting, interpreting, 
monitoring and controling changes in production and service processes. This study was carried out to 
investigate the studies about statistical process control in health services between 2007 and 2017. In the 
research, Google Scholar databases was used. Key words for the study were defined as "Healthcare, Patient and 
Statistical Process Control". As a result, 13,429 articles were reached and 112 studies were included and were 
formed various themes according to the inclusion criteria. At the end of this study, it is understood that 
statistical process control is one of the quality control and improvement tools that can be applied to almost every 
field of health services. 

Key Words: Healthcare Services, Patient, Statistical Process Control. 
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1. Giriş 

Sürekli gelişim içinde olan sağlık kuruluşlarında, verilen hizmetlerin insan hayatını doğrudan 
etkilemesi nedeniyle hedeflenen hizmet etkinliğinin en uygun şartlarda ve kalitede sunulması 
gerekmektedir (Fedai vd., 2010). Kalite geliştirme konusunda birçok araç, sağlık hizmetleri alanında 
uygulanmakta ve gelişimsel süreç takip edilmektedir. Kalite geliştirme araçlarından biri olan 
istatistiksel proses kontrolü (İPK) gelişimin resmedilmesi ve konuyla ilgili kişilerin eldeki verileri 
rahat bir şekilde görebilmesi, anlayabilmesi ve okuyabilmesi nedeniyle önemli bir kalite aracı olarak 
kabul edilmektedir.  

İstatistiksel proses kontrolü (İPK), üretim ve hizmet süreçlerinde meydana gelen değişikliklerin ortaya 
çıkarılması için veri toplanması, yorumlanması, takip edilmesi ve oluşan değişimlerin en az seviyeye 
indirilmesi amacıyla kullanılan kaliteyi geliştirme araçlarından biridir (Bircan ve Gedik, 2003). İPK 
1920 yılında fizikçi Walter Shewhart tarafından ortaya çıkarılmıştır. Shewhart’ın telefon kalitesini 
geliştirmek için yaptığı çalışmalar onun modern kalite kontrolünün önemli isimleri arasında yer 
almasını sağlamıştır (Mohammed, 2004). Birçok sektörde uygulama örneklerinin olduğu bilinen İPK, 
hizmet sunumundaki, yöntemlerindeki, süreçlerindeki ve insan faktöründeki değişimleri ölçmek ve 
kontrol altına almak için sayısal verileri kullanmaktadır (Şahin, 2013). 

İPK’nın amacı, proseste (süreçte) ortaya çıkan değişimlerin nedenlerini ortaya çıkarmak ve özel 
sebepleri ortadan kaldırmak suretiyle prosesi sürekli olarak kontrol altında tutmaktır. Başka bir 
ifadeyle, meydana gelen hataların kaynağının ortaya çıkarılması, sorunun diğer süreçleri etkilemeden 
ortadan kaldırılması ve süreçlerin birbirini etkileyerek hata üretmesini engellemek İPK’nın temel 
amacı olarak ifade edilebilir (Özcan ve Aykanat, 2017). Prosesteki değişimler nedenlerine göre iki 
gruba ayrılır (Şahin, 2013): 

• Tesadüfi değişkenlik (Genel Sebepler): Hizmet üretiminde tesadüf sonucu ortaya çıkan, 
belirli bir kuralla açıklanamayan faktörlerdir. Belirsizlik ve tesadüfi olaylar bu faktörlerin 
tespit edilmesini ve ölçümünü güçleştirmektedir.  

• Sistematik değişkenlik (Belirlenebilir Sebepler): Meydana gelen olayların bir kısmında etkili 
olan değişkenlerdir. Süreklilikleri yoktur, zaman zaman ortaya çıkarlar ve ortaya çıkardıkları 
sonuçlar nispeten büyük değişimlere yol açmaktadır. Başka bir ifadeyle sistematik 
değişkenler, prosesteki değişimleri ortaya çıkaran ve sebepleri tahmin edinilebilen 
değişimlerdir. 

İPK’da temel iki aşama vardır. Birinci aşamada, kontrol limitlerini belirlemek için verilerin belirlenip 
toplanması, ikinci aşamada ise toplanan verilerin üst ve alt limitleri aşıp aşmadığı ile ilgili kontrollerin 
yapılması amacıyla kontrol tablolarının oluşturulması ve sürecin izlenmesidir (Fuangrod vd., 2017).  

Kontrol Tabloları 

İPK’da kontrol tabloları süreçlerin takip edilmesi ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi için yaygın 
şekilde kullanılmaktadır. Kontrol tabloları ile gözlemlenebilir nedenlerden kaynaklanan değişimler 
ortaya çıkarılabilir, saptanan hatalar ortadan kaldırabilir ve böylece üretilen hizmet kalitesinin 
arttırılması sağlanabilir (Ertuğrul ve Özçil, 2015). 

Kontrol Tabloları Türleri 

Her araştırma ele aldığı problemi çözmek için farklı yöntemler kullanmaktadır. Eldeki veri ve çalışma 
problemine göre birçok kontrol tabloları kullanılabilir (Şekil 1). Bu tablolar şu şekilde 
gruplandırılabilir: 

•Niceliksel kontrol diyagramı: Ölçülebilir özellikteki verilerdir. X ve R, X ve S ve X ve MR kontrol 
diyagramları (uzunluk, ağırlık, yoğunluk vb.). 

•Niteliksel kontrol diyagramı: Nitelik belirten verilerdir. p, np, c ve u kontrol diyagramları (kusurlu, 
cinsiyet, yazı-tura vb.). 
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•Özel kontrol diyagramı: Kabul kontrol diyagramı, modifiye edilmiş kontrol diyagramı, CUSUM 
(birikimli toplam) kontrol diyagramı ve EWMA (eksponansiyel hareketli ağırlıklı ortalama) kontrol 
diyagramı. 

Şekil 1. Yöntem Belirleme Rehberi 
Hangi Kontrol 

Grafiliğini 
Kullanmalıyız?

Veriler 
Sürekli mi 
Kesikli mi?

Örneklem 
Büyüklüğü?

(n=?)

Xbar – S
Grafiği

Kusur Sayısı

Örneklem 
Büyüklüğü 
Sabit mi?

Örneklem 
Büyüklüğü 
Sabit mi?

Xbar – R 
Grafiği

X – MR/I – MR 
Grafiği C-grafiği U-grafiği Np-grafiği P-grafiği

Sürekli Veri Kesikli Veri

n = 1 2 < n < 10 n > 10 Evet Hayır

Birim Başına Birden Fazla Kusur
Birim Başına Bir Kusur

Evet
Hayır

 
Kaynak:https://www.isixsigma.com/tools-templates/control-charts/a-guide-to-control-charts 
adresinden Türkçeye çevrilmiştir. 

Sağlık Hizmetleri ve İPK 

Geride kalan 20 yıldan bu yana sağlık hizmetlerinde güvenilir ve yüksek kaliteli hizmet sunumu için 
birçok çalışma yapılmıştır. Sağlık hizmetlerinin birçok paydaşı yüksek kaliteli sağlık hizmeti 
sunumunu teşvik etmiş ve bu konuda yeni mekanizmalar geliştirmiştir (Hayes vd., 2015). Kalite 
iyileştirmenin önemli ilkelerinden biri sağlık bakım performansını iyileştirmektir. Ancak bu 
iyileştirmeleri yapabilmek için performans ölçümü ile çalışma tarzında, bakım ve hizmet sunumunda 
değişiklik yapılması gerekmektedir. Ölçümlerle beraber aynı zamanda değişim için de bir karar verme 
durumu ortaya çıkmaktadır. Bu aşamada İPK, performans ile ilgili ölçümler yapılmasına olanak 
sağlayabilir ve karar vermeyi kolaylaştırabilir (Thor vd, 2007). İPK ve kontrol tabloları sağlık 
hizmetlerinde yapılan kalite geliştirme ve sürekli iyileştirme çalışmalarında çalışanlara, araştırmacılara 
ve uygulayıcılara verileri kolay anlamada ve veri aktarımında basitlik sağlamaktadır (Benneyan vd., 
2003). 

İPK ile kalite süreçlerinde ortaya çıkabilecek hatalar ve sapmalar belirlenebilir. Bununla beraber İPK 
ile maliyetlerde düşüş sağlanabilir ve işgücü verimliliği artırılabilir (İstatistiksel Kalite Kontrol, TUİK, 
2011). Ancak, İPK ve kontrol grafikleri, göreceli olarak henüz yeni kabul edilen bir yöntem olması, 
sağlık profesyonelleri tarafından bilinmemesi ve verilen eğitimlerde yeterince üzerinde durulan bir 
konu olmaması nedeniyle sağlık hizmetlerinde kullanımında bilgi eksikliğini ortaya çıkarmıştır 
(Mohammed vd. 2008).   

İstatistiksel proses kontrolü (İPK), bir ürünün en ekonomik ve yararlı şekilde üretilmesini sağlamak 
amacıyla veri toplamak, analiz etmek, yorumlamak ve çözüm yolları önermek üzere istatistik prensip 
ve tekniklerinin üretimin tüm aşamalarında kullanılmasıdır. Sağlık hizmetlerinde kalite önemle 
üzerinde durulan bir konudur ve sağlık hizmetlerindeki kötü kalite hastaların yaşamları ve ölümleri 
açısından bir fark yaratabilir (Suman ve Prajapati, 2018). Bu çalışmanın amacı, İstatistiksel Proses 
Kontrolü (İPK) ile sağlık hizmetlerinde yapılan çalışmaların sistematik olarak incelenmesi ve sağlık 
hizmetlerinde kullanımının özetlenmesidir.  

2. Yöntem 

Bu çalışma, sağlık hizmetlerinde 2007 – 2017 yılları arasında yapılan ve sağlık hizmetlerinde 
istatistiksel proses kontrolünü konu alan çalışmaların incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, 
Google Scholar veri tabanında yararlanılmıştır. Çalışma için anahtar kelimeler “Sağlık (Healthcare), 
Hasta (Patient) ve İstatistiksel Proses Kontrolü (Stastical Process Control)” olarak belirlenmiştir. 
Tarama sonucunda, 13,429 makaleye/çalışmaya ulaşılmış, dahil etme kriterine uygun 112 çalışma 
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değerlendirmeye alınmıştır (Tablo 1). Çalışma için yapılan literatür taramasından sonra çıkan 
sonuçlara göre çeşitli temalar oluşturulmuştur. Çalışmaya dahil edilen 112 çalışma daha sonra bu 
temalara göre dağıtılmıştır. 

Çalışmaların Seçimi 

Tablo 1 Çalışma Seçim Prosedürü 
 

Ta
nı

m
la

m
a 

 

Taranan veri 
tabanlarında 
belirlenen 

çalışmaların 
sayısı 

 

Diğer 
kaynaklardan 

belirlenen 
çalışmaların 

sayısı 

 

    
   

A
yı

rm
a  

 Tekrar edilen çalışmalar 
çıkarıldıktan sonraki 
çalışmaların sayısı 

  

   
 

 

  

  Ayrılan çalışmaların sayısı 
  

Dışlanan 
çalışmaların 

sayısı 
     

  

Se
çi

m
 y

ap
m

a 

  Seçim yapmak için 
değerlendirilen tam metin 

makalelerin sayısı 
  

Nedenleri ile 
dışlanan tam 

metin 
makalelerin 

sayısı 
     

  

   Kalitatif senteze dahil edilen 
çalışmaların sayısı 

  

 

Dahil Etme Kriterleri 

Sağlık hizmetlerinde istatistiksel proses kontrolü konusunda yapılmış çalışmaların incelenmesi 
amacıyla 2007-2017 yılları arasında Google Scholar veri tabanında yayınlanmış çalışmalar 
araştırmaya dahil edilmiştir. Çalışma için anahtar kelimeler “Sağlık (healthcare), Hasta (Patient) ve 
İstatistiksel Proses Kontrolü (Stastical Process Control)” olarak belirlenmiştir.  

Dahil Etmeme Kriterleri 

Çalışmaya, taramanın yapıldığı veri tabanlarında tam metinlerine ulaşılamayan ve başlığı ya da özeti 
açık olmayan araştırmalar, kongre özet ve tam metinleri, derleme, poster, editöre yazı, uygulama 
olmayan çalışmalar, kitap bölümü, tez, görüş ve eleştiri yazıları dahil edilmemiştir.  

Çalışmada bazı kısıtlar mevcuttur. Yapılan bu çalışma için geliştirilen temalar zaman kısıtı nedeniyle 
genişletilememiş ancak çalışmaları en iyi temsil edecek şekilde oluşturulmuştur. Diğer bir kısıt ise 
“istatistiksel süreç kontrolü” anahtar kelimesinin çalışmaya dâhil edilmemesi olarak ifade edilebilir. 
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3. Bulgular 

Araştırma sonucunda, 13,429 makaleye/çalışmaya ulaşılmış, dâhil etme kriterine uygun 112 çalışma 
değerlendirmeye alınmıştır.  Yapılan çalışma sonucunda, istatistiksel proses kontrolü ile yapılan 
çalışmalarda %33,93 (n=38) ve %12,50 (n=14) ile kalite/süreç iyileştirme ve performans analizinin 
konu edinildiği görülmektedir. Araştırma konularına bakıldığında enfeksiyon (%11,61, n=13) ve 
bakım kalitesi/ hastalık nedenleri (%12,50, n=14) ile ilgili konularında yapılan çalışmalar göze 
çarpmaktadır. Yapılan çalışmaların yayınlandıkları dergilerin profilleri incelendiğinde ise büyük 
çoğunluğunun uluslararası indeksli dergilerde yer aldığı görülmektedir. Çalışmaların %61,61 (n=69) 
’nin Science Citation Index (SCI), %27,68 (n=31)’inin Science Citation Index Expanded, %2,68 
(n=3)’inin Emerging Sources Citation Index ve %8,04 (n=9)’ünün diğer indeksli dergilerde 
yayınlandığı anlaşılmaktadır. Dergi indeks oranlarına bakıldığında, sağlık bilimlerinde İPK ile yapılan 
çalışmaların uluslararası indeksli dergilerde yayınlandığı görülmektedir. Araştırmaların yayınlandığı 
dergilerin alanlarına bakıldığında %93,75 (n=105) ’inin Sağlık Bilimleri, %0,89 (n=1) ’unun Sosyal 
Bilimler, %3,57 (n=4)’sinin Fen Bilimleri ve %1,79 (n=2) ’unun Multidisipliner dergilerde 
yayınlandığı anlaşılmaktadır. Yıllar içinde yapılan çalışmalarda dalgalanmalar görülse de İPK sağlık 
bilimleri içinde tercih edilen bir yöntem olarak görülmektedir. Çalışmaların yapıldığı yıllar 
incelendiğinde %14,29 (n=16) ile 2012 yılında yapılan çalışmaların en fazla olduğu göze 
çarpmaktadır. 2012 yılını %12,50 (n=14) ile 2008, 2010 ve 2013 yılları takip etmektedir (Tablo 2). 

Tablo 2. Yayın Özeti  

Çalışmaya Dahil Edilen Çalışmalar Hakkında Bilgiler 
Araştırmanın Konusu  Sayı  Yüzde (%) 
Enfeksiyon 13 11,61% 
Kalite ve Süreç İyileştirme 38 33,93% 
Yanlış Kullanım/Tıbbı Hata 5 4,46% 
Bakım Kalitesi / Hastalık Nedenleri 14 12,50% 
Bekleme Süresi 4 3,57% 
Performans Analizi 14 12,50% 
Diğer 24 21,43% 
Dergi Yayın Türü Sayı  Yüzde (%) 
Sağlık bilimleri 105 93,75% 
Sosyal bilimler 1 0,89% 
Fen bilimleri 4 3,57% 
Multidisipliner  2 1,79% 
Dergi İndeksi Sayı  Yüzde (%) 
SCI 69 61,61% 
SCI – Expanded 31 27,68% 
Emerging – SCI  3 2,68% 
Diğer 9 8,04% 
Yayın Yılı Sayı Yüzde (%)  
2007 5 4,46% 
2008 14 12,50% 
2009 9 8,04% 
2010 14 12,50% 
2011 7 6,25% 
2012 16 14,29% 
2013 14 12,50% 
2014 12 10,71% 
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2015 9 8,04% 
2016 6 5,36% 
2017 6 5,36% 
Çalışma sonucunda, İPK yönteminin sağlık bilimleri alanında birçok farklı konu üzerinde 
uygulanabilir olduğu görülmektedir. Bu bağlamda araştırma kapsamına alınan çalışmalar 
incelendiğinde en fazla çalışma konusu olarak kalite ve süreç iyileştirme çalışmalarının literatürde 
yer aldığı gözlemlenmiştir. Bu çalışmaları detaylı olarak incelemek mümkündür (Parker vd., 2007; 
Both vd., 2007; Baker ve Newland, 2008; Melanson vd., 2009; Middleton vd., 2009; Campbell vd., 
2010; Biau vd., 2010; Longmate vd., 2011; Able vd., 2011; De la Vega vd., 2012; Palaniswaamy vd., 
2012; Chien vd., 2012; Mazzocato vd., 2012; Berrisford vd., 2012; Ong vd., 2012;  Larson vd., 2013; 
Smith vd., 2013; Miller vd., 2013; Brock vd., 2013; Warner vd., 2013; Able vd., 2013; Sood vd., 
2014; Gagneur ve Ezzell, 2014; Ford vd., 2014; Sites vd., 2014; Paul vd., 2014; Søvik vd., 2014; 
Pulliam, 2014; Schmidt vd., 2015; Schondelmeyer vd., 2015; Nigrovic vd., 2015; El Sayed vd., 2015; 
McEvoy, 2016; Fuangrod vd., 2016; Mezzenga vd., 2016; Gupta ve Kaplan, 2017; Binny vd., 2017). 
Örneğin; Timmerman vd. (2010) yaptıkları çalışmada, Saskatchewan Kronik Hastalık Yönetimi 
İşbirliği’ne dâhil edilen uygulamaların iyileştirilmesi sürecindeki değişimleri takip etmek için İPK’yı 
kullanmışlardır. Literatürde kalite ve süreç iyileştirme çalışmalarını takip eden performans analizi 
konusunda yapılan çalışmaların da konu dağılımında önemli bir yer edindiği görülmektedir (Smith vd., 
2008; Chen vd., 2010; Kunadian vd., 2010; Eslami vd., 2010; Kottner ve Halfens, 2010; Turner, 2011; 
Iyer vd., 2011; Alsadat vd., 2012; Sanghangthum vd., 2012; Minne vd., 2012; Nightingale vd., 2012; 
Duncan ve Haigh, 2013; Maruthappu vd., 2014). Bu çalışmalardan Griffen vd. (2012) yaptıkları 
çalışmada, 8 aylık bir dönemde acil servise başvuran 34,632 hastadan 21 farklı hekim için toplanan 
581 hasta memnuniyeti anketinin skorlarını incelemiştir. Çalışmanın amacı, hekimlerin bireysel ve 
grup skorlarının incelenerek performans analizi yapmaktır. Bakım kalitesi / hastalık nedenleri de 
literatürde üzerinde sıklıkla durulan çalışma alanlarından biridir (Lane vd., 2007; Henderson vd., 
2008; Choma vd., 2009; Pujar vd., 2010; Boulkedid vd., 2010; Patel vd., 2013; Dupont vd., 2014; Ung 
ve Wee, 2011; Kabeya vd., 2014; Godfrey vd., 2015; Anderson vd., 2015; Van de Glind vd., 2016; 
Markovic vd., 2017). Bu kapsamdaki çalışmalara bakıldığında Fujiwara vd. (2016) 14 hasta üzerinden 
toplanan veriler eşliğinde epileptik nöbet tahmini üzerinde çalışmışlardır.  Sağlık kurumlarında 
enfeksiyon oldukça önemli bir sorundur. Buradan hareketle literatürde enfeksiyonla ilgili çalışmalara 
rastlanmıştır (Harbarth vd., 2008; Curran vd., 2008; Kramer vd., 2008; Miller vd., 2010; Wirtschafter 
vd., 2010; Wheeler vd., 2011; Organ ve Gürbüz, 2012; Delaney vd., 2013; Fisher vd., 2023; Wiemken 
vd., 2017a; Baker vd., 2017; Wiemken vd., 2017b). Örneğin; Harrington vd. (2007) çalışmalarında, 
350 yataklı üçüncü basamak bir hastane olan Alfred Hastanesinin 35 yataklı YBÜ’sinde yaptıkları 
çalışmada, seri müdahalelerin MRSA (staphylococcus aureus) insidansına etkisini ve değişimleri İPK 
yöntemleri ile incelemişlerdir. Yapılan çalışmalar incelendiğinde sağlık hizmetlerinde yanlış 
kullanım/tıbbı hata konusunu alan çalışmalara rastlanmıştır (Salinas vd., 2009; Benneyan vd., 2011; 
Booth vd. 2012; Cheong vd., 2015). Örneğin; Dzik vd. (2008) çalışmalarında, 2004 – 2006 yılları 
arasında 5 farklı ülkedeki 10 hastaneden aldıkları yanlış etiketlenmiş ve yanlış toplanmış kan 
örneklerini toplayarak transfüzyon tıbbında kaliteyi İPK ile izlemeye çalışmışlardır. Literatürde 
bekleme süresiyle ilgili de çalışmalara rastlanmıştır (Keller vd., 2015; Towbin vd., 2013; Silvester 
vd., 2013). Bu kapsamda; Boe vd. (2009), çalışmalarında Minnesota sağlık biriminin ana, çocuk 
sağlığı kliniğindeki bekleme sürelerini iyileştirmek amacıyla İPK’yı kullanmışlardır. Çalışmada 
veriler, Aralık 2005 ve Nisan 2006 arasındaki beş aylık süreden oluşmaktadır. Çalışma sonunda, İPK 
uygulamasının başarılı olduğu, bekleme ve memnuniyet konusunda önemli katkı yaptığı 
anlaşılmaktadır. Çalışma için oluşturulan temalar dışında da literatürde yapılan diğer çalışmalara 
rastlamak mümkündür (Coory vd., 2007; Jenkins vd., 2007; Kunadian vd., 2008; Barenfanger vd., 
2008; Scott vd., 2008; Rossille vd., 2008; Lindner vd., 2009; Hawe vd., 2009; Maynard vd., 2009; 
Morris vd., 2009; Ohio Perinatal Quality Collaborative Writing Committee, 2010; Salowi vd., 2010; 
Kreindler ve Coodin, 2010; Duclos vd., 2010; Minne vd., 2012; Eslami vd., 2012; Mestre vd., 2012; 
Sanghangthum vd., 2013; Moran ve Solomon; 2013; Norton vd., 2014; Spielberg vd., 2014; Winer 
vd., 2015; López-Tarjuelo vd., 2016; Ellsbury, 2016). 
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Çalışma sonunda sağlık hizmetlerinde istatistiksel proses kontrolünün önemli bir kalite aracı olarak 
çalışmalarda tercih edildiği anlaşılmaktadır. Ancak, anahtar kelimeler ve dahil etme/etmeme kriterleri 
göz önüne alındığında Türkiye’de sağlık hizmetlerinde istatistiksel proses kontrolü ile yapılan 
çalışmaların az olduğu anlaşılmaktadır.  

4. Sonuç 

Bir klinik işlemin kalitesi, istatistiksel kontrol durumunda, yani öngörülebilir olduğunda kolaylıkla 
değerlendirilebilir. Başlangıçta endüstriyel proses kontrolü için geliştirilen kontrol tabloları teknikleri, 
bir klinik prosesin kalitesini geliştirmek ve izlemek için rahatlıkla uygulanabilir. Bununla birlikte İPK 
kullanımı birçok faktörün aynı anda görünmesini sağlayabilir. Yapılan bu literatür taraması 
sonucunda, istatistiksel proses kontrolünün sağlık hizmetlerinin neredeyse her alanına uygulanabilen 
kalite kontrol ve kalite iyileştirme araçlarından biri olduğu anlaşılmaktadır. Hem tıbbi hem de idari 
olarak tıbbin her alanına uygulanabildiği yapılan araştırmalar sonucunda görülen bu yöntem, 
oluşabilecek tıbbi ve idari/prosedürel hataları önlenmesini, kalite süreçlerinin takibini ve en önemlisi 
de süreçlerdeki aksamaları kolay bir dille gösterebilmektedir.  

Çalışma sonucunda İPK yönteminin sağlık hizmetlerinde alanında birçok farklı konu üzerinde 
uygulanabilir olduğu görülmektedir. Çalışmalar incelendiğinde en fazla çalışma konusu olarak kalite 
ve süreç iyileştirme çalışmalarının olduğu gözlemlenmiştir. Sağlıkta kalite ve süreç iyileştirme 
çalışmalarının sağlık kurumları için oldukça önemli olduğu konusunda şüphe yoktur. Fakat yapılan bu 
çalışma sonucunda, özellikle uluslararası literatürde tıbbi alanlarda İPK’nın çok fazla kullanıldığı 
ancak yönetim uygulamalarında bu tür çalışmaların daha az ilgi gördüğü anlaşılmaktadır. Türkiye’de 
kalite iyileştirme ve geliştirme çalışmaları incelendiğinde İPK uygulamalarının sağlık hizmetleri 
alanında kullanımının kısıtlı olduğu da çalışmadan çıkan bir diğer önemli bir sonuçtur.  

Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, bakım ve hizmet sunumu süreçlerinde değişiklik yapılmasını 
gerektirir. Her ne kadar bu değişikliklerin istenen yararlı etkilere sahip olup olmadığının belirlenmesi 
için işlem performansı ölçülse de bu analiz doğal varyasyonun varlığıyla karmaşıklaşır. Geleneksel 
istatistiksel analiz yöntemleri, doğal varyasyonu açıklamaktadır; ancak zaman içinde ölçümlerin 
toplanması gerekmekte, bu da karar vermeyi geciktirebilmektedir. İstatistiksel proses kontrolü (İPK), 
verilerin zaman çizelgesi içerisinde analizini grafik verileriyle birleştiren ve genellikle verilere daha 
hızlı ve karar vericilere daha kolay anlaşılır bir şekilde veren bir istatistik dalıdır. Sağlık 
uygulamalarının pratik örneklerine genel bir bakış sunmak amacıyla İPK yöntemlerinin uygulandığı 
araştırmaların incelendiği bu çalışmada, İPK’nın sağlık hizmetleri açısından kritik bir yerde bulunan 
sorunların çözümü ve sağlık hizmetlerinde iyileştirmelerin sürdürülmesini sağlamak için basit bir 
izleme yardımcısı olarak kullanıldığı görülmektedir. Sonuç olarak İPK yöntemi, sağlıkta yönetim 
fonksiyonunu da uygulamalarına dahil ederek; kalite iyileştirme araştırmacıları ve uygulayıcıları 
tarafından kullanılabilecek güçlü, kullanıcı dostu ve istatistiksel olarak titiz süreç analizi araçlarıdır. 
Bu araçlar yöneticilere objektif veriler sunarak istatistiksel düşünme yöntemlerini kullanmalarında 
yardımcı olabilir. 
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HEKİM PERSPEKTİFİNDEN KLİNİK UYGULAMA REHBERLERİ 
KULLANIM ENGELLERİ 

Selahattin Akyüz1

Yusuf Çelik2

Özet 

Bu çalışmanın amacı hekimlerin klinik uygulama rehberlerini (KUR) kullanmalarının önündeki engelleri 
belirlemek ve KUR kullanım engellerine göre hekimlerin bireysel özellikleri bakımından farklılıkları tespit 
etmektir. Evrenini bir kamu hastanesinde görev yapan hekimlerin oluşturduğu bu çalışmada veriler katılımcılar 
tarafından doldurulan “Klinik Uygulama Rehberleri Kullanım Engelleri Anketi” ile toplanmıştır. Engel 
ifadelerinin güvenirliği Cronbach's Alpha iç tutarlılık katsayısı ile değerlendirilmiştir. Gruplar arasında 
farklılıkların tespiti tek yönlü varyans analizi ve T testi ile gerçekleştirilmiştir.  

Araştırmada KUR kullanım engel ifadeleri arasında en yüksek ortalamanın “Doktorlar arasında rehberlerin 
uygulanması yönünde fikir birliği bulunmaması” (Ort: 3,72; Ss: 0,98), en düşük ortalamanın “Hasta tercihleriyle 
uyumlu olmaması” (Ort: 2,62; Ss: 0,88) ifadesinin olduğu belirlenmiştir. KUR kullanım engellerine ilişkin 
hekimlerin yaş, cinsiyet, medeni durum, mezuniyet tarihi ve branşları açısından gruplar arasında anlamlı 
farklılıklar bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Klinik Uygulama Rehberleri, Hekim, Engeller 

CLINICAL PRACTICE GUIDELINES USAGE BARRIERS FROM PHYSICIAN PERSPECTIVE 

Abstract 

The aim of this study is to determine the barriers to the usage of clinical practice guidelines (CPG) by the 
physicians and, to identify the differences in the individual characteristics of the physicians according to the CPG 
usage barriers. In this study, the universe of which was created by physicians working in a public hospital, the 
data were collected by the "Clinical Practice Guidelines Usage Barriers Survey" filled out by the participants. 
The reliability of the barrier phrases was assessed by the Cronbach's Alpha internal consistency coefficient. 
Differences between the groups were determined by one way analysis of variance and T-test. 

In the study, while the highest mean in the CPG usage barrier phrases was "not having a consensus on the 
implementation of guidelines among physicians" (Mean: 3,72; SD: 0,98), the lowest mean was "not compatible 
with patient preferences" (Mean: 2,62; SD: 0,88). In terms of CPG usage barriers, significant differences were 
found among the groups of age, gender, marital status, graduation date and physicians branches. 

Key Words: Clinical Practice Guidelines, Physician, Barriers 

1. Giriş

Sağlık hizmetlerinde pek çok durumda farklı hekim uygulamalarını görmek mümkün 
olmaktadır. Hizmet sunumundaki bu farklılıkların ve tıbbi hataların azaltılması, standardize bir bakımın 
sunulması, hizmet kalitesinin artırılması, alınan tıbbi kararlarda objektif olunabilmesi, hasta çıktılarında 
iyileştirilmelerin sağlanması ve sağlık hizmetleri giderlerinin azaltılabilmesi için kanıta dayalı tıp 
uygulamalarının önemi gün geçtikçe artmaktadır (Yakışan ve Set, 2013: 26). Sağlık hizmetlerindeki 
hızlı değişimler, uygulamalardaki farklılıklar ve kimi zaman tıbbi müdahalelerin uygunsuz kullanımı 
araştırma ile uygulama arasında bağ kuran kanıta dayalı uygulamalar çerçevesinde klinik uygulama 
rehberlerinin (KUR) geliştirilmesini teşvik etmektedir (Bochud vd., 2002: 201). 

Geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması kimi ülkelerde bir endüstri haline gelmiş olan KUR’ların 
başarılı şekilde uygulamaya aktarılması ve hekimler tarafından günlük klinik uygulamalarda 
kullanılması için KUR kullanımının önündeki engellerin bilinmesi ve bu engellerin kaldırılması veya 
azaltılması için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Yurtdışında KUR kullanım engellerine 
ilişkin birçok çalışma yer almaktadır (Birrenbach vd., 2016: 678; Bochud vd., 2002: 204; Haagen vd., 

1 Doktora Öğrencisi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü, selahattinakyuz@hotmail.com 
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2005: 3303; Heidrich vd., 2005: 525; Larisch vd., 2009: 1684; Mounesan vd., 2013: 354; Reiner vd., 
2010: 601; Taba vd., 2012: 4; van Dijk vd., 2010: 1166). Fakat yerel yazında hekimlerin KUR 
kullanımlarının önündeki engellere ilişkin araştırmaya rastlanılamaması sebebiyle bu araştırma 
gerçekleştirilmiştir. 

2. Yöntem

Araştırma evrenini Ankara’da bir kamu eğitim ve araştırma hastanesinde görev yapan hekimler 
oluşturmuştur. Veriler katılımcılar tarafından doldurulan “Klinik Uygulama Rehberleri Kullanım 
Engelleri Anketi” ile toplanmıştır. Anketin birinci bölümünde hekimlerin bireysel özelliklerine ilişkin 
sorular yer alırken ikinci bölümünde klinik uygulama rehberlerinin kullanımın önündeki engellere 
yönelik ifadeler yer almıştır. KUR kullanım engellerine ilişkin ifadeler 5’li Likert tipinde (1) Kesinlikle 
Engel, (5) Kesinlikle Engel Değil şeklinde yapılandırılmış skala ile değerlendirilmiştir. KUR kullanım 
engellerine ilişkin ifadeler araştırmacılar tarafından literatür taraması sonrası oluşturulmuştur 
(Birrenbach vd., 2016: 678; Bochud vd., 2002: 204; Haagen vd., 2005: 3303; Heidrich vd., 2005: 525; 
Larisch vd., 2009: 1684; Mounesan vd., 2013: 354; Reiner vd., 2010: 601; Taba vd., 2012: 4; van Dijk 
vd., 2010: 1166). 

Uygulanabilmesi için ilgili kurumdan ve Etik Kurulundan yazılı izinleri alınmış olan 
araştırmada 245 geçerli anket toplanmıştır. Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 23.0 
istatistik paket programı ile analize hazır hale getirilen verilerle tanımlayıcı istatistikler sayı ve yüzde 
ile değerlendirilmiş, KUR kullanım engelleri bakımından hekimlerin bireysel özelliklerine göre gruplar 
arasında farklılıkların tespiti Tek Yönlü Varyans Analizi ile Post-Hoc ikili karşılaştırmalar ise Tukey 
Testi ile yapılmıştır. Gerçekleştirilen analizlerde istatistiki anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul 
edilmiştir. 

KUR engel ifadelerinin güvenilirliğinin belirlenmesi için Cronbach's Alpha iç tutarlılık 
katsayısına bakılmış ve ifadelerin tümü için 0,883 olarak bulunmuştur.  

3. Bulgular

Araştırmaya katılan hekimlere ilişkin bireysel özellikler Tablo 1’de verilmiştir. Araştırmaya 
katılan hekimlerin %40,0’ı 26-35 yaş ve %41,2’si 36-45 yaş aralığında olup %84,1’i erkektir. %80,8’i 
evli olan hekimlerin %43,7’si 2000-2009 yılları arasında mezun olmuş, %50,6’sı Dahili Tıp Bilimleri 
bünyesinde görev yapmaktadır. 

Tablo 1: Araştırmaya Katılan Hekimlerin Bireysel Özellikleri 

Tanımlayıcı Özellikler n % 

Yaş 
26-35 Yaş 98 40,0 
36-45 Yaş 101 41,2 
46-60 Yaş 46 18,8 

Cinsiyet Erkek 206 84,1 
Kadın 39 15,9 

Medeni Durum 
Evli 198 80,8 
Bekar 35 14,3 
Dul/Boşanmış 12 4,9 

Mezuniyet Tarihi 
1981-1999 66 26,9 
2000-2009 107 43,7 
2010-2016 72 29,4 

Branş 

Dahili Tıp 124 50,6 
Cerrahi Tıp 89 36,3 
Temel Tıp 14 5,7 
Diş Hekimliği 18 7,3 

Araştırmaya katılan hekimlerin KUR engel ifadelerine katılım düzeylerine ilişkin bulgular 
Tablo 2’de verilmiştir. Katılım ortalaması en düşük olan ifade “Hasta tercihleriyle uyumlu olmaması” 
(Ort:2,62; Ss:0,88) iken ortalaması en yüksek ifade “Doktorlar arasında rehberlerin uygulanması 
yönünde fikir birliği bulunmaması” (Ort:3,72; Ss:0,98) olmuştur.  
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Tablo 2: Hekimlerin KUR Engel İfadelerine Katılım Düzeyleri 

KUR Kullanım Engel İfadeleri 

1 
Kesinlikle 

Engel 
Değil 

2 3 4 5 
Kesinlikle 

Engel Ortalama 
(Ss) 

Sayı 
(%) 

Sayı 
(%) 

Sayı 
(%) 

Sayı 
(%) 

Sayı 
(%) 

Farkında olmamak 7 
(2,9) 

33 
(13,5) 

90 
(36,7) 

82 
(33,5) 

33 
(13,5) 

3,41 
(0,97) 

Alışkın olmamak 7 
(2,9) 

25 
(10,2) 

89 
(36,3) 

93 
(38,0) 

31 
(12,7) 

3,47 
(0,93) 

Eski uygulama alışkanlıklarından 
vazgeçmemek 

1 
(0,4) 

30 
(12,2) 

97 
(39,6) 

87 
(35,5) 

30 
(12,2) 

3,46 
(0,87) 

Rehberlerdeki önerileri 
gerçekleştirebileceğine inanmamak 

4 
(1,6) 

44 
(18,0) 

112 
(45,7) 

72 
(29,4) 

13 
(5,3) 

3,18 
(0,84) 

İçerik ile ilgili uzlaşının olmaması 15 
(6,1) 

64 
(26,1) 

95 
(38,8) 

53 
(21,6) 

18 
(7,3) 

2,97 
(1,00) 

Güncelliği ile ilgili uzlaşının olmaması 20 
(8,2) 

60 
(24,5) 

95 
(38,8) 

61 
(24,9) 

9 
(3,7) 

2,91 
(0,98) 

Rehberleri hazırlayanlara güvensizlik 26 
(10,6) 

60 
(24,5) 

89 
(36,3) 

58 
(23,7) 

12 
(4,9) 

2,87 
(1,04) 

Hasta için arzu edilen sonuçların elde 
edileceğine inanmamak 

8 
(3,3) 

50 
(20,4) 

124 
(50,6) 

53 
(21,6) 

10 
(4,1) 

3,02 
(0,84) 

Hasta tercihleriyle uyumlu olmaması 16 
(6,5) 

105 
(42,9) 

84 
(34,3) 

34 
(13,9) 

6 
(2,4) 

2,62 
(0,88) 

Hasta popülasyonuna uygulanamaması 14 
(5,7) 

100 
(40,8) 

88 
(35,9) 

37 
(15,1) 

6 
(2,4) 

2,67 
(0,88) 

Erişilebilir olmaması 26 
(10,6) 

90 
(36,7) 

67 
(27,3) 

55 
(22,4) 

7 
(2,9) 

2,70 
(1,02) 

Kullanılabilir olmaması 17 
(6,9) 

88 
(35,9) 

95 
(38,8) 

37 
(15,1) 

8 
(3,3) 

2,71 
(0,91) 

Çelişkili rehberlerin bulunması 41 
(16,7) 

52 
(21,2) 

72 
(29,4) 

71 
(29,0) 

9 
(3,7) 

2,81 
(1,13) 

Zaman yetersizliği 10 
(4,1) 

35 
(14,3) 

62 
(25,3) 

103 
(42,0) 

35 
(14,3) 

3,48 
(1,03) 

Kullanıcı dostu olmaması 12 
(4,9) 

96 
(39,2) 

92 
(37,6) 

38 
(15,5) 

7 
(2,9) 

2,72 
(0,88) 

Çoklu hastalığa sahip kişilere 
uygulanamaması 

6 
(2,4) 

51 
(20,8) 

108 
(44,1) 

70 
(28,6) 

10 
(4,1) 

3,11 
(0,86) 

Rehberleri uygulamak için gerekli 
imkânın olmaması 

11 
(4,5) 

31 
(12,7) 

89 
(36,3) 

94 
(38,4) 

20 
(8,2) 

3,33 
(0,95) 

Rehberleri kullanma yönünde teşvik 
olmaması 

8 
(3,3) 

31 
(12,7) 

47 
(19,2) 

98 
(40,0) 

61 
(24,9) 

3,70 
(1,07) 

Hekimin esnekliğini azaltması 7 
(2,9) 

64 
(26,1) 

99 
(40,4) 

69 
(28,2) 

6 
(2,4) 

3,01 
(0,87) 

Hasta doktor ilişkisinin doğasını 
bozması 

21 
(8,6) 

79 
(32,2) 

89 
(36,3) 

53 
(21,6) 

3 
(1,2) 

2,74 
(0,93) 

Kafa karıştırıcı olması 28 
(11,4) 

85 
(34,7) 

75 
(30,6) 

52 
(21,2) 

5 
(2,0) 

2,67 
(0,99) 

Kullanımı yönünde hatırlatma 
sisteminin olmaması 

8 
(3,3) 

31 
(12,7) 

62 
(25,3) 

120 
(49,0) 

24 
(9,8) 

3,49 
(0,94) 

Pratik olmaması 12 80 91 53 9 2,86 
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(4,9) (32,7) (37,1) (21,6) (3,7) (0,93) 
Performans ödemesine ek katkı 
sağlamaması 

17 
(6,9) 

27 
(11,0) 

55 
(22,4) 

127 
(51,8) 

19 
(7,8) 

3,42 
(1,01) 

Rehberler hakkında bilgilendirme 
yapılmaması 

12 
(4,9) 

20 
(8,2) 

47 
(19,2) 

135 
(55,1) 

31 
(12,7) 

3,62 
(0,97) 

Rehberlerin nerede bulunacağının 
bilinmemesi 

8 
(3,3) 

82 
(33,5) 

70 
(28,6) 

69 
(28,2) 

16 
(6,5) 

3,01 
(1,00) 

Anlaşılabilir olmaması 15 
(6,1) 

87 
(35,5) 

84 
(34,3) 

52 
(21,2) 

7 
(2,9) 

2,79 
(0,94) 

Aşırı teorik olması 9 
(3,7) 

62 
(25,3) 

101 
(41,2) 

64 
(26,1) 

9 
(3,7) 

3,00 
(0,90) 

Doktorlar arasında rehberlerin 
uygulanması yönünde fikir birliği 
bulunmaması 

5 
(2,0) 

29 
(11,8) 

43 
(17,6) 

119 
(48,6) 

49 
(20,0) 

3,72 
(0,98) 

Araştırmaya katılan hekimlerin yaş gruplarına göre kullanım engel ifadeleri açısından 
değerlendirilmesi Tablo 3’te sunulmuştur. Sonuçlara göre “Rehberleri hazırlayanlara güvensizlik” 
ifadesinde 26-35 hekimlerin (Ort: 3,09) ortalamasının 36-45 yaş hekimlerin (Ort: 2,73) ortalamasından, 
“Kullanılabilir olmaması” ifadesinde 26-35 hekimlerin (Ort: 2,90) ortalamasının 36-45 yaş hekimlerin 
(Ort: 2,53) ortalamasından ve “Zaman yetersizliği” ifadesinde 26-35 hekimlerin (Ort: 3,60) 
ortalamasının 46-60 yaş hekimlerin (Ort: 3,15) ortalamasından daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Tablo 3: Yaş Gruplarına Göre Kullanım Engel İfadeleri Farklılıklarına İlişkin Analiz Bulguları 

Engel İfadeleri Yaş n Ort. Ss p1a p2b

Rehberleri hazırlayanlara 
güvensizlik 

26-35 Yaş 1 98 3,09 0,99 
0,032 1vs2=0,040 36-45 Yaş2 101 2,73 1,02 

46-60 Yaş3 46 2,73 1,12 

Kullanılabilir olmaması 
26-35 Yaş 1 98 2,90 0,97 

0,016 1vs2=0,011 36-45 Yaş2 101 2,53 0,76 
46-60 Yaş3 46 2,71 1,02 

Zaman yetersizliği 
26-35 Yaş 1 98 3,60 1,00 

0,047 1vs3=0,039 36-45 Yaş2 101 3,51 1,00 
46-60 Yaş3 46 3,15 1,11 

ap1=Tek Yönlü Varyans Analizi; bp2=Post-Hoc Tukey Testi 

Araştırmaya katılan hekimlerin cinsiyetlerine göre kullanım engel ifadeleri açısından 
değerlendirilmesi Tablo 4’te sunulmuştur. Sonuçlara göre “Doktorlar arasında rehberlerin uygulanması 
yönünde fikir birliği bulunmaması” ifadesinde kadın hekimlerin (Ort: 4,02) ortalamasının erkek 
hekimlerin (Ort: 3,66) ortalamasından daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Tablo 4: Cinsiyetlerine Göre Kullanım Engel İfadeleri Farklılıklarına İlişkin Analiz Bulguları 

Araştırmaya katılan hekimlerin medeni durumlarına göre kullanım engel ifadeleri açısından 
değerlendirilmesi Tablo 5’te sunulmuştur. Sonuçlara göre “Hasta tercihleriyle uyumlu olmaması” 
ifadesinde bekar hekimlerin (Ort: 2,94) ortalamasının evli hekimlerin (Ort: 2,55) ortalamasından daha 
yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Tablo 5: Medeni Durumlarına Göre Kullanım Engel İfadeleri Farklılıklarına İlişkin Analiz Bulguları 

Engel İfadesi Medeni Durum n Ort. Ss p1a p2b

Hasta tercihleriyle uyumlu 
olmaması 

Evli1 198 2,55 0,85 
0,018 1vs2=0,041 Bekar2 35 2,94 0,96 

Dul/Boşanmış3 12 3,00 1,04 

Engel İfadesi Cinsiyet n Ort. Ss t p 
Doktorlar arasında rehberlerin uygulanması 
yönünde fikir birliği bulunmaması 

Erkek 206 3,66 1,02 -2,769 0,007 Kadın 39 4,02 0,66 
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ap1=Tek Yönlü Varyans Analizi; bp2=Post-Hoc Tukey Testi 

Araştırmaya katılan hekimlerin mezuniyet tarihlerine göre kullanım engel ifadeleri açısından 
değerlendirilmesi Tablo 6’da sunulmuştur. Sonuçlara göre “Kullanılabilir olmaması” ifadesinde 2010-
2016 tarihlerinde mezun olan hekimlerin (Ort: 3,01) ortalamasının 2000-2009 tarihlerinde (Ort: 2,56) 
ve 1981-1999 tarihlerinde mezun olan hekimlerin (Ort: 2,65) ortalamalarından; “Çelişkili rehberlerin 
bulunması” ifadesinde 2010-2016 tarihlerinde mezun olan hekimlerin (Ort: 3,16) ortalamasının 2000-
2009 tarihlerinde (Ort: 2,59) mezun olan hekimlerin ortalamasından; “Zaman yetersizliği” ifadesinde 
2010-2016 tarihlerinde mezun olan hekimlerin (Ort: 3,68) ortalamasının 1981-1999 tarihlerinde (Ort: 
3,21) mezun olan hekimlerin ortalamasından; “Kafa karıştırıcı olması” ifadesinde 2010-2016 
tarihlerinde mezun olan hekimlerin (Ort: 2,93) ortalamasının 2000-2009 tarihlerinde (Ort: 2,56) mezun 
olan hekimlerin ortalamasından; “Rehberler hakkında bilgilendirme yapılmaması” ifadesinde 2010-
2016 tarihlerinde mezun olan hekimlerin (Ort: 3,41) ortalamasının 2000-2009 tarihlerinde (Ort: 3,80) 
mezun olan hekimlerin ortalamasından daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Tablo 6: Mezuniyet Tarihlerine Göre Kullanım Engel İfadeleri Farklılıklarına İlişkin Analiz Bulguları 

Engel İfadeleri Mezuniyet Tarihi n Ort. Ss p1a p2b

Kullanılabilir olmaması 
1981-19991 66 2,65 0,99 

0,004 1vs3=0,049 
2vs3=0,003 2000-20092 107 2,56 0,75 

2010-20163 72 3,01 0,99 

Çelişkili rehberlerin 
bulunması 

1981-19991 66 2,78 1,23 
0,004 2vs3=0,003 2000-20092 107 2,59 1,05 

2010-20163 72 3,16 1,08 

Zaman yetersizliği 
1981-19991 66 3,21 1,15 

0,026 1vs3=0,021 2000-20092 107 3,51 0,97 
2010-20163 72 3,68 0,96 

Kafa karıştırıcı olması 
1981-19991 66 2,59 1,05 

0,037 2vs3=0,039 2000-20092 107 2,56 0,96 
2010-20163 72 2,93 0,96 

Rehberler hakkında 
bilgilendirme yapılmaması 

1981-19991 66 3,56 1,06 
0,27 2vs3=0,024 2000-20092 107 3,80 0,79 

2010-20163 72 3,41 1,08 
ap1=Tek Yönlü Varyans Analizi; bp2=Post-Hoc Tukey Testi 

Araştırmaya katılan hekimlerin branşlarına göre kullanım engel ifadeleri açısından 
değerlendirilmesi Tablo 7’de sunulmuştur. Sonuçlara göre “Rehberlerdeki önerileri 
gerçekleştirebileceğine inanmamak” ifadesinde Temel Tıp (Ort: 3,78) ortalamasının Cerrahi Tıp (Ort: 
3,04) ortalamasından; “İçerik ile ilgili uzlaşının olmaması” ifadesinde Dahili Tıp (Ort: 3,11) ve Diş 
Hekimliği (Ort: 3,44) ortalamalarının Cerrahi Tıp (Ort: 2,66) ortalamasından; “Güncelliği ile ilgili 
uzlaşının olmaması” ifadesinde Temel Tıp (Ort: 3,42) ortalamasının Cerrahi Tıp (Ort: 2,66) 
ortalamasından; “Hasta popülasyonuna uygulanamaması” ifadesinde Diş Hekimliği (Ort: 3,27) 
ortalamasının Dahili Tıp (Ort: 2,62) ve Cerrahi Tıp (Ort: 2,59) ortalamalarından; “Erişilebilir olmaması” 
ifadesinde Dahili Tıp (Ort: 2,83) ve Temel Tıp (Ort: 3,14) ortalamalarının Cerrahi Tıp (Ort: 2,38) 
ortalamasından; “Kullanılabilir olmaması” ifadesinde Dahili Tıp (Ort: 2,85) ve Temel Tıp (Ort: 3,14) 
ortalamalarının Cerrahi Tıp (Ort: 2,43) ortalamasından; “Çelişkili rehberlerin bulunması” ifadesinde 
Dahili Tıp (Ort: 2,95), Temel Tıp (Ort: 3,42) ve Diş Hekimliği (Ort: 3,50) ortalamalarının Cerrahi Tıp 
(Ort: 2,38) ortalamasından; “Zaman yetersizliği” ifadesinde Cerrahi Tıp (Ort: 3,66) ortalamasının Temel 
Tıp (Ort: 2,78) ortalamasından; “Rehberleri uygulamak için gerekli imkânın olmaması” ifadesinde 
Dahili Tıp (Ort: 3,31) ve Cerrahi Tıp (Ort: 3,47) ortalamalarının Temel Tıp (Ort: 2,57) ortalamasından; 
“Rehberleri kullanma yönünde teşvik olmaması” ifadesinde Cerrahi Tıp (Ort: 3,98) ortalamasının Dahili 
Tıp (Ort: 3,60) ve Temel Tıp (Ort: 2,85) ortalamalarından; “Kafa karıştırıcı olması” ifadesinde Dahili 
Tıp (Ort: 2,80) ve Diş Hekimliği (Ort: 3,27) ortalamalarının Cerrahi Tıp (Ort: 2,35) ortalamasından; 
“Kullanımı yönünde hatırlatma sisteminin olmaması” ifadesinde Dahili Tıp (Ort: 3,37), Cerrahi Tıp 
(Ort: 3,78) ve Diş Hekimliği (Ort: 3,55) ortalamalarının Temel Tıp (Ort: 2,64) ortalamasından ve Cerrahi 
Tıp (Ort: 3,78) ortalamasının Dahili Tıp (Ort: 3,37) ortalamasından; “Performans ödemesine ek katkı 
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sağlamaması” ifadesinde Dahili Tıp (Ort: 3,30) ve Cerrahi Tıp (Ort: 3,74) ortalamalarının Temel Tıp 
(Ort: 2,50) ortalamasından ve Cerrahi Tıp (Ort: 3,74) ortalamasının Dahili Tıp (Ort: 3,30) 
ortalamasından; “Anlaşılabilir olmaması” ifadesinde Dahili Tıp (Ort: 2,90) ortalamasının Cerrahi Tıp 
(Ort: 2,55) ortalamasından daha yüksek olduğu belirlenmiştir.  

Tablo 7: Branşlarına Göre Kullanım Engel İfadeleri Farklılıklarına İlişkin Analiz Bulguları 

Engel İfadeleri Branş n Ort. Ss p1a p2b

Rehberlerdeki 
önerileri 
gerçekleştirebileceğine 
inanmamak 

Dahili Tıp1 124 3,22 0,88 

0,020 2vs3=0,012 Cerrahi Tıp2 89 3,04 0,81 
Temel Tıp3 14 3,78 0,80 
Diş Hekimliği4 18 3,16 0,61 

İçerik ile ilgili 
uzlaşının olmaması 

Dahili Tıp1 124 3,11 0,97 

0,001 1vs2=0,006 
4vs2=0,012 

Cerrahi Tıp2 89 2,66 0,97 
Temel Tıp3 14 3,21 1,36 
Diş Hekimliği4 18 3,44 0,70 

Güncelliği ile ilgili 
uzlaşının olmaması 

Dahili Tıp1 124 3,00 0,95 

0,009 2vs3=0,031 Cerrahi Tıp2 89 2,66 0,99 
Temel Tıp3 14 3,42 1,22 
Diş Hekimliği4 18 3,11 0,47 

Hasta popülasyonuna 
uygulanamaması 

Dahili Tıp1 124 2,62 0,87 

0,018 1vs4=0,018 
2vs4=0,015 

Cerrahi Tıp2 89 2,59 0,79 
Temel Tıp3 14 2,85 1,35 
Diş Hekimliği4 18 3,27 0,75 

Erişilebilir olmaması 

Dahili Tıp1 124 2,83 1,02 

0,002 1vs2=0,006 
3vs2=0,042 

Cerrahi Tıp2 89 2,38 0,94 
Temel Tıp3 14 3,14 1,35 
Diş Hekimliği4 18 3,00 0,68 

Kullanılabilir 
olmaması 

Dahili Tıp1 124 2,85 0,91 

0,002 1vs2=0,005 
3vs2=0,034 

Cerrahi Tıp2 89 2,43 0,81 
Temel Tıp3 14 3,14 1,29 
Diş Hekimliği4 18 2,83 0,78 

Çelişkili rehberlerin 
bulunması 

Dahili Tıp1 124 2,95 1,12 

0,000 
1vs2=0,001 
3vs2=0,005 
4vs2=0,000 

Cerrahi Tıp2 89 2,38 1,06 
Temel Tıp3 14 3,42 1,22 
Diş Hekimliği4 18 3,50 0,70 

Zaman yetersizliği 

Dahili Tıp1 124 3,47 0,98 

0,012 2vs3=0,016 Cerrahi Tıp2 89 3,66 0,97 
Temel Tıp3 14 2,78 1,47 
Diş Hekimliği4 18 3,16 1,04 

Rehberleri uygulamak 
için gerekli imkânın 
olmaması 

Dahili Tıp1 124 3,31 0,99 

0,012 1vs3=0,027 
2vs3=0,005 

Cerrahi Tıp2 89 3,47 0,84 
Temel Tıp3 14 2,57 1,08 
Diş Hekimliği4 18 3,33 0,84 

Rehberleri kullanma 
yönünde teşvik 
olmaması 

Dahili Tıp1 124 3,60 1,10 

0,001 1vs2=0,044 
3vs2=0,001 

Cerrahi Tıp2 89 3,98 0,97 
Temel Tıp3 14 2,85 1,23 
Diş Hekimliği4 18 3,66 0,84 

Kafa karıştırıcı olması 

Dahili Tıp1 124 2,80 0,96 

0,000 1vs2=0,006 
4vs2=0,002 

Cerrahi Tıp2 89 2,35 0,95 
Temel Tıp3 14 2,78 0,97 
Diş Hekimliği4 18 3,27 1,01 
Dahili Tıp1 124 3,37 0,99 0,000 1vs2=0,006 

1vs3=0,025 Cerrahi Tıp2 89 3,78 0,79 
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Kullanımı yönünde 
hatırlatma sisteminin 
olmaması 

Temel Tıp3 14 2,64 0,92 2vs3=0,000 
4vs3=0,027 Diş Hekimliği4 18 3,55 0,78 

Performans ödemesine 
ek katkı sağlamaması 

Dahili Tıp1 124 3,30 1,08 

0,000 
1vs2=0,008 
1vs3=0,020 
2vs3=0,000 

Cerrahi Tıp2 89 3,74 0,71 
Temel Tıp3 14 2,50 1,34 
Diş Hekimliği4 18 3,38 1,03 

Anlaşılabilir olmaması 

Dahili Tıp1 124 2,90 0,93 

0,020 1vs2=0,034 Cerrahi Tıp2 89 2,55 0,92 
Temel Tıp3 14 3,07 0,91 
Diş Hekimliği4 18 3,00 0,90 

ap1=Tek Yönlü Varyans Analizi; bp2=Post-Hoc Tukey Testi 

4. Sonuç

Bu araştırmada KUR kullanım engelleri 1’in kesinlikle engel değil, 5’in kesinlikle engeli ifade 
ettiği bir skala ile değerlendirilirken yurtdışında gerçekleştirilen çalışmalarda 5’li Likert ölçeği ile elde 
edilen veriler 1 ve 2’yi işaretleyenler katılmıyorum, 3’ü işaretleyenler nötr, 4 ve 5’i işaretleyenler ise 
katılıyorum şeklinde 3’lü ölçeğe çevrilmiş ve veriler katılım yüzdeleri ile değerlendirilmiştir.  

Yurtdışında gerçekleştirilen bazı çalışmalarda farkında olmamak (Birrenbach vd., 2016: 678), 
alışkın olmamak (Birrenbach vd., 2016: 678), hasta için arzu edilen sonuçların elde edileceğine 
inanmamak (Larisch vd., 2009: 1684), erişilebilir olmaması (Mounesan vd., 2013: 354), çelişkili 
rehberlerin bulunması (Bochud vd., 2002: 204), zaman yetersizliği (Heidrich vd., 2005: 525; Larisch 
vd., 2009: 1684; van Dijk vd., 2010: 1166), çoklu hastalığa sahip kişilere uygulanamaması (Birrenbach 
vd., 2016: 673) ve doktorlar arasında rehberlerin uygulanması yönünde fikir birliği bulunmaması 
(Mounesan vd., 2013: 354) ifadelerine katılımcıların yüzdesel olarak daha fazla kısmının katıldıkları 
görülmüştür.  

Yurtdışında gerçekleştirilen bazı çalışmalarda farkında olmamak (Larisch et al., 2009, p. 1684), 
alışkın olmamak  (Larisch vd., 2009: 1684), eski uygulama alışkanlıklarından vazgeçmemek 
(Birrenbach vd., 2016: 678; Haagen vd., 2005: 3303; Larisch vd., 2009: 1684), içerik ile ilgili uzlaşının 
olmaması (Birrenbach vd., 2016: 678; Larisch vd., 2009: 1684), güncelliği ile ilgili uzlaşının olmaması 
(Birrenbach vd., 2016: 678; Larisch vd., 2009: 1684), rehberleri hazırlayanlara güvensizlik (Birrenbach 
vd., 2016: 678; Larisch vd., 2009: 1684), hasta için arzu edilen sonuçların elde edileceğine inanmamak 
(Birrenbach vd., 2016: 678), hasta tercihleriyle uyumlu olmaması (Birrenbach vd., 2016: 678; Taba vd., 
2012: 4), hasta popülasyonuna uygulanamaması (Birrenbach vd., 2016: 678), erişilebilir olmaması 
(Larisch vd., 2009: 1684; Taba vd., 2012: 4), kullanılabilir olmaması (Birrenbach vd., 2016: 678; Taba 
vd., 2012: 4), çelişkili rehberlerin bulunması  (Larisch vd., 2009: 1684), zaman yetersizliği (Birrenbach 
vd., 2016: 678; Taba vd., 2012: 4), kullanıcı dostu olmaması (Larisch vd., 2009: 1684), rehberleri 
uygulamak için gerekli imkânın olmaması (Taba vd., 2012: 4), hekimin esnekliğini azaltması (Heidrich 
vd., 2005: 524; Taba vd., 2012: 4), kafa karıştırıcı olması (Haagen vd., 2005: 3303), pratik olmaması 
(Mounesan vd., 2013: 354; Reiner vd., 2010: 601), anlaşılabilir olmaması (Reiner vd., 2010: 601), aşırı 
teorik olması (Heidrich vd., 2005: 525) ve doktorlar arasında rehberlerin uygulanması yönünde fikir 
birliği bulunmaması (Heidrich vd., 2005: 525) ifadelerine katılımcıların yüzdesel olarak daha fazla 
kısmının katılmadıkları görülmüştür. 

Bu çalışmada, KUR kullanım engelleri ortalamaları arasında “doktorlar arasında rehberlerin 
uygulanması yönünde fikir birliği bulunmaması”, “Rehberleri kullanma yönünde teşvik olmaması” ve 
“Kullanımı yönünde hatırlatma sisteminin olmaması” ifadelerinin en yüksek ortalamaya sahip olduğu; 
“Hasta tercihleriyle uyumlu olmaması”, “Hasta popülasyonuna uygulanamaması” ve “Kafa karıştırıcı 
olması” ifadelerinin en düşük ortalamaya sahip olduğu belirlenmiştir. KUR kullanım engelleri 
bakımından hekimlerin yaş, cinsiyet, medeni durum, mezuniyet tarihi ve branşları bakımından bazı 
ifadelerde gruplar arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.  

Ülkemizde gerek kamu gerek ise sivil toplum kuruluşları tarafından KUR’ların hazırlanması ve 
geliştirilmesi yönünde faaliyetler bulunmaktadır (Çekiç vd., 2017: 45). Sağlık Bakanlığının ilerleyen 
süreçte gereksiz kaynak kullanımlarını önlemek maksadıyla klinik rehberlerin hazırlanmasına yönelik 

517



2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi
2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

çalışmalar içerisinde olacağı beklenmektedir (medimagazin.com.tr). Sağlık hizmetlerinde iç ve dış 
paydaşların kendi amaçları doğrultusunda kullanabileceği ortak bir araç olan KUR’ların hekimler 
tarafından günlük uygulamalarda kullanılması tüm paydaşlar için mihenk noktasını teşkil etmektedir. 
KUR’ların hazırlanması ve geliştirilmesi sonrasında KUR kullanım düzeylerinin artırılması için 
hekimler başta olmak üzere tüm sağlık iş görenlerinin rehberlerle ilgili olarak bilgilendirilmesi, 
farkındalıklarının artırılması, araştırma sonucunda tespit edilen KUR kullanım engellerinin ve 
hekimlerin bireysel özelliklerine göre farklılıkların nedenlerinin ayrıntılı olarak değerlendirilmesi, 
engellerin ortadan kaldırılması veya azaltılması için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.  
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ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU (ÜSYE) TEDAVİSİNDE AİLE 
HEKİMLERİNİN İLAÇ TERCİHLERİ VE EKONOMİK 

DEĞERLENDİRMESİ 

Ceren Türkdoğan Görgün1 
İsmail Ağırbaş2 

Özet 
Bu çalışmanın amacı, birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan Aile Hekimlerinin kararlarını tedavi 
maliyetleri ve akılcı ilaç kullanımı açısından incelenmesidir. Bunun için toplam 102 Aile Hekimiyle yüz yüze 
görüşmeler yapılmış ve oluşturulan senaryo doğrultusunda ÜSYE tedavisi için uygulayacakları ilaçlar 
sorulmuştur. Analizlerde Ki-Kare ve bağımsız örneklem T-testi uygulanmıştır. Çıkan sonuçlara göre, olası 
reçetelerdeki ilaçların yüzde dağılımları şöyledir: soğuk algınlığı & öksürük ilaçları %38 ile ilk sırada, ağız 
antiseptikleri %21 ile ikinci sırada, antibiyotikler ve dekonjestanlar ise %15 ile üçüncü sırada yer almıştır. 
Analjezik ve antienflamatuarlar ise %5 ile son sırada tercih edilmektedir. Uygulanan tedavilerin %33’ünde 
antibiyotik verilirken, %67’sinde antibiyotik tedavisi uygulanmamıştır.  Antibiyotik içeren tedavilerde, tedavi 
başına düşen ilaç sayısı ortalaması (2.4±0.49) ve tedavi maliyeti (7.4$±3.45$) antibiyotik içermeyen tedavilere 
göre (2.0±0.36 ve 4.7$±2.74$) istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0.05). Antibiyotik 
içermeyen tedavilerde, soğuk algınlığı & öksürük ilaçlarının (%46.4) antibiyotik içeren tedavilere göre (%22.9) 
istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha yüksek yazıldığı gözlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Tedavi maliyetleri, Hekim kararları, Akılcı ilaç kullanımı 

MEDICINE PREFERENCES OF PRIMARY CARE PHYSCIANS IN THE 
TREATMENT OF UPPER RESPIRATORY TRACT INFECTION (URTI) 

AND ITS ECONOMIC EVALUATION 

Abstract 
The purpose of this study is to examine the decisions of family physicians in primary health care institutions in 
terms of treatment costs and rational medicine using. 102 face-to-face interviews were held and the medicines 
they applied for the treatment of URTI were asked in line with the created scenario. Ki-Square and independent 
sample T-test were applied in the analyzes. According to the results, percentage of the medicines in the 
prescriptions are respectively as follows: cold and cough medicines (38%), mouth anticeptics (21%), antibiotics 
and decongestants (15%), analgesics and antiinflammatory medicines (5%). While 33% of all treatments were 
including antibiotics, majority of them (67%) didn’t include. In antibiotic containing treatments, the mean number 
of medications per treatment (2.4 ± 0.49) and treatment cost (7.4$±3.45$) were significantly higher than 
antibiotic-free treatments (2.0±0.36 and 4.7$±2.74$) (p<0.05). In antibiotic-free treatments, cold and cough 
medicines (46,4%) were significantly higher than antibiotic containing treatments (22.9%). 

Key Words: Treatment costs, Physician decisions, Rational medicine using 
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1. Giriş

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları’nın (ÜSYE) çoğunun sebebi viral enfeksiyonlardır, ancak aynı
zamanda birinci basamak sağlık kuruluşlarında yazılan antibiyotik reçetelerinin çoğunun sebebini 
oluşturmaktadır (Holmes vd., 2001). Birçok solunum yolu enfeksiyonu vakasında antibiyotiklerin 
gerekli olmadığına ve hastanın bağışıklık sisteminin basit enfeksiyonlarla mücadele edebilecek 
yeterlilikte olduğuna ilişkin kanıtlar mevcuttur. Sadece bakteriyel enfeksiyonlara karşı etkili olan 
antibiyotikler; yaygın olarak yanlış kullanımın gözlendiği soğuk algınlığı veya grip gibi virüslerin neden 
olduğu enfeksiyonlar için çözüm değildirler ve virüsün diğer insanlara bulaşmasını önlemezler (Türkiye 
İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu). Aksine birçok hastada diyare (ishal) ve döküntü gibi yan etkilerin 
görülmesine sebebiyet verirler (Spinks vd., 2013). Ek olarak, gereksiz antibiyotik reçeteleri standart 
antibiyotiklere bakteriyel direncin artmasına katkıda bulunmaktadır (Roca vd., 2015). 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), hastanede kalış süresini uzattığı, tedavi maliyetlerini artırdığı ve hatta 
daha ciddi bir şekilde, bulaşıcı hastalıklara bağlı ölüm oranını önemli ölçüde artırdığı için, 
antibiyotiklere karşı bakteriyel direncin dünya çapında başlıca sağlık sorunlarından biri olduğunu 
belirtmiştir (Harbarth vd., 2015; WHO, 2014). Antibiyotik direnci, söz konusu antibiyotiğin tedavi 
dozunda dirençli bakterileri öldüremediğini veya çoğalmalarına engel olamadığını ifade etmektedir. 
Antibiyotik direncine sahip bakteriler antibiyotik varlığında, dirençli olmayan bakterilere göre avantaj 
sağlar ve bunun bir neticesi olarak belirli bir süre sonra ortamdaki bakterilerin çoğu o antibiyotiklere 
karşı direnç sahibi olur. Ayrıca bakteriler dirence neden olan genetik yarı farklı bakteri türlerine de 
aktarabilir, bu da antibiyotik direncinin bakteriler arasında yaygınlaşmasına önemli katkı sağlar. 
Dirençli bakterilerin neden olduğu hastalıklar, özellikle de yoğun bakım ortamında ve bağışıklık sistemi 
zayıflamış hastalarda ciddi bir sağlık tehdidi oluşturarak, hastanede yatış sürelerinin uzamasına ve 
bununla ilgili komplikasyonların gelişmesine, ölüm ve hastalığa yakalanma oranlarında artışa neden 
olmaktadırlar. Antibiyotik direncinin önüne geçilmemesi durumunda gelecekte bizi bekleyen tehlike ise 
bundan çok daha büyüktür. Öyle ki, yakın gelecekte enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde 
antibiyotikler tamamen etkisiz hale gelebilir ve basit yara enfeksiyonları ölüme sebebiyet verebilir 
(Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu). 

Bu çalışmada bir senaryo oluşturulmuş ve bu senaryoya göre “Orta yaş grubunda olan bir hastada 
ateş, halsizlik, iştahsızlık, burun tıkanıklığı ve boğazda yanma ve karıncalanma semptomları 
görülmektedir” Bu  hasta için hangi tedaviyi uygun görüp, hangi ilaçları yazacakları birinci basamak 
sağlık kuruluşlarındaki Aile Hekimlerine sorulmuştur. Alınan cevaplara göre hekim kararlarının 
ekonomik ve akılcı ilaç kullanımı açısından analizi yapılmıştır. 

2. Yöntem

Çalışmanın amacı, birinci basamak sağlık kurumlarında çalışan Aile Hekimleri’nin verilen senaryo
çerçevesinde ÜSYE tedavisi için ilaç tercihlerini belirleyerek, reçete başına düşen ilaç ve antibiyotik 
sayısı, antibiyotik içeren ve içermeyen ilaçların tedavi maliyetlerinin karşılaştırılması ile hekim 
tercihlerinin sonuçlar üzerindeki etkisini ekonomik yönden ve akılcı ilaç kullanımı kapsamında 
değerlendirmektir. 

Çalışma, kesitsel türde bir saha çalışmasıdır. Araştırmanın evreni Ankara’daki tüm birinci basamak 
sağlık kuruluşlarındaki Aile Hekimleri, seçilen örneklem ise Mamak ilçesinde görev yapan Aile 
Hekimleridir. Mamak İlçe Sağlık Müdürlüğü telefonla aranarak elde edilen bilgiye göre, Mamak’ta 
42’si aktif 5’i pasif olmak üzere toplam 47 Aile Sağlık Merkezi bulunmaktadır ve bu merkezlerde 
çalışan Aile Hekimi sayısı 166 kişidir. 

Araştırmada küme örnekleme yöntemi kullanılmış olup, 166 hekimden 102 Aile Hekimine 
ulaşılmıştır. Veriler, Aile Hekimleriyle yapılan yüzyüze görüşmeler sonucu toplanmıştır. 

Araştırmanın verileri SPSS 24.0 bilgisayar programı kullanılarak değerlendirilmiştir. İstatistiksel 
analizlerde Ki-Kare ve Bağımsız Örneklem T testi kullanılmış, p değeri 0.05’ten küçük olduğunda 
istatistiksel anlamlılıktan söz edilmiştir.  
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3. Bulgular

102 Aile Hekimi ile yapılan görüşmelerde ÜSYE tanısı ile gelen hastalara yazdıkları ilaçlar
sorulduğu senaryo analizinde, elde edilen verilere göre yapılan analizlerin sonuçları bu bölümde yer 
almaktadır. 

ÜSYE tanısı için verilebilecek 102 tedavinin 34 tanesinin (% 33) antibiyotik içerdiği, kalan 68’inin 
(% 67) ise antibiyotik içermediği saptanmıştır. Buna göre, verilen tedavilerin üçte birinde antibiyotik 
varken, geri kalan kısmında antibiyotik tercih edilmemiştir (Şekil 1). 

Şekil 1. Tedavilerdeki Antibiyotik Oranı 

Aile hekimlerinin verdikleri antibiyotik içeren ve içermeyen tedavilerde, tedavi başına düşen ilaç 
sayısı ortalamasının ve yine tedavi başına düşen maliyetlerin ortalamasının istatistiksel olarak aralarında 
anlamlı bir fark olup olmadığı t-testi ile hesaplanmıştır. Burada verilerin normal dağılım şartı aranmakta, 
yapılan normallik testinde öncelikle Komolgorov-Smirnov testinin anlamlılık düzeyinin 0.05’ten 
yüksek olması gerekmektedir. Sosyal bilimlerde bu test değerinin yanı sıra, skewness-kurtosis (eğrilik-
basıklık) değerleri de -1.5 +1.5 değerleri arasında olduğu takdirde verilerin normal dağıldığı 
varsayılmaktadır (Tabachnick ve Fidell, 2013). Yapılan analizlerde eğrilik-basıklık değerleri -1.5 +1.5 
değerleri arasında kaldığı için verilerin normal dağılım gösterdiği varsayılmakta ve böylece parametrik 
testlerden t-testi ile devam edilebilmektedir. Bu testin sonuçlarına göre, antibiyotik içeren tedavilerde, 
tedavi başına düşen ilaç sayısı ortalaması (2.4±0.49) ve tedavi maliyeti (7.4±3.45$) antibiyotik 
içermeyen tedavilere göre (2.0±0.36 ve 4.7±2.74$) istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek 
bulunmuştur (p<0.05) (Tablo 1). 

Tablo 1. Antibiyotik İçeren ve İçermeyen Tedavilerdeki Tedavi Başına Düşen 
İlaç Sayısı ve Tedavi Maliyetleri 

Antibiyotik İçeren 
Tedaviler (n:34) 

Antibiyotik İçermeyen 
Tedaviler (n:68) 

İstatistik 
T-testi

Tedavi Başına 
Düşen İlaç Sayısı 

2.4 ± 0.49 2.0 ± 0.36 p < 0.05 
t=3.81 

Tedavi Başına 
Maliyet ($*) 

7.4 ± 3.45 4.7 ± 2.74 p < 0.05 
t=3.95 

*1$=4.4982TL (yaklaşık 1$=4.5TL olarak Merkez Bankası 30 Mayıs 2018 tarihindeki döviz kuru esas
alınmıştır)
**İlaç maliyetleri Türk İlaç Rehberi sitesindeki güncel fiyatlardan alınmıştır (Türk İlaç Rehberi)

33%

67%

Antibiyotik İçeren Tedavi Antibiyotik İçermeyen Tedavi
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      Antibiyotik içeren ve içermeyen tedavilerde verilen ilaç gruplarının frekansları arasında anlamlı bir 
fark olup olmadığını bulmak için yine öncelikle verilerin normal dağılıp dağılmadığı incelenmiştir. 
Yapılan normallik testinde hem Komolgorov-Smirnov p değerinin 0.05’ten küçük olması, hem de 
eğrilik-basıklık değerlerinin -1.5+1.5 değerlerinin dışında olması sebebiyle verilerin normal dağılım 
göstermediği gözlenmiştir. Bu sebeple parametrik olmayan testlerden Ki-kare yöntemi ile analizlere 
devam edilmiştir. Antibiyotik içermeyen tedavilerde, soğuk algınlığı & öksürük ilaçlarının (%46.4) 
antibiyotik içeren tedavilere göre (%22.9) istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha yüksek yazıldığı 
gözlenmiştir. Diğer grup ilaçlarda ise, tedavilerin antibiyotik içerip içermemesine göre aralarındaki 
farkın istatistiksel olarak bir anlamı yoktur (p>0.05) (Tablo 2). 

Tablo 2. Antibiyotik İçeren ve İçermeyen Tedavilerdeki İlaçların Gruplara Göre Dağılımı 
İlaç Grupları Antibiyotik İçeren 

Tedaviler 
Antibiyotik İçermeyen 

Tedaviler 
İstatistik 
Ki-Kare 

n % TBDİ%* n % TBDİ%* 
Antibiyotikler 
Antienflamatuar 

34 
7 

41 
8.4 

100 
20.5 

- 
5

- 
3.6 7.3 

- 
p > 0.05 

Analjezik 4 4.8 11.8 6 4.3 8.8 p > 0.05 
Soğuk Algınlığı & 
Öksürük   

19 22.9 55.9 64 46.4 94.1 p < 0.05 

Antiviral 0 0 0 2 1.4 2.9 p > 0.05 
Lokal Ağız 
Antiseptikleri 

11 13.2 32.4 35 25.4 51.4 p > 0.05 

Dekonjestanlar 8 9.7 23.5 26 18.9 38.2 p > 0.05 
TOPLAM 83 100 138 100 

*Tedavi Başına Düşen İlaç Yüzdesi

      Toplam 102 hasta için ÜSYE için verilen tedavilerde yazılan ilaçların, ilaç gruplarına göre 
yüzdelerini incelediğimizde ise soğuk algınlığı & öksürük ilaçları %38 ile ilk sırada yer almaktadır. 
Bunu lokal ağız antiseptikleri (%21), antibiyotikler ve dekonjestanlar izlemektedir (%15). Analjezik ve 
antienflamatuarlar ise (%5) az da olsa Aile Hekimleri tarafından tercih edilmektedir. Bu tablodan 
görüldüğü üzere, ÜSYE tedavisi için Aile Hekimlerinin genellikle ilk tercihini antibiyotikler yerine, 
soğuk algınlığı & öksürük ilaçları oluşturmakta, bu ilaçların yanına ağız veya burun spreyi ile 
tedavilerini tamamlamaktadırlar (Şekil 2). 
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Şekil 2. Verilen İlaçların İlaç Gruplarına Göre Dağılımı 

      Tedavilerde yazılan antibiyotiklerin, ATC 4 (DSÖ tarafından desteklenen ilaç sınıflandırma biçimi 
- Anatomical Therapeutic Chemical Classification / Anatomik, Terapötik ve Kimyasal Sınıflandırma
Sistemi) seviyesinde sınıflandırılmış haline göre dağılımlarını incelersek (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz
Kurumu, 2013), 13 ilaç ile Penisilin Kombinasyonlarının ( Augmentin, Croxilex, Klavunat ) ilk sırada
yer aldığı, bunu sırasıyla Geniş Spektrumlu Penisilinlerin (10 adet) (Penisilin, Deposilin), Makrolidlerin
(7 adet) (Macrol, Azitro, Klacid) ve son olarak 2. Kuşak Sefalosporin grubu antibiyotiklerin (4 adet)
izlediği görülür (Cefaks, Zinnat) (Şekil 3).

Şekil 3. Antibiyotik İçeren Tedavilerdeki Antibiyotiklerin Gruplarına Göre Dağılımı 

Hawthorne Etkisi 

     Başlangıçta Klasik Teori’nin bir uygulaması olarak başlamış olan Hawthorne çalışmaları, elde edilen 
sonuçlar ile dönemine göre yeni bir akım olan Davranışsal (Neo-Klasik) Teorinin doğmasına yol 
açmıştır. Harvard Üniversitesi’nden F.Roethlisberger ve Elton Mayo önderliğindeki bir grup bilim 

38%

21%

15%

15%

5%
5%

1%

Soğuk Algınlığı&Öksürük Lokal Ağız Antiseptikleri Antibiyotik

Dekonjestan Analjezik Antienflamatuar

Antiviral

0 2 4 6 8 10 12 14

Penisilin Kombinasyonları + Beta Laktamaz
İnhibitörleri

Geniş Spektrumlu Penisilinler

Makrolidler

2. Kuşak Sefalosporinler
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adamının Western Elektrik Şirketi’nin Chicago banliyösü olan Cicero’daki Hawthorne fabrikasındaki 
yaptıkları çalışmalarda başlangıçtaki hipotezleri, ışıklandırma, ısıtma, dinlenme zamanları gibi fiziksel 
iyileştirmelerin derecesi arttıkça verimliliğin de artacağı şeklindedir. Ancak yapılan deneyler ve 
araştırmalar sonucu bu hipotez doğrulanmayınca araştırmacılar dikkatlerini fiziksel faktörler yerine 
sosyal faktörler üzerine çevirmişlerdir. Verimlilik artışının ancak işçilerin motivasyonu, uygulanan 
nezaket şekli, tatmini ve aralarındaki ilişkiler yani sosyal faktörler ile açıklanabileceği şeklinde yeni 
hipotezleri doğrulanmıştır (Koçel, 2015). Bu araştırmalara karşı yöneltilen ve Hawthorne Etkisi olarak 
adlandırılan eleştri ise, bu araştırmaların kişilerin davranışlarını değiştirmeye zorladığı, inceleme altında 
olduğu söylenen kişilerin davranışlarını değiştirecekleri ile ilgilidir (Huse ve Bowditch’den aktaran 
Koçel, 2015).  

Aile hekimlerine Akut Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu vakalarında yazdıkları ilaçları sorduğumuz 
bu çalışmamızda, hekimlerin kendi kararlarının araştırma konusu yapıldığını bilerek cevap verme 
ihtimalleri, yani Hawthorne Etkisi’nin söz konusu olup olmadığını test etmek için aynı çevrede bulunan 
bir eczane ile görüşülmüş ve gelen reçetelerdeki antibiyotik sayısında herhangi bir değişiklik olup 
olmadığı sorulmuştur. Eczacı ile yapılan bu yüz yüze görüşmede, reçetelerdeki antibiyotik miktarının 
eskiye nazaran büyük düşüş gösterdiğini, kendi tabirleri ile “eskiden günde on tane içinde antibiyotik 
bulunan reçete alıyorsak, bu rakam ikiye düşmüştür” şeklinde antibiyotik reçetelenmesindeki bu azalışı 
ifade ettiler (Zeki Eczanesi). 

4. Sonuç

Bu çalışmada Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında görev yapan Aile Hekimleriyle  ÜSYE 
semptomları ile gelen hastalara reçete ettikleri ilaçlar hakkında görüşmeler yapılmış, yapılan görüşmeler 
sonucu elde edilen çalışma verilerinin analizlerine göre aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

Tedavilerde yazılan toplam antibiyotik oranı (%33), antibiyotik tercih edilmeyen tedavi sayısına 
göre (%67)  daha düşük çıkmıştır. Bu oran, literatürde varolan ortalama antibiyotik kullanım oranlarıyla 
karşılaştırıldığında: Akıcı vd.’nin (2004) ÜSYE tedavisinde pratisyen hekimlerin yazdıkları reçeteleri 
inceledikleri çalışmalarında antibiyotik yazma oranı %74 çıkmıştır. Pietrzykowska vd.’nin (2016) 
çalışmalarında ise birinci basamak sağlık kuruluşlarında solunum yolu enfeksiyonu tedavisi gören 
hastaların restrospektif tıbbi kayıtları incelenmiş ve hastaların %67,2’sine antibiyotik tedavisi 
uygulandığı tespit edilmiştir. Leblebicioğlu vd.’nin (2002) Samsun ilindeki birinci basamak 
hekimlerinin ÜSYE için antibiyotik reçeteleme oranlarını incelediği çalışmasında, ÜSYE tanısı alan 
hastaların %92’sine antibiyotik yazıldığı görülmüştür. Genel literatür çalışmaları göstermiştir ki, ÜSYE 
tanısında reçete edilen antibiyotik oranı yüksek seviyelerdedir. Bizim çalışmamızda ise bu oran, 
belirtilen ortalamaların daha altında kalmıştır. Çalışmamızda Aile Hekimlerinin ÜSYE tanısında ilk 
etapta antibiyotik yerine, çoğunlukla semptomatik tedavi uygulamayı tercih ettikleri tespit edilmiştir. 
DSÖ’nün üzerinde yoğun bir şekilde uğraştığı antibiyotik kullanımının kısıtlanması, Türkiye’de de 
akılcı ilaç kullanımı olarak yaygınlık kazandırılmaya çalışılmaktadır ve araştırmamıza göre, yapılan bu 
çalışmaların somut sonuçlar vermeye başladığı düşünülebilir.  

Antibiyotik içeren tedavilerde tedavi başına düşen ilaç sayısı ve maliyeti anlamlı bir şekilde, 
antibiyotik içermeyen tedavilere göre yüksek çıkmıştır (Tablo 1). Akıcı vd.’nin (2004) yılında yaptıkları 
çalışmada da antibiyotik içeren reçetelerde reçete başına düşen ilaç sayısı (3.4±0.01) ve tedavi maliyeti 
(27.6±16.6 $) antibiyotik içermeyen reçetelerdekine göre (3.0±0.2 ve 15.3±14.7 $) anlamlı derecede 
yüksek bulunmuştur. Bu durum Aile Hekimlerinin ÜSYE tedavisinde verdikleri reçetelerde polifarmasi 
eğilimlerinin arttığını ortaya koymaktadır. Ayrıca antibiyotiklerin yazılan diğer ilaçlardan daha pahalı 
olması da, tedavi maliyetlerindeki farkın önemli bir sebebi olabilir. Dolayısıyla Türkiye’de akılcı ilaç 
kapsamında başlatılan hekim eğitimlerinin önemi görülmekte ve bu eğitimlerin hekim, eczacı, halk 
olmak üzere toplumun her kesiminde devam etmesinin fayda sağlayacağı düşünülmektedir. 

Çalışmada ÜSYE tedavisi için hekimlerin en çok verdikleri ilaç markaları Nurofen Cold Flu (%8,1), 
Aferin (%6,8), Theraflu Forte (%5,9), Farhex (%5,9), Parol (%5) olmuştur. Bu ilaçlar ile ÜSYE tedavisi 
için hekimlerin daha çok semptomatik tedavi tercih ettikleri görülmektedir. Demirkıran ve Şahin’in 
(2012) çalışmalarında viral tonsillofarenjit için pratisyen hekimlerin reçeteleme davranışlarını 

524



2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi
2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

inceledikleri çalışmalarında, hekimlerin yazdıkları ilaç markalarının Parol (%6,7), Theraflu Forte 
(%6,2), Aferin(%5,9), Nurofen Cold Flu (%5,2), Farhex (%5) ile çalışmamızdakiler ile benzerlik 
gösterdiği görülmüştür.  

 Araştırmada en çok kullanılan antibiyotik türlerini sırasıyla penisilin kombinasyonları, geniş 
spektrumlu penisilinler, makrolidler ve ikinci kuşak sefalasporinler oluşturmuştur. 2013 yılında 
yayınlanan Ulusal Antibakteriyel İlaç Tüketim Sürveyansı raporunda en fazla tüketilen antibiyotik 
türünün ise penisilin kombinasyonları beta laktamaz inhibitörü, 2. Kuşak Sefalosporinler, makrolidler 
ve geniş spektrumlu penisilinler olarak sıralanmıştır. Dolayısıyla çalışmamızda hekimlerin tercih 
ettikleri antibiyotik grupları ile genel Türkiye ortalaması ilk sırada bulunan penisilin kombinasyonları 
grubu hariç diğerlerinde farklılık göstermektedir.  

Aile hekimleriyle yapılan yüzyüze görüşmelerde, Sağlık Bakanlığı’nın antibiyotik kullanımını 
azaltmak için Aile Sağlık Merkezlerine hızlı testler dağıttığı, ancak bu testlerin hem sadece bir çeşit 
bakteri (Beta) için bilgi vermesi hem de testlerdeki güvenilirliğin çok düşük (%40) olması sebebiyle 
etkili bir yol olmasından söz edilemeyeceği bildirilmiştir. Bu tür girişimlerin öncelikle maliyet-yarar 
analizi ile değerlendirilerek adım atılması, kaynakların doğru kullanılması adına daha faydalı olacağı 
kanısındayız.  

Aile hekimleriyle yapılan görüşmelerden edinilen bir diğer bilgi ise, gelen hastaların yazılan ilaçları 
hiç kullanmadığı veya eksik kullandığı şeklindedir. Bu durum fazladan doktor ziyaretlerine ve yazılan 
ilaçların (antibiyotikler de dahil) eksik veya hatalı kullanımı ile hastalık sürelerinin uzamasına sebebiyet 
vermektedir. Bu noktada sağlık okuryazarlığı, hasta eğitimi ve hekimlerin ilaç konusunda düzenli 
eğitimi önem verilmesi gereken diğer noktalardır. 
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HASTA OKULU İHTİYACININ BELİRLENMESİNDE 
BİREYLERİN ÖĞRENİM İHTİYACI İLE ÖZ BAKIM GÜCÜ 

ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: ISPARTA İLİ 
ÖRNEĞİ  

Betül Ünal1 
Necla Yılmaz2 

Özet 

Bu çalışmada bireylerin öz bakım gücü üzerinde olumlu etkileri olan ve hastalık/sağlık durumları ile ilgili 
öğrenim ihtiyacını karşılamada önemli rolü bulunan hasta okulu uygulamalarının Isparta il merkez halkı için 
gerekliliğini tespit etmek ve hasta öğrenim ihtiyacı ile öz bakım gücü arasındaki ilişkiyi belirlemek 
amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında “Hasta Öğrenim İhtiyaçları”  ve “Öz Bakım Gücü” ölçeklerinden oluşan 
anket formu aracılığıyla 514 bireyden veri toplanmıştır.  Hasta öğrenim ihtiyacı ile öz bakım gücü arasındaki 
ilişki korelasyon analizi ile incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; hasta öğrenim ihtiyacı ile öz bakım gücü 
düzeyi arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların öncelikli olarak yaşam 
kalitesinin arttırılması, ilaçlar ve tedavi ve komplikasyonlar konularında öğrenim ihtiyacı duyduğu saptanmıştır. 
Çalışma sonucunda hasta okulu uygulamalarının Isparta ili için gerekliliği tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Hasta Okulu, Sağlık Eğitimi, Hasta Eğitimi, Öğrenim İhtiyacı, Öz Bakım Gücü 

EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-CARE ABILITY AND THE PATIENT 
LEARNING NEEDS OF INDIVIDUALS IN THE DETERMINATION OF THE NEED FOR THE 

PATIENT SCHOOL: EXAMPLE OF ISPARTA PROVINCE  

Abstract 

In this study, it was aimed to determine the necessity of patient school practices for Isparta province, which have 
positive effects on the self-care ability of the individuals and play an important role in the learning of the 
illness/health situation, and to determine the relationship between patient learning need and self-care ability. 
This scope of study, data were collected from 514 individuals through a questionnaire consisting of "Patient 
Learning Needs" and "Self Care Ability" scales. The relationship between the patient learning needs and self-
care ability was examined by correlation analysis.  According to the results; it was found that there was a 
significant positive correlation between patient learning needs and self-care ability. It was determined that 
participants primarily needed to improve their quality of life, medications and treatment and complications. As a 
result of the study, the necessity of patient school applications for Isparta province was determined. 

Key Words: Patient School, Health Education, Patient Education, Learning Needs, Self Care Ability 

1. Giriş

Toplumun sağlık standartlarını yükseltmeyi, bireylerin ve toplumun sağlığını kaybetmemesi için 
gereken önlemleri almayı, hasta olanların sağlığına kavuşmasını sağlamayı ve kronik hasta ve özel 
gereksinimli bireylerin uyum ve adaptasyonunu gerçekleştirmeyi misyon edinen sağlık hizmetleri 
(Sözen, 2003b: 75-76; Tengilimoğlu, 2012: 55), nüfusun her geçen gün arttığı günümüzde tüm 
bireylerin istek ve ihtiyaçlarına cevap verme hususunda yetersiz kalmaktadır. Bu doğrultuda günümüz 
sağlık sisteminde bireylerin sağlığını koruma ve geliştirme uygulamalarını benimsemeleri, kendi 
sağlıkları ile ilgili karar verebilmeleri ve hak ve sorumluluklarının farkında olmaları beklenmektedir 
(Yılmaz ve Tiraki, 2016: 142). Bireylerin sağlığını geliştirici uygulamalar benimsemesi ve karar 
verme davranışları sergileyebilmesi için eğitim önemli bir faktördür. 

1 Doktorant, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, betulunal82@gmail.com 
2 Dr. Öğr. Üyesi, SDÜ İİBF Sağlık Yönetimi Bölümü, neclabardak@sdu.edu.tr 
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Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi için gerekli temel bileşenlerden biri olan sağlık eğitimi (T.C. Sağlık 
Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2011: 38); bireylerin ve toplumun ihtiyaçlarına 
cevap verebilmeyi ve bireylerin sağlıklarını korumalarına, tedavi imkânlarından yararlanmalarına ve 
olumlu bir çevre oluşturmalarına imkân tanıyacak davranış değişikliği oluşturmayı amaçlayan bir 
eğitim sürecidir (Ulusoy Gökkoca, 2001: 371). Sağlık eğitimi ile bireylerin bilgi seviyeleri arttırılarak 
onlara sağlıklı yaşam davranışları kazandırılmak amaçlanmaktadır. Ayrıca günümüzde tedavi edici 
hizmetlerin yüksek maliyetleri beraberinde getirdiği düşünüldüğünde, hastalıklardan korunmak ve 
kaliteli bir yaşam sürmek için sağlık eğitiminin önemi kayda değerdir. 

Sağlık eğitimi alan kitlenin hasta bireyler olduğu düşünüldüğünde ise bu eğitim hasta eğitimi olarak 
tanımlanabilir. Bir toplumda hastalıkların seyrini düzeltebilmek, bireylerin potansiyelleriyle paralel bir 
şekilde fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik olarak öz bakımlarını karşılayabilir konuma getirmek ve 
yaşam kalitesini arttırmak hasta eğitimi ile mümkündür. Çünkü hasta eğitimi; sağlığı olumlu yönde 
geliştirebilmek için gerekli tutum, davranış ve alışkanlıkları kazandırmayı ve hastalık sürecini 
yönetebilmeyi amaçlamaktadır (Avşar ve Kaşıkçı, 2009: 67). 

Hastalıkla mücadele eden sayısının her geçen gün daha da arttığı günümüzde hasta bireyler birtakım 
zorluklarla karşılaşmakta ve eğitim ile öğrenim ihtiyacı içerisinde olmaktadır. Eğitim ve öğrenim 
ihtiyacı tüm bireyler için önem arz etmektedir. Lakin uzun süreli hastalığa sahip bireylerde durum 
biraz daha önemlidir. Sürekli bir hastalıkla yaşamak ve onunla mücadele etmek insanlarda birtakım 
fiziksel ve psikolojik olarak olumsuz durumlara sebep olabilmektedir. Bu ve benzeri durumlar da 
bireylerin öz bakım gücünü düşürmekte, yaşam kalitesini azaltmakta ve yaşam doyumunu olumsuz 
etkilemektedir. Yaşam kalitesi azalan bir hastanın iyileşme durumu düşünüldüğünde pek de olumlu 
şeyler söylemek mümkün değildir. Bu anlamda kronik hastalığa sahip bireyler için verilen eğitimler 
oldukça gereklidir.  

Hasta ve sağlık eğitiminin önemli ortamlarından biri olarak karşımıza çıkan hasta okulu uygulamaları 
bu doğrultuda kıymetlidir. Bireylerin yaşadığı problemler için oluşturulan ve belirli temalar üzerinde 
eğitim fırsatı sunan bu uygulamalar, birçok ilde faaliyette olup, halka açık olarak hizmet sunmaktadır. 
Hasta okulu ile bireylerin hastalıkla mücadele edebilmesi sağlanmak istenmekte ve bu doğrultuda 
bireylerde davranış değişiklikleri oluşturmak amaçlanmaktadır. Hasta okulu aynı zamanda ortak 
sorunu paylaşan veya aynı problemi yaşayan bireyler için dayanışma ve yardımlaşma sunması 
açısından da önemlidir.  

Program dâhilinde sunulan eğitimler tüm hastalar ve sağlıklı bireyler için sağlığın geliştirilmesi adına 
önemli bir fırsattır. Koruyucu sağlık hizmetlerinin tedavi edici hizmetlere nazaran daha ekonomik ve 
uzun vadede daha olumlu sonuçlar getirmesi göz önüne alındığında, bu tarz uygulamaların hem birey 
hem de topluma olan olumlu etkisi görmezden gelinmemelidir. Bu doğrultuda Isparta ili için hastaların 
öğrenim ihtiyacını tespit etmek, hastalık eğitimi alabilmelerine imkân sağlayacak hasta okulu 
ihtiyacını belirleyebilmek çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır.  Isparta’da bel okulu ve gebe 
okulu hizmeti bazı dönemlerde verilmiştir. Fakat halkın ihtiyaç duyduğu eğitim konularının neler 
olabileceğine dair bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmayla belirlenecek temel konular 
araştırmanın değerini ve önemini ortaya koymaktadır. Ayrıca hasta öğrenim ihtiyacı ile öz bakım gücü 
arasındaki ilişkinin incelendiği bu çalışma literatürde öncü niteliktedir. 

2. Yöntem

Bu araştırma ile Isparta il merkezinde yaşayan bireylerin hasta öğrenim ihtiyacı ile öz bakım gücü 
arasındaki ilişki incelenerek sağlık ve hastalık eğitimi alabilmelerine imkân sağlayacak hasta okulu 
ihtiyacı belirlenecektir. Türkiye’de hasta okulu uygulamaları birçok ilde farklı zamanlarda ve 
çoğunlukla sadece belli başlı hastalıkları kapsayan eğitimler şeklinde verilmektedir. Isparta ilinde de 
bu uygulamalardan bel okulu ve gebe okulu programları bazı dönemlerde gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmanın amacı Isparta halkı üzerinde böyle bir eğitim ihtiyacının var olup olmadığının 
saptanması ve halkın ihtiyaç duyduğu eğitim konularının neler olabileceğin belirlenmesidir. Hasta 
öğrenim ihtiyacı ile öz bakım gücü arasındaki ilişkinin incelenmesi de araştırmanın diğer amaçları 
arasında yer almaktadır. 
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Araştırmanın problem cümlesi “Bireylerin öz bakım gücü ile hasta öğrenim ihtiyacı arasında bir ilişki 
var mıdır?” ve “Hasta öğrenim ihtiyacı ile öz bakım gücü arasındaki ilişkiden yola çıkarak hasta okulu 
ihtiyacı hangi düzeydedir?” şeklinde sorulardan oluşmaktadır. 

Bu araştırmanın evrenini Isparta il merkezinde ikamet eden bireyler oluşturmaktadır. Evren 
büyüklüğünden hareketle hata toleransı %5 ve güvenirlik düzeyi %95 alındığında 384 kişilik bir 
örneklem yeterli olarak görülmektedir. Araştırma için Isparta il merkezinde ikamet eden bireyler ile 
yüz yüze anket uygulaması yapılmıştır. Bireylere anket uygulanabilmesi için 18 yaşında veya 18 
yaşından büyük olma şartı aranmıştır. Araştırma için kolayda örneklem yoluyla 514 veri formuna 
ulaşılmış ve elde edilen veriler değerlendirilmeye alınmıştır. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak 50 ifadeden oluşan, Bubela ve arkadaşları (1990) tarafından 
geliştirilen ve Çatal (2007) tarafından Türkiye’de geçerlilik ve güvenirliğinin araştırıldığı “Hasta 
Öğrenim İhtiyaçları Ölçeği” (The Patient Learning Needs Scale) ile 35 ifadeden oluşan, Kerney ve 
Fischer (1979) tarafından geliştirilen ve Nahcivan (1993) tarafından geçerlilik ve güvenirliliğinin 
araştırıldığı “Öz Bakım Gücü Ölçeği” (Self Care Ability Scale) kullanılmıştır. Öz Bakım Gücü 
Ölçeğinde yer alan soruların 8 tanesi (3, 6, 9, 13, 19, 22, 26, 31) tersten değerlendirilip puanlama 
tersine döndürülmüştür. 

Verilerin kodlanarak değerlendirilmesi bilgisayar ortamında Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS 22.0) paket programı kullanılarak yapılmıştır. Ankette iki adet 5’li likert ölçeği kullanılmış ve 
toplanan veriler standart sapma, aritmetik ortalama, frekans ve yüzde hesaplamaları yapılarak analiz 
edilmiştir. Araştırmanın istatistiksel değerlendirmeleri bu puan ortalamaları dikkate alınarak 
yapılmıştır.  

Veriler normallik testine tabi tutularak, her bir boyutun basıklık ve çarpıklık değerleri bulunmuştur. 
Boyutların demografik değişkenlere göre karşılaştırmaları yapılırken parametrik testler kullanılmıştır. 
İkili grupların karşılaştırılmasında parametrik testlerden olan ‘iki ortalama arasındaki farkın önemlilik 
testi (t testi)’ ve üç ve üzeri grubun karşılaştırmasında ise parametrik testlerden olan ‘varyans analizi 
(ANOVA) (F testi)’ kullanılmıştır. Varyans analizi sonucunda gruplar arasında fark bulunduğunda, 
farkın kaynağını tespit etmek üzere ‘Tukey’s-b testi’ kullanılmıştır. Hasta öğrenim ihtiyacı ile öz 
bakım gücü arasındaki ilişki ise kolerasyon analizi ile incelenmiştir. 

Araştırmanın amacına uygun olarak aşağıdakiler hipotezler oluşturulmuştur: 

H1: Bireylerin hasta öğrenim ihtiyacı alt boyutlarından ilaçlar boyutu ile öz bakım gücü arasında 
pozitif yönlü bir ilişki vardır. 

H2:  Bireylerin hasta öğrenim ihtiyacı alt boyutlarından yaşam aktiviteleri boyutu ile öz bakım gücü 
arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. 

H3: Bireylerin hasta öğrenim ihtiyacı alt boyutlarından toplum ve izlem boyutu ile öz bakım gücü 
arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. 

H4: Bireylerin hasta öğrenim ihtiyacı alt boyutlarından duruma ilişkin duygular boyutu ile öz bakım 
gücü arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. 

H5: Bireylerin hasta öğrenim ihtiyacı alt boyutlarından tedavi ve komplikasyonlar boyutu ile öz bakım 
gücü arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. 

H6: Bireylerin hasta öğrenim ihtiyacı alt boyutlarından yaşam kalitesinin arttırılması boyutu ile öz 
bakım gücü arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. 

H7: Bireylerin hasta öğrenim ihtiyacı alt boyutlarından cilt bakımı boyutu ile öz bakım gücü arasında 
pozitif yönlü bir ilişki vardır. 

3. Bulgular 

Tablo 1’de görülebileceği gibi katılımcıların %50.6’sını kadınlar, %60.9’unu 18 ile 29 yaş arası 
bireyler ve %37’sini evli bireyler oluşturmaktadır. Katılımcıların eğitim durumu ve çalışma durumu 
incelendiğine en fazla lisans eğitimli (%37.1) ve özel sektör çalışanı (%44) bireyler bulunmaktadır. 
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Tablo 1. Katılımcıların Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı 

Değişkenler Frekans Yüzde 
Cinsiyet     
Kadın 260 50.6 
Erkek 254 49.4 
Yaş (Yıl)     
18-29 310 60.9 
30-39 99 19.4 
40+ 100 19.6 
Medeni Durum     
Evli 190 37 
Evli Değil 321 62.5 
Eğitim Durumu     
İlköğretim 57 11.1 
Lise 111 21.7 
Ön Lisans 116 22.7 
Lisans 190 37.1 
Lisansüstü 38 7.4 
Meslek      
Çalışan (Kamu) 95 19.1 
Çalışan (Özel) 219 44 
Çalışmayan 34 6.8 
Emekli 19 3.8 
Öğrenci 131 26.3 

Ankette yer alan diğer sorulara ilişkin yanıtlar incelendiğinde, katılımcıların yalnızca %20.5’inin 
mevcut bir hastalık veya kronik bir rahatsızlığının bulunduğu; %86.5’inin daha önce hiç 
sağlık/hastalık eğitimi almadığı; %65.4’ünün eğitim almak istediği ve istenilen eğitimler için sırasıyla 
en fazla; kanser (kalp, gırtlak, meme başta olmak üzere), kalp-damar hastalıkları, kas-kemik-eklem 
rahatsızlıkları, diyabet, solunum, sinir ve sindirim sistemi rahatsızlıkları ile ürolojik rahatsızlıkların 
ifade edildiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Tablo 2. Katılımcıların Hasta Okulunu Duyma ve Hasta Okuluna Gitme Durumlarına İlişkin Bulgular 

Hasta Okulunu Duyma  Frekans % 
Evet 52 10.2 
Hayır 458 89.8 
Hasta Okuluna Gitme  
Evet 11 2.2 
Hayır 494 97.8 

Katılımcıların hasta okulu duyma durumlarının yer aldığı Tablo 2 incelendiğinde, daha evvel yalnızca 
%10.2’sinin duyduğu ve %97.8 gibi büyük çoğunluğun ise daha önce herhangi bir hasta okuluna 
gitmediği görülmektedir.  

Katılımcıların hasta öğrenim ihtiyaçları ölçeğinde yer alan ifadelere vermiş oldukları cevapların 
aritmetik ortalama ve standart sapması incelendiğinde 10. sırada olan “Hastalığıma bağlı oluşabilecek 
sorunlar nelerdir?” ile 16. sırada olan “İlaçlarımın her birini ne kadar süre kullanmalıyım?” ifadesi 
(4.022) katılım düzeyi en yüksek ifade olurken, 41. sırasında yer alan “Klinikten eve nasıl gideceğim?” 
ifadesi (2.797) ise katılım düzeyi en düşük ifade olmuştur. Benzer şekilde öz bakım gücü ölçeğinde 
yer alan ifadeler incelendiğinde 33. sırada olan “Ailemin değerli bir üyesi olduğumu hissediyorum.” 
ifadesi (4.163) katılım düzeyi en yüksek ifade olurken, anketin 31. sırada yer alan “Bazen 
hastalandığımda rahatsızlıklarımı önemsemez ve geçmesini beklerim.” ifadesi (2.482) katılım düzeyi 
en düşük olan ifade olarak görülmektedir.
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Tablo 3. Hasta Öğrenim İhtiyaçları ve Öz Bakım Gücü Boyutlarının Psikometrik Özellikleri 

 
Ölçekler 

 
Boyutlar 

 
İfade 
Sayısı 

 
Max/Min 

 
Cronbach 

Alfa 

 
X̄ 

 
SS 

 
Normallik Testi 

Kurtosis (Basıklık) Skewness (Çarpıklık) 

H
as

ta
 Ö

ğr
en

im
 

İh
tiy

aç
la

rı
 Ö

lç
eğ

i 

İlaçlar 8 5-1 0.823 3.764 0.861 -0.313 -0.522 
Yaşam Aktiviteleri 9 5-1 0.834 3.584 0.870 -0.703 -0.270 
Toplum ve İzlem 6 5-1 0.813 3.366 0.995 -0.631 -0.362 
Duruma İlişkin 
Duygular 

5 5-1 0.782 3.357 1.015 -0.836 -0.225 

Tedavi ve 
Komplikasyonlar 

9 5-1 0.834 3.736 0.837 -0.444 -0.481 

Yaşam Kalitesinin 
Arttırılması 

8 5-1.38 0.828 3.766 0.874 -0.568 -0.516 

Cilt Bakımı 5 5-1 0.728 3.646 0.905 -0.678 -0.379 

Ö
z 

B
ak

ım
 

G
üc

ü 
Ö

lç
eğ

i  
Öz Bakım Gücü 

 
35 

 
4.97-2.14 

 
0.856 

 
3.644 

 
0.487 

 
-0.010 

 
-0.057 

Tablo 3’te görülebileceği gibi katılımcıların hasta öğrenim ihtiyaçları; ilaçlar, yaşam aktiviteleri, toplum ve izlem, duruma ilişkin duygular, tedavi ve 
komplikasyonlar, yaşam kalitesi ve cilt bakımı olmak üzere 7 boyut çerçevesinde değerlendirilmiştir. İlaçlar boyutu kapsamında ilaçların nasıl etki ettiği, yan 
etkilerinin, alım zamanlarının, alım şekillerinin ve kullanım sürelerinin neler olduğu; yaşam aktiviteleri boyutu kapsamında enerjinin korunması, yapılması 
gereken aktiviteler, bağırsak boşaltımı ile ilgili problemler, ev işleri, istirahat süreleri, yemek ve uyku düzeni; toplum ve izlem boyutu kapsamında evdeki 
bakım, ailenin hastalıkla baş edebilmesi, acil durumlarda yapılması gerekenler ve toplumsal gruplarla iletişim; duruma ilişkin duygular boyutu kapsamında 
hastalık hakkında bireyin hissettiği duygular; tedavi ve komplikasyonlar boyutu kapsamında hastalığa bağlı oluşabilecek sorunlar, tedavi takibi ve tedaviye 
olası bağlı yan etkiler; yaşam kalitesinin arttırılması boyutu kapsamında stresle mücadele, hastalığın yaşamı nasıl etkileyeceği, ağrıların nasıl giderilebileceği 
ve alınması gereken ek gıda ve vitaminler; cilt bakımı boyutu kapsamında duş alımı, yara bakımı ve kızarıklık gibi konulara ilişkin ifadeler yer almaktadır. 

Boyutlara göre değerlendirildiğinde katılımcıların en fazla yaşam kalitesinin arttırılması, ilaçlar ve tedavi ve komplikasyonlar konularında öğrenim ihtiyacı 
olduğu tespit edilmiştir. Öz bakım gücü ölçeği ise 35 ifadeden oluşmaktadır ve tek boyut olarak ele alınmıştır. İfadeler, bireyin sağlık alanındaki öz bakımı, 
yaşam kalitesi ve kendi ile ilgilidir. Her iki boyutun da basıklık ve çarpıklık değerleri +1.5 ile -1.5 arasında (Tabachnick ve Fidell, 2013) yer aldığından 
boyutların normal dağılım gösterdiği söylenebilir. 
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Tablo 4. Hasta Öğrenim İhtiyaçları Boyutunun Demografik Verilere Göre Karşılaştırılması 

Değişkenler N İlaçlar Yaşam 
Aktiviteleri 

Toplum ve 
İzlem 

Duruma İlişkin 
Duygular 

Tedavi ve 
Komplikasyonlar 

Yaşam 
Kalitesinin 
Arttırılması 

Cilt Bakımı 

X̄ SS X̄ SS X̄ SS X̄ SS X̄ SS X̄ SS X̄ SS 
Cinsiyet 
Kadın 260 4.031 0.760 3.870 0.781 3.636 0.903 3.630 0.951 4.012 0.704 4.041 0.747 3.885 0.823 
Erkek 254 3.490 0.873 3.290 0.860 3.089 1.009 3.076 1.005 3.453 0.868 3.484 0.907 3.401 0.921 
Test İstatistiği t=7.492 

p=0.000 
t=8.009 
p=0.000 

t=6.464 
p=0.000 

t= 6.419 
p=0.000 

t=8.006 
p=0.000 

t=7.587 
p=0.000 

t=6.287 
p=0.000 

Yaş (Yıl) 
18-29 310 3.779 0.864 3.591 0.884 3.415 0.992 3.361 1.030 3.728 0.852 3.737 0.904 3.663 0.928 
30-39 99 3.842 0.841 3.727 0.826 3.441 0.937 3.414 1.026 3.884 0.769 3.881 0.811 3.744 0.797 
40+ 100 3.664 0.872 3.433 0.864 3.174 1.030 3.300 0.965 3.635 0.842 3.775 0.835 3.549 0.908 
Test İstatistiği F=1.122 

p=0.326 
F=2.852 
p=0.059 

F=2.528 
p=0.081 

F=0.317 
p=0.728 

F= 2.289 
p=0.102 

F= 1.028 
p=0.358 

F= 1.188 
p=0.306 

Medeni Durum 
Evli 190 3.780 0.836 3.569 0.883 3.315 1.018 3.390 1.016 3.772 0.800 3.819 0.830 3.643 0.884 
Evli Değil 321 3.759 0.875 3.596 0.864 3.396 0.984 3.342 1.018 3.721 0.856 3.742 0.897 3.655 0.916 
Test İstatistiği t= 0.271 

p=0.787 
t= 0.341 
p= 0.733 

t= -0.886 
p=0.376 

t=0.515 
p=0.607 

t=0.662 
p=0.509 

t=0.963 
p=0.336 

t=-0.139 
p=0.889 

Eğitim Durumu 
İlköğretim 57 3.504 0.948 3.275 0.942 2.821 1.039 3.064 0.982 3.395 0.877 3.693 0.926 3.498 0.997 
Lise 111 3.774 0.779 3.616 0.282 3.405 1.020 3.387 1.084 3.716 0.759 3.739 0.831 3.711 0.846 
Ön Lisans 116 3.730 0.924 3.520 1.015 3.381 1.059 3.397 1.058 3.652 0.954 3.642 1.044 3.609 0.977 
Lisans 190 3.866 0.795 3.673 0.770 3.494 0.869 3.434 0.942 3.887 0.759 3.892 0.749 3.718 0.842 
Lisansüstü 38 3.660 1.011 3.702 0.783 3.327 1.019 3.169 1.041 3.760 0.836 3.667 0.910 3.411 0.999 
Test İstatistiği F=2.143 

p=0.074 
F=2.705 
p=0.030 

F=5.295 
p=0.000 

F=1.864 
p=0.115 

F=4.347 
p=0.002 

F=1.826 
p=0.123 

F=1.516 
p=0.196 

Hasta öğrenim ihtiyaçları boyutlarının demografik verilere göre karşılaştırılması Tablo 4’te yer almaktadır. Araştırmaya katılan bireylerin cinsiyetlerine göre 
hasta öğrenim ihtiyaçları alt boyutları incelendiğinde; alt boyutların tamamında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiş (p<0.05) ve kadın 
katılımcıların erkek katılımcılara oranla madde ortalamalarının daha yüksek olduğu görülmüştür.
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Araştırmaya katılan bireylerin yaş değişkeni ile hasta öğrenim ihtiyaçları alt boyutları incelendiğinde 
bu çalışmada yalnızca yaşam aktiviteleri boyutunda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu 
tespit edilmiştir (p<0.05). 

Araştırmaya katılan bireylerin hasta öğrenim ihtiyaçları alt boyutlarında medeni duruma göre aldıkları 
puanlar arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0.05). Buradan anlaşılmaktadır ki bireylerin 
medeni durumları hasta öğrenim ihtiyaçları üzerinde anlamlı bir farklılığa yol açmamaktadır. 

Bu araştırmada bireylerin hasta öğrenim ihtiyaçları alt boyutları ile eğitim durumu değişkeni 
incelendiğinde ise yaşam aktiviteleri, toplum ve izlem ve tedavi ve komplikasyonlar boyutlarında 
anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Yaşam aktiviteleri ile tedavi ve komplikasyonlar 
boyutlarında farkın eğitim durumu ilköğretim olan bireylerin eğitim durumu lisans olan bireylere göre 
puanının düşük olmasından kaynaklandığı görülmektedir. Toplum ve izlem boyutunda ise fark eğitim 
durumu ilköğretim olan bireylerin eğitim durumu lise, ön lisans ve lisans olan bireylere oranla 
puanlarının düşük olmasından kaynaklanmaktadır. Kısaca, eğitim durumu ilköğretim olan bireylerin 
yaşam aktiviteleri, toplum ve izlem ile tedavi ve komplikasyonlar ile ilgili konulardaki eğitim 
ihtiyacının eğitim durumu ilköğretim olmayan bireylere göre daha az olduğu söylenilebilir. Bu 
sonuçlardan yola çıkarak, bireylerin eğitim durumları arttıkça bilinç düzeylerinin arttığı ve bu sebeple 
de hastalıklarıyla ilgili öğrenim ihtiyacı içerisinde oldukları söylenebilir.  

Tablo 5. Öz Bakım Gücünün Demografik Verilere Göre Karşılaştırılması 

Araştırmaya katılan bireylerin öz bakım gücünün puanları katılımcıların cinsiyetine, yaşına ve eğitim 
durumuna göre karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığı görülmektedir 
(p>0.05). 

Öz bakım gücü puanları yalnızca katılımcıların medeni durumlarına göre karşılaştırıldığında 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (p<0.05). Evli bireylerin evli olmayan bireylere 
oranla öz bakım gücü düzeylerinin yüksek olmasının sebebi olarak, evli bireylerin evli olmayanlara 
nazaran daha düzenli bir hayat sürdüğü ve birlikte yaşamının verdiği desteğin bireyleri olumlu 
etkilediği ifade edilebilir. 

Değişkenler N X̄  SS Test Değerleri 
Cinsiyet 
Kadın 257 3.667 0.523 t=1.081 

p=0.280 Erkek 249 3.620 0.447 
Yaş (Yıl) 
18-29 305 3.611 0.499 F= 2.517 

p=0.082 30-39 97 3.729 0.489 
40+ 99 3.683 0.422 
Medeni Durum 
Evli 185 3.732 0.430 t=3.212 

p=0.001 Evli Değil 318 3.595 0.512 
Eğitim Durumu 
İlköğretim 57 3.734 0.383  

F=0.847 
p=0.496 

Lise 109 3.633 0.492 
Ön Lisans 112 3.622 0.470 
Lisans 189 3.621 0.519 
Lisansüstü 37 3.713 0.514 
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Tablo 6. Hasta Öğrenim İhtiyacı ile Öz Bakım Gücü Arasındaki İlişki 

Öz bakım gücü ile hasta öğrenim ihtiyaçları boyutları arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan korelasyon analizi sonuçlarının yer aldığı Tablo 6 
incelendiğinde; öz bakım gücü ile hasta öğrenim ihtiyaçları ölçeğinin ilaçlar, yaşam aktiviteleri, toplum ve izlem, duruma ilişkin duygular, tedavi ve 
komplikasyonlar, yaşam kalitesinin arttırılması ve cilt bakımı boyutları arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkiler olduğu görülmektedir. Yani, bireyin öz bakım 
gücü düzeyi ne kadar yüksek olursa hasta öğrenim ihtiyaçları boyutlarına dair öğrenim ihtiyaçları da o denli yüksek olacaktır. Öz bakım gücü yüksek 
bireylerdeki bilgi açlığı bireyin sürekli öğrenim ihtiyacı içerisinde olmasına ve sağlık veya hastalık durumunun da sürekli iyileşmesine vesile olacaktır. 
Yapılan araştırmalar sonucunda bireylerin hasta öğrenim ihtiyacı ile öz bakım gücü düzeyleri arasındaki ilişkiyi tespit etmek adına yapılmış bir çalışmaya 
rastlanılmamıştır. Bu nedenle bu çalışma literatürde öncü bir nitelik taşımaktadır.

BOYUTLAR 1 2 3 4 5 6 7 8 
H

A
ST

A
 Ö

Ğ
R

E
N

İM
 İH

T
İY

A
C

I 

1.İlaçlar 1        

2.Yaşam 
Aktiviteleri 

r=0.757 
p<0.01 1       

3.Toplum ve 
İzlem 

r=0.736 
p<0.01 

r=0.762 
p<0.01 1      

4.Duruma İlişkin 
Duygular 

r=0.684 
p<0.01 

r=0.726 
p<0.01 

r=0.841 
p<0.01 1     

5.Tedavi ve 
Komplikasyonlar 

r=0.834 
p<0.01 

r=0.808 
p<0.01 

r=0.797 
p<0.01 

r=0.759 
p<0.01 1    

6.Yaşam 
Kalitesini 
Arttırma 

r=0.784 
p<0.01 

r=0.771 
p<0.01 

r=0.753 
p<0.01 

r=0.776 
p<0.01 

r=0.815 
p<0.01 1   

7.Cilt Bakımı r=0.722 
p<0.01 

r=0.749 
p<0.01 

r=0.746 
p<0.01 

r=0.735 
p<0.01 

r=0.769 
p<0.01 

r=0.786 
p<0.01 1  

ÖZ BAKIM 
GÜCÜ 

8.Öz Bakım 
Gücü 

r=0.307 
p<0.01 

r=0.247 
p<0.01 

r=0.174 
p<0.01 

r=0.226 
p<0.01 

r=0.314 
p<0.01 

r=0.229 
p<0.01 

r=0.269 
p<0.01 1 
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Tablo 7. Hipotezlerin Kabul ve Red Durumu 

No Hipotez Kabul/Red 

1 Bireylerin hasta öğrenim ihtiyacı alt boyutlarından ilaçlar boyutu ile öz 
bakım gücü arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. 

Kabul 

2 Bireylerin hasta öğrenim ihtiyacı alt boyutlarından yaşam aktiviteleri 
boyutu ile öz bakım gücü arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. 

Kabul 

3 Bireylerin hasta öğrenim ihtiyacı alt boyutlarından toplum ve izlem 
boyutu ile öz bakım gücü arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. 

Kabul 

4 Bireylerin hasta öğrenim ihtiyacı alt boyutlarından duruma ilişkin 
duygular boyutu ile öz bakım gücü arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. 

Kabul 

5 Bireylerin hasta öğrenim ihtiyacı alt boyutlarından tedavi ve 
komplikasyonlar boyutu ile öz bakım gücü arasında pozitif yönlü bir ilişki 
vardır. 

Kabul 

6 Bireylerin hasta öğrenim ihtiyacı alt boyutlarından yaşam kalitesinin 
arttırılması boyutu ile öz bakım gücü arasında pozitif yönlü bir ilişki 
vardır. 

Kabul 

7 Bireylerin hasta öğrenim ihtiyacı alt boyutlarından cilt bakımı boyutu ile 
öz bakım gücü arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. 
 

Kabul 

Tablo 7’de de görülebileceği gibi yapılan korelasyon analizi sonucunda bireylerin öğrenim ihtiyacı alt 
boyutlarından ilaçlar, yaşam aktiviteleri, toplum ve izlem, duruma ilişkin duygular, tedavi ve 
komplikasyonlar, yaşam kalitesinin arttırılması ve ilaçlar boyutu ile öz bakım gücü arasında pozitif 
yönlü anlamlı ilişki bulunduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda tüm hipotezler kabul edilmiştir. 

4. Sonuç 

Araştırmada bireylerin hasta öğrenim ihtiyaçları ile ilgili ifadelerden aldıkları puanlar doğrultusunda, 
sırasıyla en çok yaşam kalitesinin arttırılması, ilaçlar, tedavi ve komplikasyonlar, cilt bakımı, toplum 
ve izlem, yaşam aktiviteleri ve duruma ilişkin duygular boyutlarında eğitime ihtiyaç duydukları 
görülmüştür. 

Araştırmada demografik değişkenlere göre inceleme yapıldığında; cinsiyetin hasta öğrenim ihtiyaçları 
ölçeğinin tüm boyutlarda anlamlılık teşkil ettiği ve kadınların erkeklere oranla öğrenim ihtiyaçlarının 
daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Yaş değişkeninin sadece yaşam aktiviteleri boyutunda fark 
oluşturduğu ve bu farkın 30-39 yaş grubunda olan bireylerin 40 yaş grubunda olan bireylere nazaran 
puanlarının daha yüksek olduğundan kaynaklandığı görülmektedir. Değişkenlerden eğitim durumunun 
ise yaşam aktiviteleri, toplum ve izlem ve tedavi ve komplikasyonlar boyutlarında anlamlı olduğu 
tespit edilmiştir. Bu anlamlılığın sebebi ise eğitim durumu ilköğretim olan katılımcıların eğitim 
durumu ilköğretim olmayan bireylere göre daha az öğrenim ihtiyacı içerisinde olduğudur. 

Katılımcıların öz bakım gücü demografik değişkenlere göre incelendiğinde; cinsiyet, yaş ve eğitim 
durumu değişkenlerinin öz bakım gücü üzerinde anlamlı bir farklılığa neden olmadığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra, medeni durumun önemli bir etken olduğu ve evli katılımcıların evli 
olmayan katılımcılara oranla öz bakım gücü düzeylerinin daha yüksek seviyede olduğu bulunmuştur. 

Araştırmada, öz bakım gücü ile hasta öğrenim ihtiyaçları ölçeğinin ilaçlar, yaşam aktiviteleri, toplum 
ve izlem, duruma ilişkin duygular, tedavi ve komplikasyonlar, yaşam kalitesinin arttırılması ve cilt 
bakımı boyutları arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkiler olduğu sonucu elde edilmiştir. Yani öz bakım 
gücü ve öğrenim ihtiyacının pozitif yönde doğru orantılı bir şekilde gelişim gösterdiği sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Bu araştırma sonucunda bireylerin hasta öğrenim ihtiyaçlarının karşılanmasında ve öz bakım gücü 
düzeylerinin arttırılmasında hasta okulu uygulamalarının gerekliliği tespit edilmiştir. Katılımcıların 
sağlık ve hastalık eğitimi almak isteme sorularına ilişkin cevapları sonucu %65.4’ünün eğitim ihtiyacı 
içerisinde olduğunun belirlenmesi de bu durumu desteklemektedir. 
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İNSAN SAĞLIĞI VE SOSYAL HİZMET SEKTÖRÜNDE 
STRATEJİK BİR KARAR UNSURU “TAŞIMA KAPASİTESİ” 

Çiğdem Baskıcı1 
Yavuz Ercil2 

Özet 

Çalışmamızda insan sağlığı ve sosyal hizmet sektörünün büyüme sınırının ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. 
Bu doğrultuda bu sektöre ait 2006-2016 yılları arasındaki sektör popülasyonu, şirket kuruluş ve kapanış verileri 
kullanılarak sektör taşıma kapasitesi hesaplanmıştır. Türkiye’nin sektör taşıma kapasitesi, sektörün popülasyon 
potansiyelinin üstünde şirketleri barındırdığını göstermektedir. Ayrıca bölge düzeyinde yapılan analizlere göre 
iki bölgenin sektör popülasyonunun taşıma kapasitesinin üzerinde, dört bölgenin sektör popülasyonunun taşıma 
kapasitesinin altında ve bir bölgenin sektör popülasyonunun taşıma kapasitesine eşit olduğu tespit edilmiştir. Bu 
sonuçlar özellikle şirketlerin devamlılıkları açısından çevresel kaynaklarla ilişkili karşılaşabilecekleri potansiyel 
risklere ve fırsatlara ışık tutmaktadır. Böylece şirketlerin sektörün büyüme ve küçülme ihtimali karşısında 
proaktif bir davranış sergilemesi mümkün olabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Taşıma Kapasitesi, Stratejik Yönetim, Lojistik Büyüme Modeli 

A STRATEGIC DECISION FACTOR IN THE HUMAN HEALTH AND SOCIAL SERVICES SECTOR 
"CARRYING CAPACITY" 

Abstract 

Our aim is to reveal the growth limit of human health and social services sector. In this respect, the carrying 
capacity of the sector was calculated by using the sector population, company founding and disbanding data 
during 2006-2016. The sector carrying capacity of Turkey shows that the sector hosts companies over potential 
of its population. In addition, according to the regional-level analysis the sector populations of two regions are 
above the carrying capacity, the sector populations of four regions are below the carrying capacity and the 
sector population of one region is equal to the carrying capacity. These results shed light on the potential risks 
and opportunities that can be encountered, especially in relation to environmental resources, in terms of the 
continuity of companies. Thus, it can be possible for companies to proactively behave in the face of sector 
growth and downsizing. 

Key Words: Carrying Capacity, Strategic Management, Logistic Growth Model 

1. Giriş 

Örgütlerin faaliyetlerini sürdürmek için gereksinim duydukları kaynaklar kısıtlıdır ve bu durum 
sektörün nereye kadar büyüyebileceği hususunu, diğer bir ifade ile bu artışın bir sınırı var mı sorusunu 
gündeme getirmektedir. Bir çevrenin destekleyebileceği maksimum örgüt sayısı olarak tanımlanan 
taşıma kapasitesinin (Aldrich, 1979; Aldrich ve Ruef, 2006) sunduğu sayısal sonuçlar sektör 
büyüklüğünün en yüksek sınır değerinin belirlenmesinde somut bir gösterge olarak kullanılabilir. 
Böyle bir bilgi örgütler için sektördeki faaliyetlerine ilişkin stratejik kararlarında önemli bir araçtır. 

Taşıma kapasitesi bir sektörde kurulan ve kapanan örgüt sayılarının ve sektör popülasyonunun 
fonksiyonudur. Kuruluş ve kapanışlara bağlı olan popülasyon büyümesi Grafik 1’deki gibi bir örüntü 
sergilemektedir. Buna göre dönüm noktasına kadar veri bir sektördeki örgüt popülasyondaki artış 
artarak devam etmektedir. Zaman artışıyla birlikte popülasyon hızlıca büyümektedir çünkü yoğunluk 
düşük ve çevresel kaynaklar kullanmak için mevcuttur (Aldrich ve Wiedenmayer, 1993). Dönüm 
noktasından itibaren popülasyon büyümeye devam etmekle birlikte büyüme hızı düşmeye başlar. Artık 
popülasyon nişin taşıma kapasitesine yaklaşmaktadır. Popülasyondaki örgüt kuruluş oranları azalmaya 
başlar, kapanma oranları artar ve böylece popülasyon artış oranı azalır (Geroski, 2001). Taşıma 

                                                      
1Dr. Öğretim Üyesi, Başkent Üniversitesi, cbaskici@baskent.edu.tr 
2 Prof. Dr., Başkent Üniversitesi, yercil@baskent.edu.tr 
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kapasitesine ulaşan popülasyon için kurulacak yeni örgütleri destekleyecek daha fazla kaynak söz 
konusu değildir (Aldrich ve Wiedenmayer, 1993).  

Grafik 1. Taşıma Kapasitesi 

 
Taşıma kapasitesi bir çevrenin sürdürebileceği örgüt sayısı nedir? şeklindeki karmaşık bir soruya basit 
ve uygulanabilir bir yöntemle cevap vermektedir. Buna rağmen literatürde taşıma kapasitesinin 
hesaplanmasına yönelik çalışmalara nadiren rastlanmaktadır. Bundan ziyade çoğunlukla Hannan’ın 
(1986) yoğunluk bağımlı modelindeki yoğunluğun örgüt kuruluş ve kapanış oranları üzerindeki 
etkileri araştırılmıştır (bk. Barnett ve Carrol, 1988; Carroll ve Hannan, 1989; Carroll vd., 1993; 
Delacroix vd., 1989; Hannan ve Freeman, 1988). Taşıma kapasitesi ile ilgili en güncel örneklerden biri 
da Silva ve diğerleri (2014) tarafından yapılan çalışmadır. Yazarlar araştırmalarında lojistik büyüme 
modelini kullanarak Brezilya’daki üç banka segmentinin (ticari, yatırım ve çok yönlü) sahip olduğu 
popülasyonun taşıma kapasitesinin altında olduğunu tespit etmişlerdir. Bu durum yeni bankaların 
kurulması için yer olduğunu ima etmektedir. Diğer bir ifade ile Brezilya bankacılık popülasyonu için 
büyüme potansiyeli mevcuttur. 

Çalışmamızda NACE koduna göre sınıflandırılmış insan sağlığı ve sosyal hizmet sektörünün büyüme 
sınırına yönelik bir kavrayışın ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda bu sektöre ait 2006-
2016 yılları arasındaki şirket kuruluş ve kapanış sayıları ile sektör popülasyonu dikkate alınmıştır. 
Böylece hem Türkiye için hem de bölgeler için bu sektörün taşıma kapasitesi ortaya çıkarılmıştır. 
Sonuçlar şirketlerin sektörün geleceği ile ilgili öngörülerde bulunabilmesi açısından önem 
taşımaktadır.  

2. Yöntem 

Çalışmada örgütlerin kuruluş ve kapanış oranları ile popülasyon yoğunluğu arasında doğrusal ilişkinin 
olduğu lojistik büyüme modeli kullanılarak insan sağlığı ve sosyal hizmet sektörünün taşıma 
kapasitesi hesaplanmıştır. Sektör üç ana alandan oluşmaktadır: insan sağlığı hizmetleri, yatılı bakım 
faaliyetleri ve barınacak yer sağlanmaksızın yürütülen sosyal hizmetler.  

Taşıma kapasitesinin bir zaman serisinde değerlendirilmesi başlangıç noktasından itibaren eşit zaman 
aralıklarında popülasyonun artış/azalış oranları ile belirlenen eğime bağlıdır. Bu durumda büyüme 
parametresi (r) 0 ile taşıma kapasitesi arasındaki bir bölgede asimptotik bir eğimi ifade eder. Formül 
(1) bu davranışı tanımlamaktadır (da Silva vd., 2015: 294).  
1
𝑁𝑁𝑡𝑡

𝑑𝑑𝑁𝑁
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑟𝑟𝑑𝑑 −
𝑟𝑟
𝑘𝑘
𝑁𝑁𝑑𝑑 (1)     

N= bir popülasyondaki toplam örgüt sayısını gösteren popülasyonun yoğunluğu  

k= popülasyonun taşıma kapasitesi 
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r= büyüme oranı 

t= zaman 

Analizde kullanılan veriler 2006-2016 yılları arasında insan sağlığı ve sosyal hizmet sektöründeki 
şirket kuruluş ve kapanış sayıları ile yıllar itibariyle sektör popülasyonunu kapsamaktadır. Veriler TC 
Ekonomi Bakanlığı veri bankasından elde edilmiştir (TC Ekonomi Bakanlığı, 2018). 

3. Bulgular 

İnsan sağlığı ve sosyal hizmet sektörüne ilişkin taşıma kapasitesi hem Türkiye hem de yedi bölge için 
hesaplanmıştır. 

Grafik 2. İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Sektörü Türkiye Taşıma Kapasitesi 

 
İnsan sağlığı ve sosyal hizmet sektörüne ilişkin Türkiye’ye ait taşıma kapasitesi Grafik 2’de 
sunulmaktadır. Buna göre insan sağlığı ve sosyal hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerden 
Türkiye’nin destekleyebileceği maksimum sayı 11.804’tür. Ancak bu sektörde faaliyet gösteren 
toplam şirket sayısı 12.100’dür ve bu durum taşıma kapasitesinin üstünde bir popülasyonun olduğunu 
göstermektedir. Sektör popülasyonu taşıma kapasitesinin %2,5 üzerine çıkmıştır. Grafik 2’de 
görüldüğü gibi sektörde 2006 yılından itibaren taşıma kapasitesinin üstünde bir popülasyon 
oluşmuştur. 2007 yılından itibaren popülasyon azalmaya başlamış, 2011 yılı itibariyle taşıma 
kapasitesinin altına düşmüştür ve 2015 yılının ikinci yarısında ise tekrar taşıma kapasitesinin üstüne 
çıkmıştır.  

Grafik 3. İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Sektörü Doğu Anadolu Bölgesi Taşıma Kapasitesi 
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İnsan sağlığı ve sosyal hizmet sektörüne ilişkin Doğu Anadolu Bölgesi’ne ait taşıma kapasitesi Grafik 
3’teki gibidir. Burada dikkat çeken hususlardan biri 2011 yılından itibaren artmaya başlayan şirket 
sayısı 2012 yılında 10 yılın zirvesine ulaşmış ve sonrasında düşüşe geçerek taşıma kapasitesinin altına 
inmiştir. 2013 yılından itibaren de şirket sayıları taşıma kapasitesinin altında kalmıştır. Bölgenin 
taşıma kapasitesi 355 şirket olmakla birlikte 2016 yılındaki mevcut şirket sayısı 275’tir. Sektör 
popülasyonu taşıma kapasitesinin %77’sine ulaşmıştır.  

Grafik 4. İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Sektörü Güneydoğu Anadolu Bölgesi Taşıma Kapasitesi 

 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin sektör popülasyonun 2006 ve 2011 yılları arasında sektör taşıma 
kapasitesin üstünde seyrettiği görülmektedir (Grafik 4). 2011 yılından itibaren şirket sayılarında 
azalma başlamış ve popülasyon taşıma kapasitesinin altında kalmıştır. Diğer bir ifade ile kapan şirket 
sayıları açılan şirket sayısını aşmış ve sektör küçülmeye başlamıştır. Bölgenin taşıma kapasitesi 602 
şirket olmakla birlikte 2016 yılındaki mevcut şirket sayısı 541’dir. Sektör popülasyonu taşıma 
kapasitesinin %90’ına ulaşmıştır. 

Grafik 5. İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Sektörü Akdeniz Bölgesi Taşıma Kapasitesi 

 
Akdeniz Bölgesi’nin sektör popülasyonu 2006 yılının ikinci yarısı ile 2013 yılları arasından taşıma 
kapasitesinin üstündedir (Grafik 5). Bununla birlikte 2013-2014 yılı arasında şirket sayılarında hızlı 
bir azalış gözlemlenmektedir. Bu bir yıllık zamandan sonra şirket sayılarında bir artış başlamış ve 
sektör popülasyonu hızlı bir şekilde taşıma kapasitesine ulaşmıştır.  
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Grafik 6. İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Sektörü İç Anadolu Bölgesi Taşıma Kapasitesi 

 
İç Anadolu Bölgesi’nde 2011 yılından itibaren sektör popülasyonu taşıma kapasitesinin altında 
kalmıştır (Grafik 6). 2015 yılından itibaren şirket açılış oranları şirket kapanış oranlarını geçerek 
popülasyonun büyümesini sağlamıştır. Bölgenin taşıma kapasitesi 1.899 şirket olmakla birlikte 2016 
yılındaki mevcut şirket sayısı 1.661’dir. Sektör popülasyonu taşıma kapasitesinin %87’sine ulaşmıştır. 

Grafik 7. İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Sektörü Ege Bölgesi Taşıma Kapasitesi 

 
Ege Bölgesi’ndeki taşıma kapasitesi ve sektör popülasyonu (Grafik 7) İç Anadolu Bölgesi’ndekine 
(Grafik 6) çok benzer bir seyir izlemektedir. Bölgenin sektör popülasyonu 2011 yılından itibaren 
taşıma kapasitesinin altındadır. Bölgenin taşıma kapasitesi 1.316 şirket olmakla birlikte 2016 yılındaki 
mevcut şirket sayısı 1.126’dır. Sektör popülasyonu taşıma kapasitesinin %86’sına ulaşmıştır. 
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Grafik 8. İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Sektörü Karadeniz Bölgesi Taşıma Kapasitesi 

Karadeniz Bölgesi’nin sektör popülasyonu 2014 yılına kadar taşıma kapasitesi etrafında dalgalanmıştır 
(Grafik 8). Bununla birlikte sektör popülasyonu 2014 yılından itibaren taşıma kapasitesinin üstüne 
çıkmış ve popülasyon artmaya devam ederek 10 yıl içindeki en üst noktaya ulaşmıştır. Bölgenin 
taşıma kapasitesi 554 şirket olmakla birlikte 2016 yılındaki mevcut şirket sayısı 668’dir. Sektör 
popülasyonu taşıma kapasitesinin %20,5 üzerine çıkmıştır. 

Grafik 9. İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Sektörü Marmara Bölgesi Taşıma Kapasitesi (İstanbul İli 
Dahil) 

Marmara Bölgesi’nin (İstanbul ili dahil) sektör popülasyonu 2010 yıla kadar taşıma kapasitesinin 
altında seyrederken bu yıldan itibaren taşıma kapasitesinin üstüne çıkmıştır (Grafik 9). Bununla 
birlikte 2014 yılından itibaren sektör popülasyonunda yukarı doğru hızlı bir ivmelenme başlamıştır. 
Bölgenin taşıma kapasitesi 5.776 şirket olmakla birlikte 2016 yılındaki mevcut şirket sayısı 6.509’dur. 
Sektör popülasyonu taşıma kapasitesinin %13 üzerine çıkmıştır. 
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Grafik 10. İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Sektörü Marmara Bölgesi Taşıma Kapasitesi (İstanbul İli 
Dahil Değil) 

İstanbul ilinin dahil edilmediği Marmara Bölgesi taşıma kapasitesi grafiği (Grafik 10) ilin dahil 
edildiği grafiğe (Grafik 9) benzer bir görüntü çizmektedir. Bununla birlikte İstanbul ili olmadan 
bölgenin taşıma kapasitesi 1.059 iken İstanbul ili dahil edildiğinde taşıma kapasite 5.776 şirkettir. 
Bölgenin 2016 yılındaki mevcut şirket sayısı 1.173’tür. Sektör popülasyonu taşıma kapasitesinin %11 
üzerine çıkmıştır. 

4. Sonuç

İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetlerine ilişkin taşıma kapasitesini hesapladığımız çalışmanın 
sonuçlarına göre 2016 yılında bu sektörde faaliyet gösteren şirket sayısı Türkiye geneli için taşıma 
kapasitesinin üstünde yer almaktadır. Bölgeler için yapılan analizlere göre ise Marmara Bölgesi ve 
Karadeniz Bölgesindeki sektör popülasyonu taşıma kapasitesinin üstünde gerçekleşmiştir. İç Anadolu, 
Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Ege Bölgesinde ise sektör popülasyonu taşıma kapasitesinin 
altındadır. Akdeniz Bölgesinde ise sektör popülasyonu 2016 yılında taşıma kapasitesine eşittir. Bu 
sonuçlar girişimciler ve yöneticiler için sektöre yönelik hem fırsatlar hem de tehditler açısından önemli 
sinyaller vermektedir. Taşıma kapasitesinin üstünde olan bir popülasyonda şirket kapanışlarının 
yaşanması söz konusu olabilecektir. Çünkü çevrenin kapasite üzerindeki şirketleri destekleyecek 
yeterli düzeyde kaynağı söz konusu değildir. Bununla birlikte taşıma kapasitesinin altında olan sektör 
popülasyonları için büyümenin bir risk teşkil etmediği söylenebilirken taşıma kapasitesine ulaşmış bir 
sektör için devam eden büyüme risk taşımaktadır. 

Çalışmamızın ortaya koyduğu sonuçlar sektörde kaynak yetersizliği ile ilgili birtakım sorunların 
yaşanabileceğini göstermektedir. Bu durum karşısında sektöre yönelik düzenleyici kurumlar sektörün 
yapısını şekillendirici reaksiyonlar gösterebilir. Kaynak artışı ile sonuçlanabilecek bu gibi etkiler yeni 
çalışmalarla analizlerin güncellenmesini gerekli kılacaktır.   
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CERRAHİ KLİNİKLERDE İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN 
GÜVENLİĞİ: ÜROLOJİ KLİNİĞİ ÖRNEĞİ 

 
Şirinay Ulusoy1 
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Özet 

Sağlık kurumları toplumlar adına oldukça önemlidir. Farklı bölümler ile birçok alanda hizmet veren 
sağlık kurumlarında hasta sağlığını etkileyen etkenlerden biriside sağlık çalışanlarının performanslarıdır. Sağlık 
çalışanları gösterecekleri faaliyetler ile hastanın iyileşmesini sağlamaktadır. Sağlık kurumları yönetimi bu önem 
dengesini gözeterek sağlık çalışanlarının sağlığınıve güvenliğini üst seviyelerde tutmalı, koruma ve kollama 
işlemlerini sağlamalıdır.Sağlık çalışanlarınınkarşılaşabileceği veya maruz kalabileceği risklerin tespiti ve çözüm 
önerileri amacı ile hazırlanan bu çalışmada sağlık çalışanlarının farklı tehlike-riskler ile karşı karşıya kaldığı-
kalabileceği somut biçimde görülmüştür. Sağlık kurumları ile ilgili birçok farklı risk-tehlike, risk analizlerinin 
daha geniş kitlelerce yapılması durumunda görülebilecektir. Çalışma bulgularında tespit edilen risklerin fazlalığı, 
etki durumları dikkate alındığında birçok önlem alınması gerektiği görülmüştür. Sağlık kurumlarının kamu veya 
özel sektör ayrımı yapılmaksızın iş sağlığı ve güvenliği kavramını sistemlerine dahil ederek faaliyetlerin bu 
güncelleme sonrası devam etmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Doktor, Hemşire, İş sağlığı ve güvenliği, Sağlık çalışanları. 

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH IN SURGICAL CLINICS: CASE OF UROLOGY CLINIC 

Abstract 

Health institutions are important for societies. Health professional performances are in factors affecting 
patient health in health institutions which serve different and many areas. Health professionals are helping to 
improve patient health through activities they will show. The management of health institutions should maintain 
health and safety of health professionals in upper levels by taking this importance balance into consideration. It 
has been seen that health professionals will be faced with different danger-risks in this work prepared with aim of 
identifying risks that may be encountered or exposed to health workers and suggesting solutions. It is seen that 
there are risks identified in the study findings and a number of precautions to be taken when impacts are taken 
into consideration. Health institutions need to incorporate concept of occupational health and safety into their 
systems without distinction between public and private sectors to ensure that activities continue after this update. 

Key Words:Doctor, Nurse, Occupational safety and health, Health professionals 

1. Giriş 

İnsanlık tarihine bakıldığında çalışma kavramının yaşam şartlarının sağlanması adına gerekli bir 
kavram olduğu ve oldukça eskiye dayandığı görülmektedir. Ateşin bulunması, maden çalışmaları, 
toprak işleme ve buhar gücü ile ilgili çalışmalarda, Sanayi Devrimi’nde kısacası çalışmaların hemen 
hemen her aşamasında insan, yani çalışan görev almıştır (Demircioğlu ve Tankut, 2003: 153). Dolayısı 
ile çalışanlar için risk ve tehlikeler her zaman iş yaşamında yerini almıştır (Erkan, 1983: 9). İş yaşamında 
çalışanların her alanda yer alması, teknolojik gelişmeler, üretim yöntemleri ve ekipmanlarında meydana 
gelen değişimler sonucu çalışanların fazlaca sorun yaşanmasına ve yeni tehlike-riskler ile karşı karşıya 
kalınmasına neden olmuştur. Yaşanılan gelişmeler karşısındaki bu problemler sonucu iş sağlığı ve 
güvenliği kavramı önemli bir hal almış, iş yaşamındaki gelişmeler sonrası çalışanların sorunlarını 
ortadan kaldırma, azaltma adına yürütülen faaliyetler tarihte iş sağlığı ve güvenliği kavramının da 
paralelde gelişimine etki etmiştir (Yiğit, 2012: 5). İş sağlığı ve güvenliği kavramı; çalışma ortamlarında 
                                                      
1Hemşire, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi 
2Arş. Gör.,Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, ycekic@ankara.edu.tr 
3 Doç. Dr.,Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, erkanakyurek52@hotmail.com 
4Öğr. Gör., İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, aasonsuz@medipol.edu.tr  
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yürütülen faaliyetlerde oluşabilecek tehlike ve risk kavramlarının sağlığa ve çalışanların güvenliğine 
zarar vermeyecek biçimde bertaraf edilmesi olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca, çalışanlar ve çalışma 
ortamlarında bulunabilecek diğer kişiler adına, çalışma ortamlarının daha güvenli hale getirilmesi 
amacıyla yapılan multidisipliner ve proaktif (koruyucu) özellikleri bünyesinde barındıran sistemli 
bilimsel çalışmalar olarak tanımlanabildiği görülmektedir (İstanbul Sağlık Müdürlüğü, 2015: 5). Sağlık 
kurumları toplumlar ve insanlar için önemli olduğu gibi sağlık kurumlarında çalışanların da sağlık ve 
güvenliği oldukça önemlidir. Sağlık kurumları yönetiminin-yöneticilerinin birleştirici uygulama 
sergilemesi gereken en önemli bölümlerden birisi iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının sağlık 
kurumlarına entegre edilmesidir. Sağlık kurumlarının doğru biçimde işleyebilmesi adına çalışanlarının 
belirli güvenlik ve sağlık koruyucu düzenlemeler ile faaliyetlerini yürütmesi gerekmektedir. 
Yönetimlerin, sağlık kurumlarında alacakları önlemler çalışanlar ve hastaları koruyabileceği gibi, 
alınmayacak veya tespit edilememesi sebebi ile gerçekleştirilmeyecek risk önleme çalışmaları birçok 
kişiyi sağlık ve güvenlik yönünden tehdit edebilecektir. Bu sebeple risklere karşın alınabilecek 
önlemlerin tespit edilmesi çalışmanın hedefleri arasında yer almaktadır. 

2. Yöntem

Araştırma Ankara ilinde yer alan bir özel sağlık kurumunun üroloji servisinde 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada üroloji servisi çalışanlarının faaliyetleri evrene dahil edilerek inceleme 
sonrası; iş sağlığı ve güvenliği risk analizi çalışması yapılarak, belirlenebilen risklere karşı yönetim 
kademeleri tarafından alınabilecek önlemlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ilgili 
sağlık kuruluşu 2 defa ziyaret edilerek servis çalışanları (1 sorumlu hemşire, 13 hemşire, 3 uzman 
doktor, 1 yemekhane personeli, 1 temizlik personeli, 1 taşıma personeli, vb.) ile görüşme yapılarak 
karşılaştıkları sorunların tespit edilmesi sağlanmıştır. Çalışmada yöntem olarak matris türü risk analizi 
tercih edilmiştir. Matris analiz yönteminde tespit edilen riskler; 1-5 arası değerlendirmeler ile etki-şiddet 
(Tablo 1) ve olma ihtimali-olasılıkları (Tablo 2) belirlenmektedir. Belirlemeler sonrasında her iki 
değerin (şiddet ve olasılık) çarpılması ile elde edilen değer bu yöntem ile elde edilen risk skoru (Tablo 
3) değeri olmaktadır (Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2016). Bu skor ise, riskin önemini, aksiyon
süresini (hemen, birkaç günde, vb.) ve etkisini ifade etmektedir.

Tablo 1. Riskin gerçekleşme ihtimali 

İhtimal-Olasılık Anlamı 
1 Çok küçük Nadiren (uzun yıllarda bir) 
2 Küçük Çok az (yılda bir kez) sadece anormal durumlarda 
3 Orta Az (yılda birkaç kez) 
4 Yüksek Sık sık (ayda bir) 
5 Çok yüksek Çok sık (haftada bir, her gün) 

Tablo 2. Riskin gerçekleşmesi durumunda şiddeti 

Şiddeti-Etki Anlamı 
1 Çok hafif Hafif ilk yardım gerektiren, iş günü kaybı olmayan 
2 Hafif Ayakta tedavi ve ilk yardım gerektiren 
3 Orta Yaralanma, yatarak tedavi 
4 Ciddi Ciddi yaralanma, meslek hastalığı, uzun süreli tedavi 
5 Çok ciddi Ölüm, sürekli iş göremezlik vb. 
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Tablo 3. Risk skoru değeri 

İHTİMAL (yılda) ŞİDDET (gerçekleşirse) 
1 (çok hafif) 2 (hafif) 3 (orta) 4 (ciddi) 5 (çok ciddi) 

1 (çok küçük) 1 
anlamsız risk 

2 
düşük risk 

3 
düşük risk 

4 
düşük risk 

5 
düşük risk 

2 (küçük) 2 
düşük risk 

4 
düşük risk 

6 
düşük risk 

8 
orta risk 

10 
orta risk 

3 (orta) 3 
düşük risk 

6 
düşük risk 

9 
orta risk 

12 
orta risk 

15 
yüksek risk 

4 (büyük) 4 
düşük risk 

8 
orta risk 

12 
orta risk 

16 
yüksek risk 

20 
yüksek risk 

5 (çok büyük) 5 
düşük risk 

10 
orta risk 

15 
yüksek risk 

20 
yüksek risk 

25 
tolere edilemez risk 

Risk Skoru Değer= Şiddet x İhtimal 

3. Bulgular 

 Özel sağlık kurumunda matris tipi risk analizi yapılarak faaliyetler ve kullanılan ekipmanlar 
ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Risk analizi yapılması amacıyla servisin 1 sorumlu hemşire ve 1 uzman 
doktoru ile görüşülerek yapılan faaliyetler gözlenmiştir. Yapılan gözlem esnasında çalışma ortamının 
durumu, temizliği, hemşirelerin sağlık müdahaleleri (hastaların özel yaşamlarını rahatsız etmeyecek 
biçimde) izlenmiştir.  

 Sağlık kurumunda başta çalışanlar olmak üzere, hasta, hasta yakını ve sağlık kurumunda 
bulunabilecek diğer tarafların etkilenebileceği bir takım risklerin varlığı ve yönetim kademesinin önlem 
çalışmaları başlatması gereği görülmüş ve ayrıntılarına Tablo 4’ de yer verilmiştir. 

 

Tablo 4. Üroloji Servisi Risk Analizi 

No  DURUM Risk Skoru 
Derecesi 

Risk 
Skoru 

1.  Ürünlerin (sarf, tıbbi ve kimyasal malzemeler) depolandığı bölümlerde 
kural ve uyarılara ait uyarı levhalarının olmaması 

16 Yüksek 
Risk 

2.  Ürün depolarının girişlerinin kilitsiz olması sebebi ile kontrolsüz-yetkisiz 
kişiler tarafından girişlerin yapılabilmesi 

20 Yüksek 
Risk 

3.  Çalışanların acil durumlara karşı hareket kabiliyetlerini artırabilmesi ve 
tecrübe kazanabilmesi adına düzenlenmesi gerekli ve zorunlu olan acil 
durum tahliye tatbikatlarının düzenlenmemesi 

20 Yüksek 
Risk 

4.  Serviste ortam ölçümlerin yapılmaması, kimyasalların ortamdaki 
yoğunluğu, temizliklerde yarar sağlama oranlarının tespit edilememesi 

16  Yüksek 
Risk 

5.  Serviste yemeklerin servis edildiği, kimyasal ve sarf malzemelerin taşıma 
işleminin yapıldığı araçların aynı olması 

20 Yüksek 
Risk 

6.  Sağlık kurumunda çalışanları darp ve tacizlere karşı koruma amacıyla 
serviste ve servisin bulunduğu katta özel güvenlik görevlisi bulunmaması 

16 Yüksek 
Risk 
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7. Hemşirelerin servislere göre farklı branşlaşmalara ayrılmaması, her 
hemşirenin aynı anda farklı serviste sağlık müdahalesi yapabilmesi 

20 Yüksek 
Risk 

8. Acil durum ekiplerinin belirlenmemesi ve görevlilerin belli olmaması 
sonucu yaralanma ölüm gerçekleşmesi 

20 Yüksek 
Risk 

9. Acil durum ekip eğitimlerinin (servis geneli dahi olsa) düzenlenmemesi ve 
acil durumlarda personelin görevlerini bilmemesi 

20 Yüksek 
Risk 

10. Serviste kullanılan elektronik cihaz ve makinelerin kullanımı adına 
eğitimlerin düzenlenmemesi 

20 Yüksek 
Risk 

11. Serviste kullanılan kimyasalların etkileri, içerik, tehlike ve risklerini 
belirten eğitimlerin düzenlenmemesi 

20 Yüksek 
Risk 

12. Hemşirelerin fazla kullanmadığı sağlık müdahalelerinde önemli olanlara 
yönelik (CPR, vb.) uygulamalı eğitimlerin yapılmaması 

20 Yüksek 
Risk 

13. Sağlık çalışanlarına (hizmet alımı ile çalışanlar dahil) serviste 
kullanılabilecek-kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımların 
(eldiven, maske, gözlük, vb.) özellik-kullanımlarına yönelik eğitim 
düzenlenmemesi 

20 Yüksek 
Risk 

14. Acil durumlara karşı çalışanlar arasında kodların belirlenmemesi 12 Orta Risk 

15. Serviste çalışan hemşirelerin acil durum eğitimi alması ve bu nedenle acil 
durumlarda yaşanılabilecek stres-izdiham 

12 Orta Risk 

16. Ziyaretçilerin, serviste yatan hasta ve çalışanlara yönelik temizliğin 
zorunlu olduğuna dair uyarı levhaları ile bilgilendirme-yönlendirmelerin 
olmaması 

9 Orta Risk 

17. Serviste bulunan odaların tamamında ve koridorlarda sabah ve akşam 
olmak üzere günde 2 defa temizlik yapılması 

12 Orta Risk 

18. Elektrik panolarının olduğu bölümlerde uyarı ve tehlike levhalarının 
olmaması 

12 Orta Risk 

19. Farklı servis hastalarının aynı odalarda yatması 12 Orta Risk 

20. Serviste kullanılan kimyasallara ait malzeme güvenlik bilgi formlarının 
(MSDS) olmaması 

12 Orta Risk 

4. Sonuç

Sağlık sektörü toplumlar adına önemli yapılar arasında ilk sıralarda gelen kurumlar arasındadır. 
İnsan yaşamı boyunca sağlığını korumak durumundadır. Kamu ya da özel ayrımı yapılmaksızın tüm 
sağlık kuruluşlarının yönetimi oldukça önemlidir. Faaliyetlerin sağlıklı yürütülebilmesi, tedavi 
hizmetlerinin zamanında ve doğru biçimde yapılabilmesi, sağlık kurumu çalışanlarının iş sağlığı ve 
güvenliği bakımından korunması sağlık kurumlarının vazgeçilmez ilkeleri olmak durumundadır. Sağlık 
kurumlarında öncelikle yönetim standartları yer almalı, bu standartlar ile yöneticilerin farklı durumlara 
karşı ne tür önlem alarak yönetimi sağlayabileceği somut biçimde görülmeli ve daha bilinçli ve 
profesyonel bir yönetim sergilenmelidir. Sağlık kurumlarının yönetim kademeleri içerisinde iş sağlığı 
ve güvenliği faaliyetlerine ve yönetim standartlarına; önemli bir bölüm açması gerekmektedir. Bu 
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sayede hastane yönetimi ile ilgili olarak sağlık kurumu çalışanlarının karşılaşabileceği sorunlar tespit 
edilerek zararsız hale getirilebilecektir. Yönetim kademeleri kendi birimlerine iş sağlığı ve güvenliğini 
entegre etmelidir. Bu entegrasyon ile kurumlar sürekli ve daha hızlı iş sağlığı-güvenliği aksiyonları 
alabilecek, risk ve tehlikeleri belirleyebilecek her şeyden önemlisi çalışanlarının sağlık ve güvenlik 
standartlarını arttırabilecektir. Sağlık kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği bölümlerinin entegrasyonu 
tek başına yeterli değildir. Bu sebeple iş sağlığı ve güvenliği bölümü ile tüm çalışanların iç içe olması, 
sorunlarını, şikayet ve istek gibi bildirimlerini rahatlıkla yapabilmeleri gerekmektedir.  
 
 Sağlık kurumlarında farklı branşlarda birçok hizmet verilebilmektedir. Ancak risk analizinde 
sağlık kurumunda farklı servis hastalarının aynı serviste ve odalarda tedavi işlemlerinin yapıldığı 
görülmüştür. Dolayısı ile serviste bulunan hemşirelerde de benzer şekilde branşlara ayrılma olmadığı 
için her hemşire farklı tanıya sahip hastalara aynı zamanda müdahale etmektedir. Bu durum 
hemşirelerde tedavi kargaşalarına, hastanın sorumluluğunu almaktaki istekliliklerine, iş stresi artımına, 
örgütsel bağlılık kavramlarına negatif etki yapabilmektedir. Bu sebeple servislerin ayrı ayrı koridor veya 
odalarda hizmet vermesi ve en önemlisi hemşirelerin servislere göre yenileme eğitimleri almaları 
çalışma koşulları açısından pratiklik sağlayacak ve hastaya hızlı müdahale edebilmek açısından 
faydalı olacaktır. 
 
 Sağlık kurumunda yapılan gözetimlerde depo(kimyasal, sarf ve tıbbi malzemeler) kapılarının 
personeltarafından kilitlenmediği görülmüştür. Depo girişlerinde hangi malzemelere ait bölüm 
olduğunu belirten oda isimleri yazılı olsa da sorumlu kişiler dışında (çocuklar, hasta yakınları, vb.) 
girişlerinde yapılabileceği ve yaralanma, zarar görme, zarar verme gibi etkilerin görülebileceği söz 
konusudur. Bu sebeple depoların kapılarının sürekli kilitli kalması ve anahtarlarının sadece yetkili 
personelde olması gerekmektedir.  Sağlık kurumuna bakıldığında acil durum tahliye tatbikatlarının 
yapılmadığı görülmüştür. Acil durum ekiplerinin de belirlenmediği ve eğitimlerinin gerçekleştirilmediği 
gibi bir sorun buna eklenildiğinde sağlık kurumlarının acil durumlarda (yangın, deprem, saldırı, vb.) 
gösterebileceği reaksiyonlar farklı sonuçlar doğurabilecektir. Olaylara müdahale ekiplerinin müdahale 
edememesi (acil durumlarda yaşanabilecek kargaşa, telaş ve yaralanma olayları) sonucu can kayıpları 
yaşanabilecektir. Bu sebeple personellerden oluşturulacak acil durum ekiplerinin hızlıca belirlenmesi ve 
müdahale eğitimlerinin teorik ve uygulamalı olacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.  

 Sağlık kurumlarında şiddet olaylarının görüldüğü bildirilmektedir. Servislerin bulunduğu 
katlarda ziyaretçi girişleri sınırlandırılamayacağından güvenlik görevlilerinin bu bölümler veya yakın 
bölümlerde (örneğin 2 servisten sorumlu olacak şekilde) görevlendirilmeleri şiddetin engellenmesini 
sağlayabilecektir. Saldırı, darp gibi durumlarda sağlık çalışanlarının güvenlik birimine haber vermesiyle 
olay yerine yakın olan güvenlik görevlileri hızlıca bölgeye geçerek çalışanları saldırı gibi olaylardan 
koruyabilecektir. 
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AKIŞ DENEYİMİ İLE ÖZNEL İYİ OLUŞ İLİŞKİSİ: BİR KAMU 
VE ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ 

Eren Akman1 
Ramazan Özgür Çatar2 

Özet 

Akış deneyimi, bireyin zaman kavramını yitirerek tamamen yapmış olduğu işe konsantre olmasıdır. Öznel iyi oluş 
kavramı ise bireylerin olumlu duyguları sık, olumsuz duyguları daha az hissetmeleri ve yaşamlarından yüksek 
doyum almaları şeklinde ifade edilir. 

Araştırmamızda hemşirelerde akış deneyimi ve öznel iyi oluş ilişkisi yönetsel açıdan incelenmiş ve kamu-özel 
hastane arasındaki farklılık belirtilmiştir. Araştırma kolayda örneklem yöntemi ile seçilen bir kamu ve bir özel 
hastanede gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak demografik bilgiler anketi ve Bakker’ın Kendini İşe 
Kaptırma Ölçeği ile Hills & Argyle’nin Oxford Mutluluk Ölçeği kullanılmıştır. Veriler SPSS 20 programında 
analiz edilmiştir. Akış deneyimi ve öznel iyi oluş arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur 
(p=0,000; r=0,427). Kamu ve özel hastanede çalışan hemşirelerin akış deneyimlerinin farklı olduğu tespit 
edilmiştir (p<0,05). Kamu ve özel hastanede çalışan hemşirelerin öznel iyi oluşlarının farklı olmadığı tespit 
edilmiştir(p>0,05). 

Anahtar Kelimeler: Akış Deneyimi, Öznel İyi Oluş, Hemşire 

CORRELATION BETWEEN FLOW EXPERIENCE AND SUBJECTIVE WELL-BEING: AN 
EXAMPLE OF A PUBLIC AND PRIVATE HOSPITAL 

Abstract 

The flow experience is that the individual concentrates on the work he has done entirely by losing the concept of 
time.The concept of subjective well-being is expressed in the way that individuals feel positive emotions frequently, 
feel less negative emotions, and have high satisfaction from their lives. 

In this study, the correlation between flow experience and subjective well-being in nurses was examined from a 
managerial point of view and the difference between public and private was mentioned. Demographic information 
survey and Bakker's Work-Related Flow Scale and Hills & Argyle's Oxford Happiness Questionnaire were used 
as data collection tools.There was a moderately significant positive correlation between flow experience and 
subjective well-being(p=0,000; r=0.427).The flow experiences of nurses working in public and private hospitals 
were found to be different(p <0.05). It has been found that the subjective well-being of nurses working in public 
and private hospitals is not different(p> 0,05). 

Keywords: Flow Experience, Subjective Well-Being, Nurse 

1 Araştırma Görevlisi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, akmanneren@gmail.com 
2 Dr. Öğr. Üyesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, ozgurcatar2@gmail.com 
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1. Giriş
Kendini işe kaptırma olarak da bilinen akış kuramı; bireyin zaman kavramını yitirerek, o anda her şeyi 
unutup dikkatini tamamen yapmış olduğu işe odaklaması şeklinde tanımlanabilir. Akış kuramının 
gerçekleşmesi için bireyin sahip olduğu yetenekleri ile yapmış olduğu işin zorluk derecesinin dengede 
olması gerekmektedir (Csikszentmihalyi, 1990). Bu sebeple hayatımızın büyük bir bölümünü 
geçirdiğimiz iş ortamında akışa geçmek daha mümkün olmaktadır.  

Öznel iyi oluş kavramı ise; bireyin kendini iyi hissetmesi, pozitif duygularının negatif duygulara nazaran 
baskın olması ve yaşamdan doyum alması anlamına gelmektedir (Diener, 1984). Literatürde mutluluk 
ve öznel iyi oluş birlikte ele alınan kavramlardır.  

Sağlık sektörü emek ve iş gücünün diğer sektörlere göre daha yoğun olduğu kaotik bir ortamdır. Çünkü 
sağlığın odağı insandır ve yapılan en küçük bir hata yaralanmalara, kalıcı hasarlara ve dahası kişinin 
ölümüne kadar gidebilecek geri dönüşü olmayan sonuçlara sebebiyet vermektedir (Tengilimoğlu ve 
Yiğit, 2005). Bu sebeple hemşirelerin iyi eğitim almış, bilgi ve becerileri yüksek kişiler olması 
gerekmektedir. Hemşirelerin yaptıkları her iş kritik önem taşımaktadır. Çünkü sundukları hizmet 
hastaların hayatlarıyla doğrudan ilgilidir. Buradan hareketle hemşirelerin sahip oldukları yüksek bilgi 
ve beceriler ile yaptıkları işlerin zorluk seviyesi göz önünde bulundurulduğunda akışa geçmeleri 
muhtemel olarak düşünülmektedir. Sunulan hizmet sonucu bir kişiyi iyileştirmenin ya da yoğun bir 
operasyon sonucu hayatını kurtarmanın bireye yüksek bir doyum kazandıracağı ve bununla birlikte 
bireyin öznel iyi oluşunu olumlu yönde etkileyeceği varsayılmaktadır.  

2. Yöntem
2.1.Araştırmanın Türü

Akış deneyimi ile öznel iyi oluş arasındaki ilişkinin değerlendirildiği araştırma, amacı açısından 
tanımlayıcı ve zaman boyutu açısından kesitsel tipte bir araştırma olarak tasarlanmıştır.  

2.2. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı; hemşirelerde akış deneyimi ve öznel iyi oluş ilişkisinin belirlenmesi ve kamu-
özel arasındaki olası farklılığın ortaya konulmasıdır. Ayrıca bu çalışmanın akış deneyimi ile birlikte 
hemşirelerin yaşam kalitesini arttırmak adına sağlık yöneticilerine bir kaynak niteliği taşıması 
amaçlanmaktadır.  

2.3. Araştırmanın Hipotezleri 

H1: Akış deneyimi ile öznel iyi oluş arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H2: Özel hastanede akış deneyimi ile öznel iyi oluş arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H3: Kamu hastanesinde akış deneyimi ile öznel iyi oluş arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H4: Akış deneyimi kamu hastanesi ve özel hastane arasında farklılık göstermektedir. 

H5: Öznel iyi oluş kamu hastanesi ve özel hastane arasında farklılık göstermektedir. 

H6:Cerrahi operasyona katılma durumuna göre hemşirelerin akış puan ortalamalarında anlamlı bir 
farklılık vardır. 

2.4. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini İstanbul'da faaliyet gösteren bir kamu hastanesi ve bir özel hastanede çalışan 
hemşireler oluşturmaktadır. Çalışmanın yapıldığı hastaneler araştırmacı tarafından seçilmiş ve bu 
hastanelerde tam sayım yöntemine gidilerek tüm hemşirelere ulaşılmaya çalışılmıştır. Kamu hastanesi 
olarak Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, özel hastane 
olarak ise Medicalpark Göztepe Hastane Kompleksi ele alınmıştır. Hastanelerdeki çalışanlardan izinli, 
raporlu, geçici görev ve sertifika programında olanlar ile araştırmaya katılmayı kabul etmeyenler 
çalışma dışında tutulmuştur. Araştırmaya dahil edilen özel hastanede 240 hemşire aktif olarak 
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çalışmaktadır. Tüm hemşirelere ulaşılmaya çalışılmış, 195 kişiden ( %81,25 geri dönüş oranı) geri dönüş 
sağlanmıştır. Kamu hastanesinde ise 427 hemşire aktif olarak çalışmaktadır. Tüm hemşirelere 
ulaşılmaya çalışılmış, 309 kişiden (%72,3 geri dönüş oranı) geri dönüş sağlanmıştır. Böylelikle 
araştırmada toplam 504 kişiden (%75,5 geri dönüş oranı) geri dönüş sağlanmıştır. 

2.5. Veri Toplama Yöntemi 

Veri yöntemi olarak anket formu kullanılmıştır. Anketler hastanelerdeki her birimin sorumlu 
hemşiresiyle yüz yüze görüşerek birimde çalışan hemşire sayısı kadar dağıtılmış ve haftalık olarak geri 
dönüşler toplanmıştır. Verilerin toplanması Ocak 2018 – Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. 
Araştırma anketi 3 bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcıların sosyo-demografik özelliklerini 
belirlemek üzere 12 soru bulunmaktadır. İkinci bölümde akış deneyimini ölçmek için 12 sorudan oluşan 
kendini işe kaptırma ölçeği yer almaktadır. Üçüncü bölümde ise; öznel iyi oluş düzeyini ölçmek için 7 
sorudan oluşan Oxford mutluluk ölçeğinin kısa formu kullanılmıştır. Anket formu toplamda 31 sorudan 
oluşmaktadır. 

2.5.1. Kendini İşe Kaptırma Ölçeği 

Akış deneyimini ölçmek için Bakker (2008) tarafından geliştirilen 13 soruluk Work-Related Flow ölçeği 
kullanılmıştır. Ölçeğin Türkçe uyarlaması Yalçınkaya (2013) tarafından yapılmıştır. Ölçek “kendini işe 
kaptırma güdüsü” ve “işten haz arama güdüsü” olmak üzere iki faktörden oluşmaktadır. Ölçek 
uyarlaması yapılırken 6. maddenin her iki faktörün de dışında bir yapıyı ölçüyor olma endişesiyle 6. 
madde ölçekten çıkarılmıştır. Böylelikle ölçek soruları toplam 12 maddeden meydana gelen bir hal 
almıştır. 7’li Likert tarzında  (1= Asla, 2= Hemen Hemen Hiç, 3= Bazen, 4= Belli Aralarla, 5= Sık Sık, 
6= Çok Sık, 7= Daima) olan ölçekte puanlarının yükselmesi kendini işe kaptırmanın artmasını ifade 
ederken puanların düşmesi ise kendini işe kaptırmanın azalmasını ifade etmektedir. 

2.5.2. Öznel İyi Oluş Ölçeği 

Çalışanların genel öznel iyi oluş düzeylerini ortaya koymak için Hills ve Argyle (2002)’nin 
geliştirdikleri yaygın olarak kullanılan 29 soruluk “The Oxford Happiness Questionnaire” ölçeğin kısa 
formu kullanılmıştır. Orijinal kısa form Doğan ve Çötok (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. 
Kısa formun orijinali 8 sorudan oluşmaktadır. Ancak uyarlama sırasında 4. sorunun madde kolerasyonu 
düşük olması nedeniyle ölçekten çıkarılmıştır. Böylelikle kısa form 7 soru olarak Türkçe’ye 
uyarlanmıştır. Kısa formda 1. ve 7. sorular ters sorulardır. Türkçe formu 5’li likert tarzında (1=Hiç 
Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Biraz Katılıyorum, 4=Katılıyorum, 5=Tamamen Katılıyorum) olan 
ölçekte puanlarının yükselmesi öznel iyi oluşun artmasını ifade ederken puanların düşmesi ise öznel iyi 
oluşun azalmasını ifade etmektedir. 

2.6.Verilerin Analizi 

Araştırmada elde edilen verilerin analizinde SPSS (Statistical PackageforSocialSciences) for Windows 
20 programı kullanılmıştır. Araştırma grubunun özelliklerini özetlemek için tanımlayıcı istatistiksel 
metotlara  başvurulnuştur.  Araştırmada tüm bulgular p<0.05 anlamlılık düzeyinde sınanmıştır. İleri 
analizlerde iki ölçek puanları arası ilişkinin analizi için korelasyon testleri; ölçek puanlarının farklılaşıp 
farklılaşmadığının tespiti için bağımsız gruplarda iki ortalama arası farkın anlamlılığı testleri 
kullanılmıştır. 
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3. Bulgular
3.1. Demografik bilgiler

Araştırmaya katılan hemşirelerin sosyo-demografik özelliklerine göre elde edilen bilgiler genel olarak 
aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir. Net bir şekilde anlaşılması adına kamu hastanesi (Tablo 1, Tablo 
2) ve özel hastane (Tablo 3, Tablo 4) olmak üzere ayrı verilmiştir.

Tablo 1. Kamu hastanesi sosyo-demografik  özellikleri 

DEMORAFİK ÖZELLİKLER SEÇENEKLER Sayı(n) Yüzde(%) 

Yaş 

18-25 126 40,8 

26-33 115 37,2 

34-41 33 10,7 

42 ve üzeri 35 11,3 

Medeni Durum 
Evli 149 48,2 

Bekar 160 51,8 

Cinsiyet 
Erkek 66 21,4 

Kadın 243 78,6 

Öğrenim Düzeyi 

Lise 25 8,1 

Ön Lisans 27 8,7 

Lisans 222 72,8 

Yüksek Lisans 31 10,0 

Doktora 4 1,3 

Çalışılan Servis/Birim 

Cerrahi Servis 7 2,3 

Organ Nakli 1 ,3 

Yoğun Bakım 142 46 

Kardiyoloji 71 23 

Poliklinik 29 9,4 

Ameliyathane 26 8,4 

Acil 24 7,8 

Karma Servis 9 2,9 

Çalışılan Birimde Cerrahi  Operasyonlara 
Katılma Durumu 

Evet 98 31,7 

Hayır 211 68,3 

İdari Görev 
Var 20 6,5 

Yok 289 93,5 

Aylık Gelir Durumu 

Düşük 33 10,7 

Orta 267 86,4 

Yüksek 9 2,9 

Toplam Katılımcı 309 100 
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Tablo 2. Kamu hastanesi ölçümsel verileri 

Yaş Hastanedeki 

Çalışma Süresi 

Meslekte 

Çalışma Süresi 

Sayı 309 309 309 

Ortalama 29,4595 3,4592 6,7061 

Ortanca 27 2 4 

Standart Sapma 7,12202 3,44624 7,19989 

En Küçük 19 ,10 ,10 

En Büyük 52 29 36 

Yukarıda gösterilen kamu hastanesine ait bulgular genel olarak şu şekilde ifade edilebilir; 

Katılımcıların %40,8’i 18-25 yaş arasındadır. Katılımcıların %81,5’i bekardır. Katılımcıların %85,1’i 
kadındır. Katılımcıların %72,8’i lisans mezunudur. Katılımcıların %46’sı yoğun bakım servisinde 
çalışmaktadır. Katılımcıların %68,3’ü çalıştığı serviste cerrahi operasyona katılmamaktadır. 
Katılımcıların %93,5’inin idari görevi yoktur. Katılımcıların %86,4’ünün aylık geliri orta seviyededir. 
Katılımcıların hastanede çalışma süresi ortalama 3,4 yıldır. Katılımcıların meslekte çalışma süresi 
ortalama 6,7 yıldır. 

Tablo 3. Özel hastane ölçümsel verileri 

Yaş Hastanedeki 

Çalışma Süresi 

Meslekte 

Çalışma Süresi 

Sayı 195 195 195 

Ortalama 24,3795 2,2755 4,8928 

Ortanca 22 1 2,5 

Standart Sapma 7,01468 2,47680 6,01189 

En Küçük 18 ,10 ,10 

En Büyük 53 12 34 
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Tablo 4. Özel hastane sosyo-demografik özellikleri 

DEMORAFİK ÖZELLİKLER SEÇENEKLER Sayı(n) Yüzde(%) 

Yaş 

18-25 143 73,3 

26-33 32 16,4 

34-41 13 6,7 

42 ve üzeri 7 3,6 

Medeni Durum 
Evli 36 18,5 

Bekar 159 81,5 

Cinsiyet 
Erkek 29 14,9 

Kadın 166 85,1 

Öğrenim Düzeyi 

Lise 110 56,4 

Ön Lisans 51 26,2 

Lisans 27 13,8 

Yüksek Lisans 3 1,5 

Doktora 4 2,1 

Çalışılan Servis/Birim 

Cerrahi Servis 23 11,8 

Kadın Doğum 22 11,3 

Onkoloji 43 22,1 

Organ Nakli 11 5,6 

Yoğun Bakım 40 20,5 

Kardiyoloji 2 1,0 

Poliklinik 16 8,2 

Ameliyathane 10 5,1 

Acil 16 8,2 

Karma Servis 11 5,6 

Cevap Yok 1 ,5 

Çalışılan Birimde Cerrahi  
Operasyonlara Katılma Durumu 

Evet 74 37,9 

Hayır 119 61 

Cevap Yok 2 1 

İdari Görev 
Var 28 14,4 

Yok 167 85,6 

Aylık Gelir Durumu 

Düşük 114 58,5 

Orta 79 40,5 

Yüksek 1 ,5 
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Cevap Yok 1 ,5 

Toplam Katılımcı 195 100 

Yukarıda gösterilen özel hastaneye ait bulguların genel olarak ifade edilişi ise şu şekildedir; 

Katılımcıların %73,3’ü 18-25 yaş arasındadır. Katılımcıların %51,8’i bekar, %48,2’si evlidir. 
Katılımcıların %78,6’sı kadındır. Katılımcıların %56,4’ü lise mezunudur. Katılımcıların %22.1’i 
onkoloji servisinde, %20,5’i ise yoğun bakım servisinde çalışmaktadır. Katılımcıların %61’i çalıştığı 
serviste cerrahi operasyona katılmamaktadır. Katılımcıların %85,6’sının idari görevi yoktur. 
Katılımcıların %58,5’inin aylık geliri düşüktür. Katılımcıların hastanede çalışma süresi ortalama 2,2 
yıldır. Katılımcıların meslekte çalışma süresi ortalama 4,8 yıldır. 

3.2. Hipotez testleri 

Hipotezlerdeki değişkenler ölçümsel olduğu için araştırmanın hipotezleri test edilmeden önce normal 
dağılıp dağılmadığı test edilmiştir. Normallik testi için Kolmogorov-Smirnov testi uygulanmıştır. Test 
sonucuna göre kendini işe kaptırma ve öznel iyi oluş ölçeklerinin normal dağıldıkları (p>0,05) tespit 
edilmiştir.  

Değişkenler, normal dağılım gösterdiği için iki ölçümsel veri arasındaki ilişkinin belirlenmesinde 
pearson korelasyon analizi ve farklılıkların belirlenmesinde ise bağımsız gruplarda t testi uygulanmıştır. 

Araştırmanın hipotezleri şu şekildedir; 

H1: Akış deneyimi ile öznel iyi oluş arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Araştırmada akış deneyimi ile öznel iyi oluş arasındaki ilişkiyi test etmek amacıyla yapılan pearson 
korelasyon testi analiz sonuçları Tablo 5’de gösterilmiştir. 

Tablo 5. Akış deneyimi ve öznel iyi oluş korelasyon testi 

Akış Öznel İyi Oluş 

Akış Pearson Korelasyonu 1 ,427 

Anlamlılık (2 Kuyruklu) . ,000 

Sayı 504 504 

Öznel İyi Oluş Pearson Korelasyonu ,427 1 

Anlamlılık (2 Kuyruklu) ,000 . 

Sayı 504 504 

Yapılan pearson korelasyon testi sonucu hemşirelerin akış deneyimi puan ortalamaları ile öznel iyi oluş 
puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur 
(p=0,000; r=0,427). 

H2: Özel hastanede akış deneyimi ile öznel iyi oluş arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Özel hastanede akış deneyimi ile öznel iyi oluş arasındaki ilişkiyi test etmek amacıyla yapılan pearson 
korelasyon testi analiz sonuçları Tablo 6’de gösterilmiştir. 
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Tablo 6. Özel hastanede akış deneyimi ve öznel iyi oluş korelasyon testi 

Akış Öznel İyi Oluş 

Akış Pearson Korelasyonu 1 ,533 

Anlamlılık (2 Kuyruklu) . ,000 

Sayı 195 195 

Öznel İyi Oluş Pearson Korelasyonu ,533 1 

Anlamlılık (2 Kuyruklu) ,000 . 

Sayı 195 195 

Yapılan pearson korelasyon testi sonucu özel hastanede hemşirelerin akış deneyimi puan ortalamaları 
ile öznel iyi oluş puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir 
ilişki bulunmuştur (p=0,000; r=0,533). 

H3: Kamu hastanesinde akış deneyimi ile öznel iyi oluş arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Kamu hastanesinde akış deneyimi ile öznel iyi oluş arasındaki ilişkiyi test etmek amacıyla yapılan 
pearson korelasyon testi analiz sonuçları Tablo 7’de gösterilmiştir. 

Tablo 7. Kamu hastanesinde akış deneyimi ve öznel iyi oluş korelasyon testi 

Akış Öznel İyi Oluş 

Akış Pearson Korelasyonu 1 ,386 

Anlamlılık (2 Kuyruklu) . ,000 

Sayı 309 309 

Öznel İyi Oluş Pearson Korelasyonu ,386 1 

Anlamlılık (2 Kuyruklu) ,000 . 

Sayı 309 309 

Yapılan pearson korelasyon testi sonucu kamu hastanesinde hemşirelerin akış deneyimi puan 
ortalamaları ile öznel iyi oluş puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak pozitif yönde zayıf düzeyde 
anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p=0,000; r=0,386). 

H4: Akış deneyimi kamu hastanesi ve özel hastane arasında farklılık göstermektedir. 
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Akış deneyiminin kamu hastanesi ve özel hastane arasında farklılık gösterip göstermediğine yönelik 
yapılan bağımsız gruplarda t testi analiz sonuçları Tablo 8’de gösterilmiştir. 

Tablo 8. Akış deneyimine yönelik bağımsız gruplarda t testi 

Akış deneyiminin kamu ve özel hastane arasında farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak için 
yapılan bağımsız gruplarda t testi sonucu kamu ve özel hastanede çalışan hemşirelerin akış 
deneyimlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir faklılık bulunmuştur (p<0,05).  

Öznel iyi oluşun kamu hastanesi ve özel hastane arasında farklılık gösterip göstermediğine yönelik 
yapılan bağımsız gruplarda t testi analiz sonuçları Tablo 9’de gösterilmiştir. 

Tablo 9. Öznel iyi oluşa yönelik bağımsız gruplarda t testi 

Öznel iyi oluşun kamu ve özel hastane arasında farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak için 
yapılan bağımsız gruplarda t testi sonucu kamu ve özel hastanede çalışan hemşirelerin öznel iyi 
oluşlarının farklı olmadığı tespit edilmiştir (p>0,05). 

H5:Cerrahi operasyona katılma durumuna göre hemşirelerin akış puan ortalamalarında anlamlı bir 
farklılık vardır. 

Cerrahi operasyona katılma durumuna göre hemşirelerin akış puan ortalamalarında anlamlı bir farklılık 
olup olmadığına yönelik yapılan bağımsız gruplarda t testi analiz sonuçları Tablo 10’da gösterilmiştir. 

Tablo 10. Cerrahi operasyona katılma durumuna göre bağımsız gruplarda t testi 

Çalıştığınız Kurum 
Sayı Ortalama Standart 

Sapma 
t sd p 

kamu 

özel 

309 3,6416 1,08036 -4,546   502        ,000 

195 4,1107 1,20049 

Çalıştığınız Kurum 
Sayı Ortalama   Standart   

Sapma 
t sd p 

kamu 

özel 

309 3,2959 ,57053   1,491        502          ,137 

195 3,2147 ,63365 

Cerrahi 
Opr. 

Sayı Ortalama Standart 
Sapma 

t sd p 

AKIS Evet 172 4,0669 1,31841   3,181       282,899         ,002 
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Cerrahi operasyona katılma durumuna göre hemşirelerin akış ve öznel iyi oluş puan ortalamalarında 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0.05).  

4. Sonuç

Çalışmamızda elde edilen sonuçlara göre hemşirelerin akış deneyimi ile öznel iyi oluşları arasında 
pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu sebeple hemşirelerin akışa geçmeleri için gerekli 
şartların sağlanması hemşirelerin kendilerini iyi hissetmeleri ve refah düzeyleri için önemlidir. Tam da 
bu noktada sağlık yöneticilerine önemli görevler düşmektedir. Çünkü iyi bir yöneticinin temel görevi 
bulunduğu kurumun kâr maksimizasyonunu sağlamak değil, çalışanların mutluluğunu sağlamaktır 
(Csikszentmihalyi, 2003).  Bu sebeple akış deneyiminin gerçekleşmesi için gerekli ortamı sağlayacak 
olan da sağlık yöneticileridir. Ayrıca iyi bir çalışma ortamı yaratmak ve çalışanların akışa geçmelerini 
sağlamak yalnızca hemşirelerin yaşam kalitesini arttırmayacaktır. Kendini işine kaptıran ve bundan zevk 
alan hemşirelerin hastalara sundukları hizmetin kalitesi de artacaktır. Dolayısıyla hemşireleri akışa 
geçirecek ortamın oluşturulması için gerekli çalışmaların yapılması önerilmektedir. Bulgular arasında 
cerrahi operasyona katılım durumunun istatistiksel olarak farklılık oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu 
sebeple hekimlerin özellikle de cerrahların akış düzeylerinin yüksek olacağı düşünülerek hemşireler ile 
birlikte hekimlere de ulaşılmaya çalışılmıştır. Ancak hem özel hem de kamu sektöründeki hekimler 
çalışmaya katılmayı kabul etmemiştir. Bu sebeple yapılacak olan sonraki çalışmaların hekimler özellikle 
de cerrahlar üzerinde yapılması literatüre katkı sağlayacaktır. 

Hayır 330 3,6995 1,03307 
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TOPLUMDA HEKİMİN ALGILANAN İMAJI 

Aslı Metin1 
Ramazan Erdem2 

Özet 

 Bu araştırma hekimlerin toplumsal imajlarına yönelik algıyı ölçmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini 
Isparta il merkezinde oturan ve sağlık hizmetini en az bir kez kullanmış 18 yaş ve üzeri bireyler oluşturmaktadır. 
Araştırma kapsamında 297 kişiye ulaşılmıştır. Araştırmada Çatı ve Öcel (2017) tarafından geliştirilmiş ve 33 
ifadeden oluşan “Algılanan Hekim İmajı Ölçeği” veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırma sonucunda 
toplumun hekime karşı olan algısının farklı olduğu bununla birlikte, hekimlerin güvenilir ve inanılır ancak 
maddi menfaatlerinin, kibir ve öfke gibi olumsuzluklara sahip kişiler olduğu sonucuna varılmıştır. Aynı zamanda 
hasta-hekim düzeyine ilişkin memnuniyetin hekimlere yönelik bu algıyla olumlu veya olumsuz olarak değiştiği 
ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hekim, Toplum, İmaj. 

PERCEIVED PHYSICIAN IMAGE IN SOCIETY 
Abstract 

In this study, it is aimed to measure the perception of physicians' social images. The universe of the research is 
composed of individuals aged 18 years and older who reside in the center of Isparta and who have used health 
care services at least once. Within the scope of the research, 297 people were interviewed. The "Perceived 
Physician Image Scale" developed by Çatı and Öcel (2017) and composed of 33 words was used as data 
collection tool. As a result of the research, it was found that the perception of the society against the physician is 
different and that the physicians are reliable and believable but the physician are those who have financial 
benefit such as arrogance and anger. At the same time, it became clear that the satisfaction with the patient-
physician level changed positively or negatively with this perception of physicians. 

Key Words: Physician, Society, Image 

1. Giriş

Hastalık ve sağlık kavramları insanoğlunun yaradılışına dayanmakta olup, zamanla hastalığın
nedenleri hakkındaki bakış açışı yeniliklerle, teknolojiyle ve inanışla birlikte değişime uğramıştır. 
Subjektif bakış açısından objektif bir bakış açısına doğru evrilen bu değişimde hekimler yetkeleri 
elinde toplayan, kutsal bir görevin temsilcisi haline gelmiştir (Sarı, 2007: 4; Sezgin, 2011: 42; Kurtdaş, 
2016: 3). İyileştirici gücü olan hekim ile hasta arasındaki bu ilişki 19. yüzyıl sonlarına doğru 
psikiyatrinin bir tıp dalı haline gelmesi ve bir hastalığın ancak hastanın şikâyetleri dinlenerek tedavi 
edilebileceği görüşüyle birlikte karşılıklı katılım sürecine geçmiştir (Oğuz, 1995: 59-60; Atıcı, 2007: 
93). Böylece hekim ve hasta arasındaki iletişim, bireyin öncelik haline gelmesi ve bedenlerin 
hükmedilebilen birer araca dönüştüğünün anlaşılmasıyla birlikte aktif bir biçim almıştır. Bu aktif süreç 
içerisinde hekim bilgiyi, sağlıktaki en büyük güç aracını, elinde bulunduran taraftır. Hekim ve hasta 
arasındaki bu iletişim biçimi ve ilişki yıllardır incelenmekte olup, üzerine birçok çalışma yapılmıştır.  

Talcott Parsons’a göre hekim ve hasta arasındaki ilişki çeşitli rollere bağlı olarak gelişmekte 
olup, bir hastalığın onaylanması ve tedavi edilebilmesi için hekim kontrol mekanizması görevi 
üstlenmektedir (Parsons, 1951: 436). Bireyin iyilik haline kavuşmasını sağlama görevini üstlenen 

1 Arş. Gör., Süleyman Demirel Üniversitesi, aslivergili@sdu.edu.tr 
2 Prof. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, ramazanerrdem@sdu.edu.tr 
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hekim ile iyileşerek toplumsal rollerini ifa etmek zorunda olan hasta arasında iletişim ve etkileşimin 
iyiliği en temel öncelik olarak görülmektedir. Fakat gerek iletişimin sağlık ihtiyacı nedeniyle 
kurularak gönüllülük esasından uzak olması, gerekse eşit koşullarda olmayan bireyler arasında 
gerçekleşmesi gibi nedenlerle kişiler arası iletişim şekilleri arasında en karmaşık olandır. Bu zorluk ve 
zorunluluk ise hasta- hekimin iletişim süresince yakın işbirliğini gerekli kılmaktadır. Özellikle talep 
eden konumundaki hastanın refahını, tedaviye uyumunu, tıbbi bilgiye güvenini, yaşam kalitesini 
pozitif yönde etkileyen bu iletişim sürecinde, hekim ve hasta arasındaki güven, inanış ve karşılıklı algı 
oldukça önemlidir (Ong, et all., 1995: 903).  Bu ikili iletişim içerisinde ise hastanın hekimin kimliğini 
nasıl algıladığı, ona karşı olan negatif veya pozitif olarak beslediği duygu ve düşünce süreci, hastaların 
zihninde bir “hekim algısı” oluşturmaktadır. Sosyoloji, tıp gibi birçok alanın konusu haline gelen bu 
algı biçimi, ideal hekim, hekimin profesyonel rolleri, hekimin yetkeleri gibi yapılan birçok tanımla 
birlikte, toplum nezdinde bir hekim imajının oluşmasına neden olmuştur (Sezer, 2017: 2-3). 

Genel itibariyle bakıldığında “Bir süreç içinde gerçekleşen algıların tasarımsal bir birikimi 
ve sonucu” ve “insanın zihninde bir kişi, kurum, olay, ürün vb. hakkında geliştirdiği bilişsel ve 
psikolojik resim” olarak tanımlanabilen imaj, algıların bir bütünüdür ve bir iletişim aracıdır (Dinçer, 
1998: 2; Linkemer, 1997; Akt: Türkkahraman, 2011: 5; http://selimtuncer.blogspot.com). Bu 
durumun bir meslek grubu adına toplum nezdinde gelişmiş olan bakış açısı olarak tanımladığında ise 
bir mesleğin imajı olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumsal yapıda üstünlüğünü ve imajını yıllar boyu 
uzmanlık gücüne, buna bağlı olarak gelişen asimetrik bilginin mevcudiyetine dayanarak olumlamış 
olabilen hekimler, bireyin sağlık halinin iyiliğini sağlama, bireyi toplumsal sürece iyilik haliyle dâhil 
etme gibi amaçlarla hareket etmesi nedeniyle yıllardır süregelen bir statüye sahiptir. Fakat var olan bu 
statünün tıbbın gelişimi, teknoloji ve iktidarın değişimiyle birlikte farklılaştığı görülmektedir. 
Özellikle hekimle etkili iletişim kuramayan, dilsel sorunların önüne geçemeyen ve pasif durumda olan 
hastalar, sorularının cevaplarına erişebilmek için teknolojinin bir aracı olan medyayı tıbbi süreçler için 
aktif bir biçimde kullanabilir hale gelmiştir (Yağbasan ve Çakar, 2006: 6109). Hastaların hekimler 
hakkındaki olumlu veya olumsuz görüşünü bu araçlarla dile getirebilir olması, bunun yanı sıra sağlık 
sistemindeki aksaklıklar veya sürekli değişim muhatabının hekim olarak görülmesi, sağlıkta ekonomik 
avantaj sağlamanın iki taraf içinde öncelik olması gibi olumsuzluklar hasta-hekim iletişim algısını 
negatif etkilemektedir. Özellikle son yıllarda artan ve gerek bilimsel gerekse politik çalışmaların 
konusu haline gelen sağlık çalışanlarına şiddet negatif yönlü iletişimin ve hekim imajının 
olumsuzluğunun bir sonucu olarak görülmektedir. 

Tüm bu değişim süreciyle birlikte olumlu ve olumsuz hekim imajı algısı yapılan birçok 
çalışmada incelenmeye çalışılmış, hekimin mesleki duruşu, sağlık sistemi içerisindeki yeri, yapmış 
olduğu bilimsel çalışmalar gibi faktörlerle toplumsal olarak değerlendirildiği görülmüştür. Santaş ve 
Kahraman (2017) tarafından yapılan “Sağlık Çalışanlarına Yönelik Algı: Hekim, Hemşire ve 
Eczacının “Ekşi Sözlük’te Sunumu” adlı çalışmada hekimlere yönelik söylemler incelenmiş ve “6 yıl 
okudu diye kendini master yapmış sayan hekim”, ‘‘ben bir bilim adamıyım diyen pratisyen hekim’’, 
‘‘pratisyen hekim çok bilmişliği’ gibi hekimin değerine,  “Eline hasta eli değmemiş hekim”, ‘‘Türk 
sağlık sisteminde günde 150 hasta bakan hekim, uykusuzdur, yorgundur. Bu yorgunluğun verdiği sinir, 
yaş ve tecrübe ile ters orantılı artarak hastalara faydadan çok zarar verir.’’gibi sağlık sistemi ve 
mevcut düzen içerisindeki hekimin yerine yönelik çeşitli bireysel negatif eleştirilere ulaşılmıştır. 
Bunun yanı sıra Sezer (2017) tarafından bir çalışmada ise tıp öğrencilerinin hekimlere olan bakış açısı 
metafor yöntemiyle değerlendirilmeye çalışılmış ve tıp öğrencileri tarafından hekimin “karınca, 
toprak, su, fedakârlık” gibi kavramlarla açıklanarak, toplumsal bir ihtiyacın ve üretken bir kimliğin 
gerekliliği olduğu gibi sonuçlara varılmıştır. 

 Görülmektedir ki hekimlik toplum içerisinde negatif veya pozitif birçok düşünce biçimi 
içerisinde yer almakta olup, her insanın isteyerek veya istemeyerek yaşamı boyunca iletişim içerisinde 
olması gereken bir meslek dalıdır. Bu nedenle geçmişteki saygın bakış açısının ve bugün hekim-hasta 
ve sağlık sistemi içerisinde zaman zaman yaşanan toplumsal durumu gözetilerek hekimlerin 
toplumdaki imajı, bireyler tarafından nasıl görüldükleri oldukça önemlidir. 
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2. Yöntem 

  Bu araştırma, rollerini tanımladığımız ve yaşamımızın temelinde olan hekimlerin toplumsal 
olarak imajlarının nasıl algılandığı incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın evrenini Isparta ilinde 
ikamet etmekte olan bireyler oluşturmakta olup, 18 yaşından büyük ve bireysel olarak en az bir kez 
sağlık hizmetine erişmiş kişiler oluşturmaktadır. Bu evren içerisinden kolayda örnekleme yöntemiyle 
297 kişiye ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan bireylere Çatı ve Öcel (2017) tarafından çeşitli literatür 
taramaları ve uzman görüşleriyle geliştirilmiş ve 33 ifadeden oluşan “Algılanan Hekim İmajı Ölçeği” 
uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak kullanılan bu ölçek doktorun hastayı bilgilendirmesi, olumlu 
algılanan doktor davranışı, doktorun para düşüncesi, olumsuz algılanan doktor davranışı ve olumsuz 
algılanan doktor itibarı olmak üzere beş alt boyuttan oluşmaktadır. Bireyler ölçekte yer alan ifadelere 
hiç katılmıyorsa "1", tamamen katılıyorsa "5" i işaretleyerek, görüşlerini ifade etmiştir. Ölçek sonunda 
bireylerin Türkiye’deki hekim-hasta iletişiminden memnuniyetlerini ölçen bir ifade ve demografik 
sorular yer almaktadır. Toplanan veriler SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 
programından faydalanarak analiz edilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda SPSS 22.0 programıyla 
yapılan analiz sonucunda elde edilen analiz sonuçları tablolaştırılarak incelenmiştir. Araştırma 
kapsamında tanımlayıcı ve açıklayıcı ifadelerin frekans ve yüzdeleri hesaplanmıştır. Faktör analizi 
yapılarak boyutlandırılan ölçek ve boyutlar altındaki ifadelerin standart sapma ve ortalamaları 
incelenmiş, doğru analizlerin yapılabilmesi için verilerin normal dağılım gösterip göstermediğine 
Skewness- Kurtosis değerlerine bakarak karar verilmiştir. 

3. Bulgular 

Araştırma kapsamında araştırmaya katılan bireylerin çeşitli bağımsız değişkenlere göre 
dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir. Araştırmaya toplamda 297 kişi katılmış olup bunlardan 138’i 
(%46.5) kadın, 159 (%53.5)’i erkektir. Araştırmaya katılan 297 kişiden 2’si medeni durumlarına 
ilişkin soruya cevap vermezken, 114 katılımcı evli, 181’i ise evli değildir. 

Araştırma kapsamındaki bireylerin %30.9’nun 23 yaşın altında, %30.2’sının 24-30 yaş 
aralığında ve %17.4’ünün 31- 38 yaş aralığında, % 21.5’inin ise 39 yaş ve üzerinde olduğu 
görülmektedir.  

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

 Değişkenler N % 

Cinsiyet Kadın 138 46,5 

Erkek 159 53,5 

Medeni 
Durum 

Evli  114 46,5 

Evli Değil 181 61,4  

Eğitim 
Düzeyi 

Ortaokul 7 2,4 

Lise 64 21,6 

Önlisans  30 10,1 

Lisans 140 47.3 

Lisansüstü 55 18,6 

 18-23 yaş 89 30,9 
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Yaş 24- 30 yaş 87 30,2 

31- 38 yaş 50 17,4 

39 yaş ve üstü 62 21,5 

     Katılımcıların 140 (47.3)’ı lisans düzeyinde eğitim görmüşken, 55 (18.6) ’i lisansüstü, 30 (10.1)’u 
önlisans,  64 (%21.6)’ ü ise lise düzeyinde eğitim görmüştür.  

      

Tablo 2. Katılımcıların Algılanan Hekim İmajına Yönelik İfadelerden Aldıkları Puanların 
Dağılımları 

No İfadeler  x̄ SS 

2 Hekimler hastaneyle ilgili detaylı bilgi verirler. 2.290 1.134 

3 Hekimler kendilerini hastalarının yerine koyarak düşünürler. 2.428 1.151 

4 Hekimlerin her hastayı aynı duyarlılıkla dinlediğini düşünüyorum. 2.547 1.253 

6 Hekimler hastalığımın tedavisiyle ilgili detaylı bilgi verirler. 3.388 1.080 

20 Hekimlerin hastaya yaklaşımları verilen paraya göre farklılık 
göstermektedir. 

3.492 1.329 

24 Hekimler hastaları vasıtası ile kendi reklamlarını yapmış oluyorlar. 3.553 1.227 

27 Hekimler kişisel problemlerini hastasına anlatır. 1.844 1.126 

 Tablo 2’deki Algılanan hekim imajına yönelik ölçekte yer alan her bir ifadenin aritmetik 
ortalamasına ve standart sapma dağılımlarına yer verilmiştir. Tabloya bakıldığında; hekim imajına 
yönelik ifadeler arasında katılımcıların 3.00’ün üzerinde bir ortalamayla en çok “Hekimler hastaları 
vasıtası ile kendi reklamlarını yapmış oluyorlar (3.553)” ve “Hekimlerin hastaya yaklaşımları verilen 
paraya göre farklılık göstermektedir (3.462)” gibi ifadelere katıldıkları görülmektedir. Bununla 
birlikte katılımcıların “Hekimler kişisel problemlerini hastasına anlatır” ifadesine 1.844 ortalamayla 
katıldıkları, böylece hekimlerin hastalara kişisel sorunlarını yansıtmadıklarını düşündüklerini ifade 
etmişlerdir. 

Tablo 3. Algılanan Hekim İmajı Ölçeği Boyutların Psikometrik Özellikleri 

Boyutlar İfade 
Sayısı 

Max-Min Cronbach Alfa x̄ SS 

İnandırıcılık 6 1-5 0.862 3.290 0.851 

İletişim ve Nezaket 7 1-5 0.844 2.258 0.827 

Maddi Menfaat Gözetme 5 1-5 0.855 3.313 1.020 

Olumsuz Hekim Davranışı 4 1-5 0.695 2.472 0.773 

Toplumsal Statü Algısı 3 1-5 0.712 3.277 1.043 
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Tablo 3’de Algılanan Hekim İmajına Ölçeğinin alt boyutları üzerinde durulmuştur. Boyutların 
oluşturulması sürecinde 33 ifadeden oluşan ölçek faktör analizine tabi tutulmuştur. Yapılan faktör 
analizi sonucunda birden fazla boyutun altında yer alan 8 ifade çıkarılmış, geriye kalan 25 ifade kendi 
içerisinde binişik faktörler olmadan dağılım göstermiştir. Orijinaline yakın olmasına karşın kendi 
içerisinde farklılık gösteren boyutlar araştırmacılar tarafından yeniden adlandırılmıştır. “İnandırıcılık, 
iletişim ve nezaket, maddi menfaat gözetme, olumsuz hekim davranışı ve toplumsal statü algısı” 
olmak üzere 5 faktöre ayrılan ölçeğe ilişkin boyutların ifade sayıları, Cronbach Alpha değerleri, 
aritmetik ortalamaları ve standart sapma değerleri tabloda verilmiştir.  

Yapılan analiz sonucunda verilerin normal dağılım gösterip göstermediğine ilişkin Skewness 
ve Kurtosis değerlerinin -2 +2 arasında değer aldığı ve normal dağılım gösterdikleri görülmüştür. İkili 
grupların karşılaştırılmasında parametrik testlerden olan ‘iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi 
(t testi)’ ve üç ve üzeri grubun karşılaştırmasında ise parametrik testlerden olan ‘varyans analizi 
(ANOVA) (F testi)’ kullanılmıştır.  

 

Tablo 4. İnandırıcılık Boyutunun Sosyo-Demografik Değişkenlere Göre Karşılaştırılması 

Değişkenler n x̄ S Test Değeri p 

Cinsiyet 

Kadın 138 3.192 0.844  

t = - 1. 863 

 

.630 Erkek 159 3.376 0.850 

Yaş 

18-23 89 2.982 0.837  

 

F: 5.315 

 

 

.01 
24-30 87 3.206 0.826 

31-38 50 3.375 0.743 

39 - + 62 3.500 0.851 

Eğitim Düzeyi 

Ortaokul 7 2.952 1.048  

 

 

F= 2.434 

 

 

 

.048 

Lise  64 3.479 0.771 

Önlisans 30 3.080 1.025 

Lisans 140 3.346 0.792 

Lisansüstü 55 3.095 0.916 

Hasta-hekim iletişim memnuniyeti 

Memnun Değilim 96 2.943 0.894   
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Ne Memnunum  

Ne Memnun Değilim 

110 3.244 0.675 F= 22.216 .00 

Memnunum 90 3.718 0.823 

Tablo 4’de Hekimlerin bireylerle olan iletişim sürecinde hastalar üzerinde bıraktığı olumlu 
etkiyi ifade eden İnandırıcılık boyutu ile demografik değişkenler arasındaki ilişki incelenmektedir. 
İnandırıcılık boyutu ile demografik değişkenler altında yer alan yaş, eğitim düzeyi ve hekim-hasta 
iletişim sürecinden memnuniyet düzeyi arasında yapılan araştırmalar sonucunda anlamlı farklılıklar 
bulunmuştur.  

Yaş faktörü ile hekimlerin inandırıcı bireyler olduğuna dair görüşler arasında çıkan anlamlı 
farklılıkta (F= 5.315, p= 0.01*<0.05), 39 yaş ve üstü bireylerin hekimleri daha inandırıcı ve güvenilir 
bulurken, 18-23 yaş aralığındaki bireylerin hekimlerin inandırıcılığını en az bulan yaş aralığı olduğu 
görülmüştür. 

Eğitim düzeyini incelediğimizde ise, hekimlerin inandırıcı olduklarına dair görüş lise 
düzeyinde eğitim almış bireylerde en yüksekken, ortaokul düzeyinde eğitim almış bireylerde ise en 
düşük olarak bulunmuştur (F= 2.434, p=0.048*<0.05). 

Bir diğer değişken olan hekim- hasta arasındaki var olan iletişim sürecinden memnuniyet ve 
inandırıcılık boyutu arasında yapılan analizde elde edilen anlamlı farklılık elde edilmiş (F= 22.216,  
p=0.00*<0.05) ve yapılan Turkey’s-b testi sonucunda bu farklılığın gruplar arasındaki değişimi 
incelendiğinde ise; en çok iletişim sürecinden memnun olan bireylerin hekimleri inandırıcı bulduğu, 
en az ise bu iletişim sürecinden memnun olmayan bireylerin hekimleri inandırıcı bulduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Cinsiyet faktörünün ise inandırıcılık boyutu üzerinde herhangi bir farklılık yaratmadığı 
görülmüştür. 

Tablo 5. İletişim ve Nezaket Boyutunun Sosyo-Demografik Değişkenlere Göre Karşılaştırılması 

Değişkenler n x̄ S Test Değeri p 

Cinsiyet 

Kadın 138 2.416 0.764  

t= 3.312 

 

.001 Erkek 159 2.755 0.967 

Yaş 

18-23 89 2.707 0.943  

 

F= 1.433 

 

 

.233 
24-30 87 2.568 0.816 

31-38 50 2.680 1.092 

39 - + 62 2.421 0.719 

Eğitim Düzeyi 

Ortaokul 7 2.408 1.048  

 

 

 Lise  64 2.780 0.771 
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Önlisans 30 2.681 1.025 F= 3.309    0.011 

Lisans 140 2.219 0.792 

Lisansüstü 55 2.598 0.916 

Hasta-hekim iletişim memnuniyeti 

Memnun Değilim 96 2.147 0.803 

F=43.753 0.00 
Ne Memnunum 

Ne Memnun Değilim 

110 2.492 0.561 

Memnunum 90 3.209 0.984 

İkinci boyut olan “İletişim ve Nezaket” boyutu hekimlerin hastalarla olan iletişim sürecinde 
hastaları bilgilendirdiği, empati yeteneğiyle kendini onların yerine koyarak samimi ve içten bir 
davranış sergilediğini temsil eden ifadelerden oluşmaktadır. İletişim ve nezaket boyutu ile demografik 
değişkenler arasındaki ilişkiyi inceleyen Tablo 5’de cinsiyet ve eğitim düzeyi değişkenleri ile boyut 
arasında anlamlı farklılıkların olduğu görülmektedir.  

Cinsiyet değişkeni ile iletişim ve nezaket boyutu arasındaki ilişkide elde edilen anlamlı 
farklılık sonucunda (t= 3.312, p=0.001*<0.05), erkeklerin hekimleri daha nazik ve iletişim becerisi 
yüksek bulduğu görülürken, kadınlarda bu oranın erkeklere oranla düşük olduğu görülmektedir. 

Eğitim düzeyi ile iletişim ve nezaket boyutu arasındaki incelemede ise, lise mezunu bireylerin 
çok yüksek farklılıklar olmamasına karşın diğer eğitim düzeyindeki bireylere göre hekimleri daha 
nazik ve iletişim düzeyleri yüksek bulduğu görülmüştür(F= 3.309, p=0.011*<0.05). 

Yapılan analizlerde ise iletişim sürecinden memnuniyet ve yaş değişkenlerinin boyut üzerinde 
bir farklılık ifade etmediği görülmüştür. 

Tablo 6. Maddi Menfaat Gözetme Boyutunun Sosyo-Demografik Değişkenlere Göre 
Karşılaştırılması 

Değişkenler n x̄ S Test Değeri p 

Cinsiyet 

Kadın 138 3.374 0.956 

t= 0.9657 .295 Erkek 159 3.260 1.073 

Yaş 

18-23 89 3.193 1.018 

F= 1.193 .115 
24-30 87 3.333 1.030 

31-38 50 3.316 0.932 

39 - + 62 3.541 1.007 
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Eğitim Düzeyi 

Ortaokul 7 2.742 1.147 

F= 3.267 .012 

Lise 64 3.464 0.986 

Önlisans 30 2.926 1.346 

Lisans 140 3.246. 0.945 

Lisansüstü 55 3.596 0.951 

Hasta-hekim iletişim memnuniyeti 

Memnun Değilim 96 3.480 0.992 

F= 5.679 .004 Ne Memnunum,  

Ne Memnun Değilim 

110 3.406 0.979 

Memnunum 90 3.017 1.050 

Hekimlerin maddi menfaatlerini ölçen ve hasta- hekim iletişim sürecinde “para” olgusunun 
varlığını temsil eden “Maddi Menfaat Gözetme” boyutu ile demografik değişkenler arasında yapılan 
analizlerde eğitim düzeyi ve hasta-hekim iletişiminden memnuniyet düzeyleri arasında anlamlı 
farklılıklar bulunmuştur. 

Eğitim düzeyi ve maddi menfaat gözetme boyutu arasında yapılan analizde gruplar arasındaki 
bulunan anlamlı farklılığın (F= 3.267, p=.012*<0.05) açıklaması için yapılan Turkey’s-b testi 
sonucunda en çok lisansüstü düzeyde eğitim gören bireylerin hekimleri maddi kaygılar olan bireyler 
olarak gördüğü görülürken, en az ise ortaokul mezunu bireylerin hekimler üzerinde böyle bir görüşü 
olduğu ortaya çıkmıştır.  

İletişim sürecindeki memnuniyet ve maddi mefaat gözetme boyutu arasındaki ilişkide elde 
edilen anlamlı farklılık sonucunda ise (F= 5.679, p=.004*<0.05), en çok hasta hekim iletişim 
sürecinden memnun olmayan bireylerin maddi menfaatin varlığını düşündüğü görülürken, memnun 
olan bireylerde ise bu durumun en düşük olduğu yapılan analizler sonucunda elde edilmiştir.  

Maddi menfaat boyutu ile yaş, cinsiyet gibi değişkenler arasında ise anlamlı bir farklılığa 
rastlanmamıştır.   

Tablo 7. Olumsuz Hekim Davranışı Boyutunun Sosyo-Demografik Değişkenlere Göre 
Karşılaştırılması 

Değişkenler n x̄ S Test Değeri p 

Cinsiyet 

Kadın 138 2.437 0.773 

t= -0.719 .473 Erkek 159 2.502 0.774 
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Yaş 

18-23 89 2.306 0.842 

F= 2.370 .071 
24-30 87 2.465 0.777 

31-38 50 2.479 0.604 

39 - + 62 2.634 0.670 

Eğitim Düzeyi 

Ortaokul 7 3.178 0.607 

F=2.366 .053 
Lise 64 2.518 0.812 

Önlisans 30 2.258 0.936 

Lisans 140 2.429 0.731 

Lisansüstü 55 2.548 0.715 

Hasta-hekim iletişim memnuniyeti 

Memnun Değilim 96 2.623 0.734 

F=4.874 .008 Ne Memnunum, 

Ne Memnun Değilim 

110 2.499 0.683 

Memnunum 90 2.276 0.879 

Hekimlerin agresif, kibirli ve soğuk olduğu gibi olumsuz davranış biçimlerini ifade eden 
Olumsuz Hekim Davranışı Boyutu ile demografik değişkenler arasında yapılan analiz sonunca hasta- 
hekim iletişim sürecinden memnuniyet düzeyi arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (F=4.874, 
p=.008*<0.05). Bu anlamlı farklılığın gruplar arasındaki karşılaştırmasına bakıldığında ise hasta 
hekim iletişiminden memnun olmayan bireylerin en yüksek katılımla hekimlerin olumsuz davranışları 
olduğunu düşünen grup olduğu görülmüştür. 

Olumsuz hekim davranışı boyutunun diğer demografik değişkenlere arasında bir anlamlılığa 
ise rastlanmamıştır. 

 Tablo 8. Toplumsal Statü Algısı Boyutunun Sosyo-Demografik Değişkenlere Göre 
Karşılaştırılması 

Değişkenler n x̄ S Test Değeri p 

Cinsiyet 

Kadın 138 3.188 1.121 
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Erkek 159 3.354 0.968    t = - 1.367 .173 

Yaş 

18-23 89 3.243 1.104 

F= 2.079 .103 
24-30 87 3.268 1.072 

31-38 50 3.000 0.912 

39 - + 62 3.494 0.932 

Eğitim Düzeyi 

Ortaokul 7 3.904 0.875 

F=1.513 .198 

Lise 64 3.380 1.023 

Önlisans 30 2.955 1.243 

Lisans 140 3.268 1.207 

Lisansüstü 55 3.260 1.044 

Hasta-hekim iletişim memnuniyeti 

Memnun Değilim 96 3.280 1.109 

F= 0.041 .960 
Ne Memnunum, Ne 
Memnun Değilim 

110 3.293 0.981 

Memnunum 90 3.251 1.063 

Hekimlerin toplum içerisindeki toplumsal statüsünün varlığını ve bunun toplum nezdinde 
abartıldığı gibi ifadelerden oluşan Toplumsal Statü Algısı boyutu incelendiğinde ise erkeklerin 
kadınlara, 39 yaş üstü bireylerin diğer yaş aralığındaki bireylere göre hekimlerin toplumdaki bu 
algısının yüksek olduğu düşüncesinde olduğu gözlemlenmiş olsa da yapılan analizler sonucunda 
demografik değişkenlerle boyut arasında anlamlı bir ilişkisinin olmadığı görülmüştür.  

4.Sonuç

Bu araştırma toplumsal yapılanmanın ve en temel ihtiyaç haline gelen sağlık kavramının 
temelinde olan hekimlik mesleğinin toplum nezdindeki imajını incelemeye çalışmaktadır. Birçok 
farklı ölçekle yabancı ve yerli literatürde incelemeye alınan bu konu, hekimliğe ve hekime bakış 
açısının son yıllarda sağlık alanında artan olumsuz koşullar nedeniyle değişmesi, değişen sistemsel 
yapı gibi faktörlerle birlikte güncelliğini korumaktadır. Isparta ilinde gerçekleştirilen bu çalışmada 
bireylerin hekime yönelik algıları ölçülmüştür. Araştırma kapsamında veri toplama aracı olarak 
kullanılan “Algılanan Hekim İmajı Ölçeği” araştırma sonucunda orjinalinden uzaklaşmadan yeniden 
faktör analizine tabi tutulmuş ve elde edilen boyutlar yeniden adlandırılmıştır. Kendi içerisinde 
“İnandırıcılık, İletişim ve Nezaket, Maddi Menfaat Gözetme, Olumsuz Hekim Davranışı, Toplumsal 
Statü Algısı” olmak üzere tanımlanan beş boyutun ve boyut içerisinde yer alan ifadelerin bireyler 
açısından değerlendirilmesiyle elde edilen bulgular araştırmanın sonuçlarını ifade etmektedir. 
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Araştırmaya katılan bireylerin genel itibariyle hekimlik ve maddiyat algısının toplumsal 
varlığını temsil edici cevaplar verdiği ve hekimlerin paraya göre bireylere olan yaklaşımlarının 
değiştiği gibi görüşleri olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra hekimlerin toplum içerisindeki güven, 
inandırıcılık, sözüne itimat gibi özelliklerinin varlığı ve bu özelliklerin bireyler üzerindeki pozitif 
etkisi oldukça olumlu bir sonuçtur. Özellikle yaş aralığı yüksek, buna bağlı olarak sağlık hizmetini 
daha çok kullandığı düşünülebilen bireylerin hekimlere olan inancının ve güveninin yüksek olduğu, 
bununla ilişkili olarak hasta-hekim iletişiminden genel itibariyle memnuniyetin güven duygusuyla 
yakından ilişkili ve anlamlı olduğu görülmüştür. Bilgi düzeyi farklı iki taraf arasında kurulan ve 
özellikle mahremiyetin çok hassas olduğu bu iletişim sürecinde hastaların hekimlerine güven duyması, 
onlara inanması oldukça önemli bir sonuç olarak görülmektedir. Aynı zamanda iletişim düzeyine 
ilişkin memnuniyetlerini dile getiren bireylerin hekimlerin nazik ve empati duygusunun yüksek 
olduğunu düşünmesi Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından ortaya konan ve bir hekimin taşıması 
gerek empati ve etkili dinleme özelliğinin bireyler üzerindeki olumlu etkisini ortaya koymaktadır. 

Tüm bunlarla birlikte toplumda hekimler üzerinde maddi avantaj sağlama, hastaya para 
gözüyle bakma gibi olumsuz algıların varlığının söz konusu olduğu, özellikle iletişim sürecinden 
memnun olmayan lisansüstü düzeyde eğitim almış bireylerin bu yargılara sahip olduğu görülmüştür. 
Bugün bakıldığında sistemsel değişikliğin (performans sistemi vb.) veya toplum içerisinde “bıçak 
parası” olarak adlandırılabilen durumların bir sonucu olabileceği düşünülen bu olumsuz algının, 
yapılan birçok araştırma sonucuyla da örtüştüğü görülmüştür.  

Hekimlerle yaşadığı iletişim sürecinden memnun olmayan bireylerin hekimlerin olumsuz 
davranışları olduğu, kibirli ve soğuk insanlar olduğu gibi görüşlere sahip olduğu ortaya çıkmıştır. 
Genel itibariyle bakıldığında toplun hekime olan algısının bireyler arasında farklılık göstermesine 
rağmen, hekimlerin güvenilir ve inanılır ancak maddi menfaatlerinin, kibir ve öfke gibi 
olumsuzluklara sahip kişiler olduğu sonucuna varılmıştır.  

Bu çalışmanın sonucu göstermektedir ki ikili ilişkilerde ve iletişim sürecinde güven, empati, 
inanç gibi olumlu duygular iletişimden memnuniyeti ve algıyı olumlu etkilerken, menfaat, kibir, öfke 
gibi olumsuz duygular ise iletişimi ve memnuniyeti olumsuz yönde etkilemektedir.  
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SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDETİN 
AZALTILMASINA YÖNELİK POLİTİKALARIN ANALİZİ 

Nursen Karadoğan1 

Özet 

Sağlık alanında, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusu, dünyada ve Türkiye’de önemli bir problem olmaya 
devam etmektedir. Bu araştırmanın amacı, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin azaltılmasına yönelik geliştirilen 
politikayı süreç modeliyle analiz etmektir. Çalışma, Türkiye’de 2007-2017 yılları arasında sağlık çalışanlarına 
yönelik şiddeti incelemekte ve Sağlık Bakanlığının konuya ilişkin geliştirdiği politika analiz edilmektedir. 
Politika analizi sonucunda, Sağlık Bakanlığının yasal düzenlemelerinin yetersiz olduğu, beyaz kod başvuru 
sayılarında azalma olmadığı ve yasa gibi güçlü bir politikaya ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Bununla birlikte 
sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin azaltılması için, risk yönetimini ve kriz yönetimini kapsayan, bütüncül, 
multidisipliner bir yaklaşımla, tüm tarafların müdahil olduğu ulusal bir politikaya ihtiyaç olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Çalışanları, Şiddet, Politika, Süreç Analizi, Beyaz Kod. 

ANALYSIS OF POLICIES TOWARD REDUCTION OF VIOLENCE AGAINST HEALTH WORKERS 

Abstract 

In the field of health, subject of violence against health workers continues to be an important problem in the 
World and Turkey. The aim of this research is to analyze the developing policy toward reduction of violence 
against health workers through a Process Analysis Model. The research examines violence against health care 
workers between the years of 2007-2017 in Turkey and policy of developing the Ministry of Health related to 
subject is analyzed. As a result of the policy analysis, it seems that legal regulations of Ministry of Health were 
inadequate, there was no decrease in the white code application numbers and a strong policy like law is needed. 
Moreover, in order to reduce the violence against health workers, it can be said that needs a national policy to 
all parties get involved with a holistic, multidisciplinary approach covering risk management and crisis 
management. 

Key Words: Health Workers, Violence, Policy, Process Analysis, White Code. 

1. Giriş

Dünyanın çeşitli bölgelerinde, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet riski yüksek görülmektedir. Sağlık 
çalışanlarının % 8 ile % 38'i, meslek yaşamlarının bir zaman diliminde, fiziksel şiddete maruz 
kalmaktadır. Birçok sağlık çalışanı da, sözel saldırıya maruz kalmakta ya da tehdit edilmektedir. En 
çok şiddet, hastalar ve ziyaretçileri tarafından gerçekleştirilmektedir. Ayrıca felaket ve çatışma 
durumlarında sağlık çalışanları, kolektif veya politik şiddetin hedefleri haline gelebilmektedir. En çok 
risk altındaki sağlık çalışanları arasında, hemşireler, acil servis personeli ve paramedikler ile doğrudan 
hasta bakımıyla ilişkili diğer personel bulunmaktadır (World Health Organization, 2018). Dünya 
Sağlık Örgütüne (2002) göre şiddet; “fiziksel zorlamanın ya da gücün, kendine, başkasına, bir grup ya 
da topluluğa yönelik olarak yaralamaya, ölüme, psikolojik zarara, gelişim bozukluğuna sebep olacak 
biçimde kasıtlı kullanımıdır.” İşyerinde şiddet; “çalışanların, işlerine girişi, çıkışı dahil olmak üzere, 
işleriyle ilgili koşullarda, kendi güvenlik, esenlik veya sağlıklarına açık ya da örtülü bir meydan 
okumayı içeren, istismara uğradığı, tehdit edildiği ya da saldırıya uğradığı olaylar” olarak 

1 Sağlık Kurumları Yönetimi Doktora Öğrencisi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Ankara, karadogan.nursenn@gmail.com 
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tanımlanmaktadır (Wynne vd., 1997). İşyerinde şiddet, sözlü taciz, taciz, zorbalık, mobbing ve tehdit 
gibi psikolojik şiddeti ve fiziksel şiddeti içermektedir (Di Martino, 2002). 

Fiziksel şiddet, başka bir kişi ya da gruba yönelik fiziksel, cinsel veya psikolojik zarara neden 
olabilecek fiziksel güç kullanımıdır. Ayrıca fiziksel şiddet arasında, dayak atma, tekmeleme, 
tokatlama, bıçaklama, ateş etme, itme, ısırma, çimdikleme vs. fiiller yer almaktadır. Psikolojik şiddet 
ise, başka bir kişi ya da gruba yönelik fiziksel, zihinsel, ruhsal, ahlaki veya sosyal gelişime zarar 
verebilecek fiziksel güç tehdidi de dahil olmak üzere gücün kasıtlı kullanımıdır. Bununla birlikte, 
sözlü taciz, zorbalık, mobbing, taciz ve tehdit de psikolojik şiddet arasında yer almaktadır (ILO, ICN, 
WHO, PSI, 2002). 

Dünyada sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin artması, ülkelerin bu konuda gerekli önlemler almasını 
gerektirmiştir. Şiddetin önlenmesine ve azaltılmasına dair ülke örneklerinde, İngiltere’nin kapsayıcı 
bir yaklaşımla olaya yaklaştığı görülmektedir. İngiltere, Sağlık Bakanlığının liderliğinde, finansmanı 
devlet bütçesi tarafından karşılanan, tüm sağlık otoritelerinin ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa 
düzenlediği “Şiddete Sıfır Tolerans” kampanyasıyla şiddetin yönetimini gerçekleştirmeye çalışmıştır. 
İngiltere’nin aksine diğer ülkelerin ayrı ayrı önlemler alarak sağlıktaki şiddet olayını çözmeye 
çalıştıkları görülmektedir. Şiddet olayının gerçekleştiği durumda, sağlık çalışanlarının hizmetten 
çekilme hakları, ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Sağlık çalışanlarının, şiddet durumunda 
hizmetten çekilmesiyle ilgili düzenlemeler, Yunanistan, Polonya, Macaristan, Litvanya, Letonya, 
Kanada, İsviçre, İsrail, İspanya, İngiltere, Hırvatistan, Fransa, Finlandiya, Estonya, Avusturya ve 
Almanya da mevcuttur ve bu ülkeler mevzuatlarında bu konuyu ele almıştır. Bu düzenlemeler, 
Slovenya, Slovakya, Rusya, Portekiz, Norveç, Karadağ, İzlanda, İtalya, İsveç, Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi, Bulgaristan ve Andorra’da, ise mevcut değildir (Meclis Araştırması Komisyonu Raporu, 
2013).  

Türkiye’de sağlıkta yaşanan şiddetin artmasından dolayı,  şiddetin nedenlerini ve çözüm önerilerini 
ortaya koymak için Sağlık Bakanlığınca, çeşitli meslek örgütlerince ve kuruluşlarca çalışmalar 
yapılmıştır. Sağlık Bakanlığınca bu amaca yönelik politikaların (mevzuat ve uygulamaların) hedefi, 
sağlık hizmet sunumunun güvenli bir biçimde gerçekleştirilmesi, hak ve sorumluluk bilincinin 
sağlanması, sağlık personellerinin iş motivasyonlarının yükseltilmesi ve kalitenin, sağlık hizmetlerinin 
sunumunda yükseltilmesi olarak belirtilmektedir (Meclis Araştırması Komisyonu Raporu, 2013). 
Dolayısıyla bu doğrultuda, Sağlık Bakanlığının çıkarmış olduğu yasal düzenlemeler önem 
taşımaktadır. Son zamanlarda, kanıta dayalı olarak sağlık politikalarının yapılması ve uygulanması 
kapsamında, Sağlık Bakanlığının 2013-2017 Stratejik Planın da “kanıta dayalı olma” ilkesi, 
Bakanlığın kurumsal temel ilke ve değeri olarak kabul edilmiştir (Sağlık Bakanlığı, 2014). 

Kanıta dayalı politika oluşturma, kanıtsal ya da veriye dayalı karar alma süreçlerini önceliklendirmek 
için politika süreçlerini yeniden yapılandırmaya yönelik çağdaş bir yaklaşımı temsil etmektedir 
(Howlett, 2009). Kanıta dayalı sağlık politikası, sağlık hizmetlerinin akılcı ve geçerli kanıtlara 
dayanarak amaç, metodoloji ve içerik bakımından düzenlenmesi, mevcut bilgi ve çevre koşulları 
altında alternatifler arasından kararların formüle edilmesi ve sağlık politikacıları tarafından toplum 
yararı için politik hedeflerin belirlenmesidir (Kahveci ve Tokaç, 2010). 

Türkiye’de sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin azaltılmasına yönelik politikaların geriye dönük olarak 
incelendiği çalışma sayısı kısıtlıdır. Literatürdeki çalışmalar, şiddetin nedenleri, önlemi ve çözüm 
yollarını kapsamaktadır. Bu bağlamda, Sağlık Bakanlığının sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin 
azaltılmasına yönelik politikalarının incelenmesi, varolan politikaların değerlendirilmesi ve ileride 
oluşturulacak politikalar bakımından önem taşımaktadır. 

2. Yöntem

Bu araştırmada, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin azaltılmasına yönelik politikaların analizi 
amaçlanmıştır. Araştırmada, geriye dönük olarak, süreç analizi (Stages Heuristic) modeli 
kullanılmıştır. Süreç, politikaların başlatıldığı, geliştirildiği veya formüle edildiği, müzakere edildiği, 
iletildiği, uygulandığı ve değerlendirildiği şekli ifade etmektedir. Literatürde, süreç analizinin, politika 
analizinde oldukça kullanılan bir model olduğu belirtilmektedir  (Buse vd., 2005; Sabatier ve Jenkins-
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Smith, 1993). Araştırmada, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin azaltılmasına yönelik politikalar, 
süreç yöntemine göre ilk gündeme gelişinden başlanarak, politikanın uygulanıp değerlendirilmesine 
kadar olan tüm süreci kapsamaktadır. 

Kapsam 

Çalışma, Türkiye’de 2007-2017 yılları arasında sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti incelemekte ve 
Sağlık Bakanlığının konuya ilişkin geliştirdiği politika analiz edilmektedir.  

Verilerin Toplanması 

Süreç analizi modelinde, politikaların analizinde yer alan veri kaynakları; toplantı notları, görsel ve 
yazılı medya kaynakları, basılmamış raporlar, çalışma bulguları, konu ile ilgili web sayfaları, kamu 
kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar tarafından hazırlanan raporlardır (Buse vd., 2005). Dolayısıyla, 
bu araştırmadaki veriler, konu hakkındaki bilimsel yayınlardan, Sağlık Bakanlığının mevzuat 
çalışmalarından, Sağlık Bakanlığı 3. Hukuk Müşavirliğinden elde edilen Beyaz Kod sayılarından 
(2012-2017), Türkiye Büyük Millet Meclisi araştırma raporundan, ilgili kurumların resmî internet 
sitelerinden, ulusal kuruluşların raporlarından, sendikaların ve meslek örgütlerinin çalışma 
raporlarından ve araştırmalarından, konuyla ilgili Resmi Gazete’nin mevzuatından, görsel ve yazılı 
medyanın haberlerinden sağlanmıştır. 

Verilerin Analizi 

Sağlık Bakanlığının şiddetin azaltılmasına yönelik politikalarına ilişkin toplanan veriler, şekil 1’de 
incelenmiştir. Bu veriler, beş aşamaya dayanan süreç analizi modeliyle ele alınmıştır (Sabatier, 2007). 
Model, işlem aşamalarını açıklayan ve ideal tip kamusal faaliyetleri ortaya koyan, birbirinden ayrı bir 
dizi sıralı faaliyetten oluşmaktadır. Bu modelle, politika süreci bir dizi aşamaya ayrılmakta, problemin 
tanımlanması ve gündeme gelme aşamasından, formüle edilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesine 
kadar gelen aşamalarla oluşmaktadır (Buse vd., 2005). 

Politika analizinde kullanılan ve Sabatier (2007) tarafından açıklanan beş aşamalı süreç analizi modeli, 
şekil 1’de verilmiştir: 

 Şekil 1. Süreç Analizi Modeli (Sabatier, 2007). 

Sorunun ortaya çıkışı ve politika için gündem oluşması. Gündeme geliş aşaması, ilgili problemlerin 
ortaya çıkması, ciddi bir problem olarak görülmesi, çeşitli bakış açılarıyla problemin açıklanması ve 
problemle ilgili olarak siyasi otoritenin harekete geçmesi süreçlerini kapsamaktadır (Akgül ve Kaptı, 
2010: 80). Gündeme geliş, Shafritz vd., (2005) tarafından “fikirlerin ve belirli sorunların çeşitli politik 

Problemin Tanımlanması ve Gündeme Gelmesi 

Formüle Ediliş 

Kanunlaştırma 

 Uygulama 

 Değerlendirme 
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kanallardan ortaya çıkarak herhangi bir politik kurumun gündemine gelme süreci” olarak ifade 
edilmektedir. Yeni bir konunun gündeme gelmesinde iki önemli kaynak, yöneticiler ve politikacılardır 
(Shafritz vd., 2005). Yine günümüzde medya, sivil toplum kuruluşları ve değişik çıkar grupları da 
çeşitli problemleri gündeme taşımaktadır. Her problemin gündeme gelme olasılığı farklıdır. 
Dolayısıyla bazı problemler gündeme hiçbir zaman gelmezken, bazı problemler çok kısa sürede 
gündeme gelebilir. Literatürde gündeme geliş süreciyle ilgili çeşitli bakış açıları bulunmaktadır (Kaptı, 
2011). 

Kamu politikalarının şekillendirilmesi (formüle edilmesi). Bu aşamada, gündeme gelen problemin 
çözümüyle ilgili çeşitli kurum, kuruluş ve kişiler tarafından çözüm yolları geliştirilir ve çözüm için 
etkili alternatif yollar belirlenir ve bu yollar formüle edilir (Akgül ve Kaptı, 2010). Peters’e göre 
(2007), politika formülasyonu süreci, problemin çözümü için mekanizmaların geliştirilmesidir. Bu 
aşamada, birçok aktör önemli bulunsa da politika önerilerinin formüle edilmesinde, çeşitli politika 
aktörü yer almaktadır. Politika formülasyonu politik bir faaliyet olmasına rağmen her zaman partizan 
bir faaliyet değildir (Peters, 2007). Çözüm yollarının geliştirilmesinde, problemin asıl kaynağının 
bulunması, bilimsel yaklaşımın ve teorik verilerin değerlendirilmesi önem taşımaktadır (Kaptı, 2011). 

Politikanın kanunlaştırılması. Problemin çözümü için formüle edilen yollardan uygun olanın 
politikacılar tarafından kanunlaştırılması süreci, kanunlaştırma aşaması olarak tanımlanmaktadır 
(Kaptı, 2011). Bu aşamada formüle edilen politika taslağı, sonuçta resmiyet özelliği kazanmaktadır 
(Dye, 2007 akt. Akgül ve Kaptı, 2010). Yargı organları, meclis üyeleri, yürütme birimlerinin karar 
verme yetkilileri ve diğer kamu bürokratik birimlerin karar vericileri bu aşamanın başlıca aktörleridir. 
Kanunlaştırma sürecinde, yasama organı tarafından yapılan işlemlerden başka yürütme ve diğer idari 
birimler tarafından oluşturulan yönetmelik, tüzük, genelge, yönerge gibi düzenleyici işlemler ve 
yönetim kurulu kararları vb. gibi uygulanması öngörülen her türlü işlemler de kamu politikasının 
kanunlaştırılması aşamasına giren hususlar olarak değerlendirilebilir (Akgül ve Kaptı, 2010: 82). 

Politikaların uygulanması. Bu aşama, bir politikayı uygulamaya dönüştürme sürecidir (Buse vd., 
2005). Hükümet tarafından kanunlaşan politikaların, ilgili kurumlar tarafından yürürlüğe girmesi 
sürecidir (Birkland, 2011). Bu aşamada, belli süreçten geçerek kanunlaşan politikalar, kanunların 
öngördüğü biçimde uygulamaya koyulur (Dye, 2007, akt. Kaptı, 2011).  

Uygulanan politikaların değerlendirilmesi. Bir politikanın uygulandıktan sonra sonuçların 
belirlendiği, nasıl izlenildiği, hedeflere ulaşıp ulaşmadığı ve istenmeyen sonuçlara sahip olup olmadığı 
bu aşamada belli olur. Bu aşama, politikaların değiştirildiği veya sonlandırıldığı ve yeni politikaların 
getirildiği aşama olarak ifade edilmektedir (Buse vd., 2005). 

Sağlıkta Şiddet Konusu ile Paydaş Kurumlar 

Sağlıkta şiddet konusunda, birçok devlet kurumu, çeşitli meslek birlikleri ve derneği, çeşitli 
sendikalar, paydaş olma durumundadır. Konuyla ilgili olarak, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, bağımsız mahkemeler, Türk Tabipler Birliği, Türk 
Hemşireler Derneği, Türk Diş hekimleri Birliği, Türk Eczacılar Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet 
Çalışanları Sendikası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Türkiye Sağlık ve Sosyal 
Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası paydaş kurumlardır. 

3. Bulgular

Sağlık Bakanlığının sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin azaltılmasına yönelik politikalarının 
analizinde aşağıdaki bulgular elde edilmiştir: 

3.1. Sorunun Ortaya Çıkışı ve Politika için Gündem Oluşması 

Türkiye’de sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin nedenlerini ve çözüm yollarını ortaya koymak için 
birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar, 2000’li yıllardan itibaren artmıştır. Örneğin, Özcan ve 
Bilgin’in (2011) çalışması, konuyla ilgili yayınların geriye dönük olarak taranması biçiminde 
gerçekleştirilmiştir. Ocak 1999-Temmuz 2010 tarihleri arasında, ulusal ve uluslararası dergilerde 
yayınlanmış ilgili çalışmalar, derlemeler ve gözden geçirmeler incelenmiştir. Çalışmada, sağlık 
çalışanlarına yönelik şiddet türünde artış olduğu, hasta yakınlarının ve hastaların şiddet uyguladığı, 
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sözel şiddete kadınların, fiziksel şiddete erkeklerin maruz kaldığı, sözel ve fiziksel şiddete maruz 
kalmada hemşirelerin ve kadınların risk altında olduğu, saldırganların genel olarak psikolojik sorunları 
bulunan alkol ve madde bağımlısı erkeklerden oluştuğu, saldırı sebebinin en fazla örgütsel 
problemlerden kaynaklandığı, fiziksel şiddetin daha çok bildirildiği ve şiddet sonrası mağdurların 
duygusal ve fiziksel olarak etkilendiği görülmüştür. 

Annagür (2010) tarafından yapılan çalışmada, sağlık alanında çalışanların diğer iş yerleriyle 
kıyaslandığında daha fazla şiddete uğradıkları, en çok hasta ve yakınlarının şiddet uyguladıkları, sözel 
şiddetin fiziksel şiddetten daha fazla olduğu, şiddetin en sık acil servislerde ve psikiyatri kliniklerinde 
yaşandığı ifade edilmiştir. Şiddeti olayını yaşayan sağlık çalışanlarında, anksiyete ve huzursuzluk gibi 
psikolojik belirtiler görüldüğü belirtilmiştir. Sözkonusu çalışmada, şiddetle ilişkili yasal 
düzenlemelerin bulunmadığı ve fiziksel şiddete yönelik hükümlerin genel hükümlere tabi olduğu 
açıklanmıştır. Çalışmada, sağlık çalıșanlarının konuyla ilgili yeterli eğitim almadıkları saptanmıştır. 
Mevzuatın düzenlenmesinin, sağlık çalışanlarının eğitiminin, tıp eğitimindeki hasta hekim ilişkisine 
yönelik eğitimin ve yöneticilerin üzerine düșen görevleri ifa etmesi gibi konuların önemi vurgulanmış 
ve yasal düzenlemelerin gerekliliği sonucuna ulaşılmıştır. 

Avcı vd. (2015) tarafından yapılan çalışmada, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma 
Hastanesindeki 2,5 yıllık Beyaz Kod bildirimleri izlenmiş ve bildirimlerle ilgili nedenler ortaya 
koyularak önlemler açıklanmıştır. Çalışmada, şiddete uğrama oranında ilk sırada hekimler yer alırken, 
hekimleri, hemşireler ve hekim-hemşire dışı diğer sağlık çalışanları takip etmektedir. Çalışmada acil 
servis çalışanlarının rastgele bir zamanda, şiddete maruz kalma oranları yüksek bulunmuştur. 
Çalışmada Beyaz Kod bildirimlerinin büyük bir sonucunun hasta tutumundan kaynaklandığı, şiddetin 
ilk üç nedeni olarak, hasta ve yakınlarının ajitasyonunun, hemen muayene olma isteğinin ve hizmetten 
memnuniyetsizliğin geldiği belirtilmiştir. Ayrıca, çalışmada, hasta ve hasta yakınlarının isteklerinin 
illegal olması ve dolayısıyla karşılanamaması, sebebi açıklanamayan saldırganlığın kişilik özelliği 
haline gelmiş olması da şiddetin nedenleri arasında görülmüştür. Öneriler arasında, sağlık 
çalışanlarının güvenli ortamlarda güvenli şartlarda çalışması, çalışan hakları konusunda eğitilmesi, 
mevzuatın düzenlenmesi ve yönetimin şiddeti önleyen uygulamaları desteklemesi yer almaktadır. 

Duğan (2017) tarafından yapılan, yazılı basında sağlıkta şiddet haberlerinin içerik analizi ile 
incelendiği çalışmada, sağlıkta şiddetle ilgili haberlerin, etik ve sosyal sorumluluk kuralları gözardı 
edilerek hazırlandığı, sağlık çalışanlarının imajını zedeleyen haberciliğin yapıldığı ve şiddetin etkisini 
gösteren fotoğrafların yayınlandığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Sağlık çalışanına yönelik sözel ve fiziksel şiddet olayları, sosyal medyada, yazılı ve görsel yayın 
organlarında sürekli gündeme gelmektedir. Bu olaylardan, beş tanesi özellikle toplumun ve 
kamuoyunun hafızasında yer etmiştir. İki göğüs cerrahisi uzmanının (Dr. Ersin Arslan ve Dr. Kamil 
Furtun), göğüs cerrahisi profesörünün (Dr. Göksel Kalaycı) bir kadın doğum uzmanının (Dr. Aynur 
Dağdemir) ve bir aile hekiminin (Dr. Hüseyin Ağır) öldürülmesi, sağlıkta yaşanılan şiddetin boyutunu 
gözler önüne sermektedir (Özcan ve Yavuz, 2017: 68). 

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili çalışmalardan başka, şiddetin nedenlerini ortaya koymak ve 
konuya ilişkin çözüm yollarını değerlendirmek için sendikalar ve meslek örgütlerince çeşitli 
araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Konuyla ilgili olarak ilk sempozyum, Türk Tabipler Birliğinin, 2007 
yılında yaptığı şiddet sempozyumudur. Konuyla ilgili diğer çalışmalar ise şunlardır: 

1. Türk Tabipler Birliği Şiddet Sempozyumu-2007.
2. Gaziantep-Kilis Tabip Odası “Sağlık Sektöründe Şiddet Raporu I” başlıklı “Hekimlere

Yönelik Şiddet ve Hekimlerin Şiddet Algısı Araştırması”-2008.
3. Isparta-Burdur Tabip Odası “Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet ve Şiddet Algısı

Araştırması”-2008.
4. Türk Tabipleri Birliği İstanbul Tabip Odası “Hekime Yönelik Şiddet Nasıl Önlenir

Çalıştayı”-2009.
5. Sağlık Hizmetleri Sınıfı Çalışanları Derneği, “Sağlıkta Mesleki Saha Tarama Anketi”-2010.
6. Ankara Tabip Odası, “Hekimlere ve Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Raporu 2010-2011”.
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7. Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası, “Emeğe Saygı Şiddete Sıfır Tolerans
Sempozyumu”-2011.

8. Aydın Tabip Odası “Şiddetin Gölgesinde Hekimlik Araştırması”-2012.
9. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, “Sağlıkçı Şiddet Raporu”, Haziran 2012.
10. Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası, “Sağlık Çalışanlarının

Çalışma Hayatındaki Sorunları Araştırması”-2012.
11. Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası, “Sağlık Çalışanları Şiddet Araştırması”,

Aralık 2013.
12. Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddet Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken

Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Raporu, Ocak
2013.

13. Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası Stratejik Araştırmalar Merkezi Enstitüsü
Analizi “Sağlıkta Şiddet Nasıl Biter”, Temmuz 2015.

14. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu, “Her Boyutuyla Sağlık Çalışanlarına Yönelik
Şiddet Çalıştayı”, Mayıs 2017.

Meslek örgütlerin ve diğer kuruluşların yaptığı bu çalışmalarda, en fazla hekimlerin ve hekim dışı 
sağlık çalışanlarının şiddete maruza kaldığı, şiddet içeren olaylara tanık oldukları, en fazla sözel 
şiddete maruz kaldıkları, şiddetin en önemli aktörünün hasta yakınları olduğu, erkeklerin daha fazla 
şiddette bulunduğu ortaya koyulmuştur. Şiddetin nedenleri arasında, tedaviden memnun olmama, 
muayene sırasında fazla bekleyiş, tedavinin geciktiği hissine kapılma ve ihmal edilme düşüncesi, 
kurum yetersizlikleri, medyanın hekim karşıtı yaptığı yayınlar, hastanelere müracaat sayısında artış ile 
birlikte istihdamdaki yetersizlikler nedeniyle sağlık çalışanlarının iş yükünde artış, şiddet uygulayan 
kişinin alkol veya ilaç alması, hasta haklarının sürekli ön planda tutulması, ülkede uygulanan sağlık 
politikalarının yol açtığı sorunlar ve toplumdaki eğitim sorunları sayılmaktadır. Türk Tabipler 
Birliğinin yaptığı çalışmalar sonucunda, “Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu” kurulmuş ve çalışma 
grubunun içinden bir yürütme kurulu oluşturulmuştur. Bu doğrultuda Tabip odaları (İstanbul, Ankara, 
İzmir, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Gaziantep, Isparta, Kocaeli, Muğla, Samsun Tabip odaları), 
hekimler ve diğer sağlık çalışanlarının yaşadıkları şiddetin bildirilmesine yönelik “Alo Şiddet 
Hatlarını” kurmuşlardır. Ankara Tabip Odası da, hekim ve diğer sağlık çalışanlarının şiddete maruz 
kaldıklarında, yardım isteyebilecekleri “Şiddet Bildirim Hattını” açmıştır. Bu çalışmalarda çözüm 
yolları olarak, güvenlik önlemleri, eğitim ve sosyal hizmetler ile ilgili önlemler, çalışma şartları ile 
ilgili düzenlemeler ve medyanın kullanılmasıyla ilgili öneriler yer almaktadır. 

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusuyla ilgili olarak, Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Eczacılar 
Birliği, Türk Hemşireler Derneği çeşitli tarihlerde basın açıklamaları yapmıştır. Bunlardan bazıları 
aşağıda yer almaktadır: 

Türk Diş Hekimleri Birliği, “Sağlıkta Şiddete Hayır! Meslektaşımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz”, 
30.10.2017 tarihli basın açıklaması.  

Türk Eczacılar Birliği, “Acımız, Üzüntümüz, İsyanımız Çok Büyük! Şiddet Bu Kez 4 Meslektaşımızın 
Canını Aldı”, 24.06.2016 tarihli basın açıklaması.  

Türk Hemşireler Derneği, “Şiddet”, 01.07.2011 tarihli basın açıklaması. 

Medyanın geçmişte rolü, politika yapımında önemsenmeme eğilimindedir. Bununla birlikte, kitle 
iletişim araçları, hükümetlerin tepkisini etkileyerek, konuların ve kamuoyunun fikrinin belirlenmediği 
durumlarda, etkileme ve şekillendirme yetenekleri sayesinde uzun vadede hükümetlerin politika 
gündemleri üzerinde önemli bir etki yaratmıştır. İnternete 1990'larda erişim, bu süreci daha da belirgin 
bir hale getirmiştir. Dolayısıyla internet, hükümetlerin kolayca tahmin edemeyeceği veya kontrol 
edemeyeceği, ancak bir şekilde tepki vermek zorunda kalabilecekleri yolları sağlayarak, kamuoyunun 
hızlı bir şekilde harekete geçirilmesini ve geri bildirimini sağlamıştır (Buse vd., 2005). 

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili haberler, medyada sıkça yer almaktadır. Konuyla ilgili bazı 
haber örnekleri, aşağıda verilmektedir: 
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 Türkiye' yi sarsan ölümün perde arkası. Hastanede uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren
Dr. Ersin Arslan, dün son yolculuğuna uğurlandı (Milliyet Gazetesi).

 Antalya'da acil servis doktoruna demir çubuklarla saldırdılar (CNN TÜRK com.).
 Saldırıp ölümle tehdit ettiler! Doktor sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu (Hürriyet

Gazetesi).

Gaziantep’te, 2012 yılında yaşanan olayda Dr. Ersin Arslan’ın hayatını kaybetmesi ve sağlıkta 
yaşanan diğer şiddet olayları üzerine, Mecliste gruba sahip dört siyasi parti, ortaklaşa hareket ederek, 
10 Meclis Araştırması Önergesini birleştirmiştir. Konuyla ilgili olarak, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde bir araştırma komisyonu kurulmuştur. Komisyon, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili 
tüm aktörlerin görüşlerini almıştır. Komisyon, konuyla ilgili çeşitli yerlere ziyaretlerde bulunmuştur. 
Bütün bu gelişmeler sonucunda, şiddetin yönetiminde ülke örneklerini, şiddetin boyutlarını, 
nedenlerini, şiddetin önlenmesine ve azaltılmasına yönelik çözüm önerilerini içeren bir rapor 
hazırlanmıştır (Meclis Araştırması Komisyonu Raporu, 2013).  

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusuna ilişkin 2007 yılında başlayan çalışmalar, çalıştaylar, 
anketler, raporlar, ilgili meslek kuruluşların, meslek birliklerinin basın açıklamaları, konuyla ilgili 
meslek kuruluşlarının ve birliklerin kurdukları alo şiddet hatları ve şiddete sıfır tolerans çalışma 
grupları, sendikaların çalışmaları, medyadaki haberler, konuyla ilgili Meclis Araştırma Raporu, şiddet 
konusunun, sağlık çalışanları ve toplum açısından önemli bir problem haline geldiğini göstermektedir. 

3.2. Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddetin Azaltılmasına Yönelik Politikaların Formüle Edilmesi 

Sağlık Bakanlığınca şiddetin azaltılmasına yönelik çeşitli çözüm yolları geliştirilmiştir. Bu doğrultuda, 
“Sağlıkta Kalite Standartları” rehberleri, Sağlık Bakanlığınca 2005 yılında yayımlanmış ve 2007, 2009 
ve 2011 yıllarında revize edilmiştir. Bu rehberler ile hasta ve çalışan güvenliğinin düzenli olarak takip 
edilmesi amaçlanmıştır (Meclis Araştırması Komisyonu Raporu, 2013). Hastane Hizmet Kalite 
Standartları Rehberi’nde (2011), hastanelerde “Çalışan Güvenliği Komitesi” kurulmasına, komitenin 
görev tanımına, komitede yer alacak meslek gruplarına ve beyaz kod yönetimine yönelik 
düzenlemelere yer verilmiştir (Hastane Hizmet Kalite Standartları Rehberi, 2011). Sağlık çalışanın 
güvenliği ile ilgili olarak, “Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulanması Usul ve 
Esasları Hakkında Tebliğ”, 16.10.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Sözkonusu tebliğde, 
acil serviste zorunlu olması gereken güvenlik önlemleri açıklanmış, acil serviste hastanın, yakınlarının 
ve çalışanların güvenliği için yönetimce gereken önlemlerin alınması gerektiği belirtilmiştir. 

Sağlık Bakanlığınca, hekim hasta iletişimini arttırmak üzere, 2009 yılından başlayarak ,“Sevgi En İyi 
İlaçtır” adındaki kampanya, 14 Mart Tıp Bayramında yapılmış ve konuyla ilgili gazete ilanları ve spot 
filmler düzenlenmiştir. Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumları adı altında, 2010 yılından 
başlayarak illerde çeşitli toplantılar hazırlanmış ve sözkonusu toplantılarda toplam olarak 6000 sağlık 
personeline kendi güvenlikleri ve Beyaz Kod uygulamalarıyla ilgili eğitim verilmiştir. Bu 
sempozyumlarda, sağlık ve hastane güvenlik personellerinin eğitimleri düzenlenmiştir. 594 hastanede, 
187.202 sağlık çalışanı ve güvenlik görevlisi, iletişim eğitimine tabi tutulmuştur. Bununla birlikte, 
paydaş toplantıları adıyla 14-18 Mayıs 2012 tarihlerinde, birçok sivil toplum kuruluşu ile toplantılar 
yapılmış, şiddetle ilgili durum ve önlemler görüşülmüştür. Bütün bu faaliyetler, toplumsal 
farkındalığın arttırılmasına yönelik faaliyetlerdir (Meclis Araştırması Komisyonu Raporu, 2013). 

3.3. Politikanın Kanunlaşması 

Şiddetin azaltılmasına yönelik politikaların kanunlaşmasıyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığınca çeşitli 
genelgeler ve yönetmelikler çıkarılmıştır. Çalışan güvenliğinin sağlanmasına yönelik tebliğden sonra, 
Sağlık Bakanlığınca, “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik”, 06.04.2011 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Sözkonusu yönetmelikte, sağlık kurumlarında beyaz kod 
uygulamasının yapılması belirtilmiştir. Bununla birlikte, bu yönetmelikte, “çalışanlara yönelik 
güvenlik programlarının ve sağlık taramalarının oluşturulması, engelli çalışanlara için düzenlemelerin 
hazırlanması, çalışanların kişisel koruyucu önlemleri almalarının sağlanması ve fiziksel şiddetin 
önlenmesi için düzenlemelerin oluşturulması konusunda gerekli düzenlemelerin ve önlemlerin 
alınması” talep edilmiştir.  
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Şiddetin azaltılmasına yönelik bir diğer yönetmelik olan “Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen 
Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”, 28.04.2012 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Sözkonusu yönetmelik, “Sağlık Bakanlığı ve bağlı 
kuruluşlarda görev yapan personele, sağlık hizmetini ifa ederken ya da bu görevlerinden dolayı 
personele yönelik kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiilin yapılması durumunda sağlanacak hukuki 
yardımın içeriğini” ifade etmektedir. 

“Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Genelgesi” 14.05.2012 tarihinde, dönemin Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ’ın imzasıyla, tüm illerdeki üniversite, kamu, özel sağlık kurum ve kuruluşlarına gönderilmiştir. 
Bu genelgede, çalışan güvenliğine ilişkin düzenlemeler yer almış ve hastane düzeyinde Beyaz Kod 
uygulaması başlatılmıştır (Meclis Araştırma Komisyonu Raporu, 2013). Sözkonusu genelgede, çalışan 
güvenliğiyle ilgili “çalışan güvenliği komitesinin oluşturulması, konuyla ilgili programın ve eğitimin 
hazırlanması, sağlık taramalarının yapılması, kişisel koruyucu önlemlerin alınması, şiddeti önlemede 
düzenleme yapılması, enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi için yapılacak programlar” yer alırken, 
beyaz kod uygulamasına geçilmesine de yer verilmiştir. Aynı genelgenin 6. maddesi, “sağlık 
çalışanlarının, sağlık hizmetini sunarken şiddet yaşaması durumunda, acil verilecek hizmetler dışında, 
hizmetten çekilme talebinde bulunmalarını” başka bir ifadeyle “hizmetten çekilmelerini” ele 
almaktadır. Sözkonusu maddeye göre; “hizmetten çekilme talebinin, kurumun belirlediği yöneticiye, 
sözlü ya da yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. Bildirim verilmişse yetkili yönetici, olayı hemen 
değerlendirerek konuyla ilgili talebin uygunluğu konusunda derhal karar verecektir. Yetkili yönetici, 
sağlık çalışanının talebini uygun görürse, hastanın sağlık hizmetinden yararlanması ve tedavisinin 
sürmesi için gerekli tedbirleri, güvenlik tedbirleriyle beraber alacaktır. Bu kapsamda, yetkili yönetici, 
hastanın sağlık hizmetini almasını sağlayacak yeni sağlık çalışanını tespit edecek, kurum içinde bu 
durumun sağlanamaması sözkonusu ise hastanın sağlık hizmetinden yararlanabileceği başka bir sağlık 
kurumuna hizmet alımını ve sevkini temin edecektir. Bu süre zarfında, hastanın tedavisinin 
aksatılmamasına dikkat edilecektir.”   

İçişleri Bakanlığınca, 26.04.2012 tarihli  “Sağlık Çalışanlarına Karşı İşlenen Suçların Soruşturulması” 
genelgesi yayımlanmıştır. Sözkonusu genelgede, “sağlık çalışanlarına karşı; yaralama (Türk Ceza 
Kanunu, Madde 86-87), tehdit (Türk Ceza Kanunu, Madde 106), hakaret (Türk Ceza Kanunu, Madde 
125), fiillerinin ifa edilmesi sırasında, sağlık çalışanın şikayetine bakılmasızın, sağlık kurumlarında 
görevli hastane polisleri ve kolluk kuvvetlerince direkt işlemin yapılması, ilgili Cumhuriyet savcılığına 
bilgi verilmesi ve gerekli soruşturmanın gerçekleştirilmesi görevi verilmiştir. Bununla birlikte 
genelgede, konuyla ilgili yapılacak soruşturma işlemlerinin, sağlık kuruluşlarında hizmet sunumunun 
etkilenmeyecek ve aksamayacak şekilde titizlikle yürütülmesi gerektiği de belirtilmiştir.” 

Tüm bu yapılan yasal düzenlemelerle, sağlık çalışanın güvenliği sağlanmaya çalışılmış ve şiddetin 
azaltılması amaçlanmıştır. 

3.4. Politikanın Uygulanması 

Şiddete yönelik politikaların kanunlaşmasından sonra bu politikaların uygulanması sağlanmıştır. Bu 
kapsamda, Sağlık Bakanlığınca çıkarılan, “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair 
Yönetmelikle”, Beyaz Kod uygulamasının yapılması belirlenmiş, hastane düzeyinde Beyaz Kod 
uygulaması da, Çalışan Güvenliği Genelgesiyle başlatılmıştır. Beyaz Kod uygulaması; bir erken uyarı 
sistemidir. Sağlık çalışanları, bu uyarı sistemini kullanarak şiddet olayını bildirmektedir. Beyaz Kod 
çağrısı (1111) bildirildiğinde, yaşanan şiddet olayına müdahale edilerek olayla ilişkili tutanak ve 
formlar düzenlenir (Meclis Araştırma Raporu, 2013). 

Türkiye’nin tüm illerinin sağlık müdürlüklerinde, Beyaz Kod İl Koordinatörlükleri, Bakanlığın 
Merkezinde ise şiddet olaylarını izlemek ve süreçleri eşgüdümlemek için Bakanlık Beyaz Kod Birimi 
kurulmuştur. Bakanlık Beyaz Kod Birimi, “113” numaralı telefon hattıyla 24 saat hizmet vermekte ve 
“www.beyazkod.saglik.gov.tr” internet adresiyle de eşgüdümü gerçekleştirmektedir. Bakanlık Beyaz 
Kod Birimi, kamu ve özel tüm sağlık kuruluşlarında meydan gelen şiddet olaylarını takip etmekte, 
mağdurlara psikolojik destek sağlamakta, hukuki süreçleri başlatmakta ve takip etmektedir. Ayrıca 
konuyla ilgili veri toplamakta ve analiz etmektedir (Meclis Araştırma Komisyonu Raporu, 2013).  
Beyaz Kod bildirimiyle ilgili kayıtların tutulması esnasında, “olayın yeri, tarihi, saati, olay zamanında 
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yapılan iş, çevrede oluşan olumsuzluklar, başlayış nedeni, oluş biçimi, olay esnasında mevcutsa 
kullanılan nesne, olaya karışanların yaşı, cinsiyetleri varsa kişisel bilgileri” yer almaktadır (Meclis 
Araştırma Komisyonu Raporu, 2013).   

Günlük olarak Beyaz Kod birimine, ortalama 23 bildirim yapılmaktadır. Türüne göre bu bildirimler, 
sözel şiddet ve fiziksel şiddet olarak sınıflandırılmaktadır. (Meclis Araştırma Komisyonu Raporu, 
2013). Bununla birlikte, sağlıkta şiddetle ilgili olarak, Sağlık Bakanlığının Sağlıkta Kalite ve 
Akreditasyon Daire Başkanlığınca 2010-2017 yılları arasında düzenlenen hasta ve çalışan güvenliği 
sempozyumları ile sağlık çalışanlarına, hasta ve çalışan güvenliği eğitimi verilmiş ve bu alanda 
farkındalık ve güvenlik kültürü oluşturulmaya çalışılmıştır (Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve 
Akreditasyon Daire Başkanlığı). 

3.5. Politikanın Değerlendirilmesi 

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin azaltılmasına yönelik politikaların değerlendirilme aşamasında, 
Sağlık Bakanlığının şiddetle ilgili yaptığı yasal düzenlemelerden başka, Türk Tabipler Birliği de konu 
ile ilgili olarak, 14 Mart 2017 tarihinde, Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı hazırlamıştır. Bu yasa 
tasarısında, Türk Ceza Kanunu’na ek madde önerisi getirmiştir. Söz konusu yasa tasarısına göre, 
sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin artmasında, şiddeti yapan kişilerin cezalandırılmayacakları ya da 
önemli bir cezaya mahkum olmayacakları fikridir. Yasa tasarısına göre, şiddete kesinlikle müsamaha 
gösterilmemesi, şiddetle ilgili suçların kesin olarak cezalandırılacağı ve kamu sağlığını olumsuz 
etkilediği için de ayrıca cezalandırılacağı fikrinin sağlanması önemlidir. Güvenli ve sağlıklı çalışma 
ortamı, hasta haklarının korunmasının da ön koşuludur. Sözkonusu yasa tasarısındaki maddenin son 
fıkrasında ise ağırlaştırıcı sebebe yer verilmiştir. Şiddetle ilgili fiillerin, “sağlık hizmetinin 
sürdürülemediği duruma sokması konusunda, uygulanacak cezanın, yarısı oranında yükseltileceği” 
ifade edilmiştir. Söz konusu yasa tasarısında, Türk Ceza Kanununa Ek Madde Önerisinde, “sağlık 
personeline yönelik, sağlık hizmeti ifa edilirken ya da verilen sağlık hizmetine ilişkin nedenlerle cebir, 
şiddet veya tehdit kullanan kişinin, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması ve bu 
fiiller sonucunda sağlık hizmeti sürdürülememişse, yukarda bahsedilen cezanın, yarı oranında 
artırılması” maddeleri yer almaktadır. Dolayısıyla önerilen bu ek maddeler, kamunun sağlığına karşı 
suçlar kapsamında, sağlık hizmetini engelleme başlığı altında yer almaktadır. 

Bütün bu politikanın şekillenmesiyle birlikte, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi tarafından, 9 
Ekim 2017 tarihinde Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, sağlık çalışanına 
şiddet olaylarının iş kazası olarak değerlendirilmesi konusunda yazı gönderilmiştir. Bu yazılarda 
konuyla ilgili şu noktalara değinilmiştir: 

 6331 sayılı İş Sağlığı ve Kanunu’nda “işverenin tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının
kaydını tutarak, gerekli incelemeleri yapması ve konuyla ilişkili raporları hazırlaması ve iş
kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmesiyle” iş
kazası bildirimi yükümlülüğünün işverene ait olduğu belirtilmiştir.

 Bütün bu düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında
çalışanlara yönelik şiddet olaylarının iş kazası olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi
gerekmektedir.

 Sağlık Bakanlığı şiddet olaylarını “Beyaz Kod” sistemiyle kayda almakta ancak iş kazası
bildiriminde bulunmamaktadır.

 Sağlık Bakanlığının şiddet olaylarının kayıtlarını tutması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığının da iş kazalarının saptanmasına yönelik yasal kuralların uygulanmasını sağlaması
gerekmektedir.

Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi tarafından 9 Ekim 2017 tarihinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığına gönderdiği yazıya cevaben, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 16.11.2017 tarihinde 
gönderdiği yazıda, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet olaylarının iş kazası olarak kabul edilip 
değerlendirileceğini ifade etmiştir (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği 
Müdürlüğü Yazısı, 2017). Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin azaltılmasıyla ilgili olarak hekimler, 
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sağlıkta şiddete ceza artırımı isteğinde bulunmuşlardır. Konuyla ilgili olarak, Türk Tabipleri Birliği 
Merkez Konseyi’nin heyeti, 30 Kasım 2017 günü, Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan’ı ziyaret etmiş 
ve sağlıkta yaşanan şiddete yönelik görüş ve öneri alışverişinde bulunmuş, sağlıkta şiddetin 
önlenmesine yönelik Türk Ceza Kanunu’na ek maddenin eklenmesini ve şiddetin iş kazası olarak 
kabul edilmesini talep etmiştir (Türk Tabipler Birliği). 

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin azaltılmasıyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığınca yapılan mevzuat 
düzenlemelerinin, kampanyanın, hasta ve çalışan güvenliği sempozyumlarının, güvenlik ve iletişim 
eğitimlerinin, şiddetin azaltılmasında ve önlenmesinde önemli bir etkisi olmadığı beyaz kod başvuru 
sayılarından anlaşılmaktadır. Hekimlerin, sağlıkta şiddete ceza artırımı isteği talebinde bulunması ve 
bu konuda yasa tasarısının hazırlanması, beyaz kod başvuru sayılarında yıllar itibariyle azalma 
olmaması, sağlık çalışanlarına karşı şiddet konusunda uygulanan sağlık politikalarının yetersiz 
olduğunu göstermektedir.  

Sağlık çalışanlarının şiddetinin azaltılmasına yönelik politikalarının değerlendirilmesinde, beyaz kod 
başvuru sayıları ele alınmıştır. Bu çalışmada, şiddete uğramış sağlık çalışanlarının sayısı, 1 Haziran 
2012 (7 aylık) ve 2017 zaman dilimi içinde incelenmiştir. Grafik 1’de, Beyaz Kod sisteminin 
uygulamaya başlandığı 2012 tarihinden itibaren toplam Beyaz Kod başvuru sayısında, yıllar itibariyle 
artış olduğu, önemli bir oranda düşme olmadığı, en fazla şiddetin sözel şiddet olduğu ve en fazla 2017 
yılında yaşandığı görülmektedir. Beyaz Kod başvuru sayısı sadece 2016 yılında azalmıştır. Yıllar 
itibariyle Beyaz Kod sayısının, Beyaz Kod Sisteminin uygulanmaya başlandığı 2012 yılına göre fazla 
olduğu görülmektedir. 

Grafik 1. Beyaz Kod Başvuru Toplam Sayısı ve Şiddet Türüne Göre Dağılımı (2012-2017) 

     Kaynak: Sağlık Bakanlığı, 3. Hukuk Müşavirliği, 2017. 

Beyaz Kod sayılarının başvurunun yapıldığı kurum türüne göre dağılımında, başvurunun en fazla 
devlet hastanelerinde ve eğitim ve araştırma hastanelerinde olduğu görülmektedir. En az Beyaz Kod 
sayısı, tıbbi görüntüleme ve laboratuvarlara aittir. Beyaz Kod sayısının şiddet mağdurunun ünvanına 
göre dağılımında, Beyaz Kod sayısı en fazla hekim ve hekim dışı sağlık personeline aittir. En fazla 
şiddete bu iki grup maruz kalmaktadır. Cinsiyete göre dağılımında ise, en fazla şiddete kadınlar maruz 
kalmaktadır. Şiddetin en fazla yaşandığı yerler, acil servisler ve polikliniklerdir. Şiddetin en az 
yaşandığı yerler ameliyathane ve yoğun bakımdır. Beyaz Kod başvurusunu en fazla kurum yetkilisi ve 
mağdur yapmaktadır. Beyaz Kod başvurusunu, 2016-2017 yılında en fazla yapan, çalışan güvenliği 
birimi ve 113 personel (acil şiddet hattı), en az başvuruyu yapan ise sağlık çalışanıdır. Kovuşturma 
durumuna göre şiddet uygulayanların durumu, mahkumiyet olmaktadır. Beraat, takipsizlik kararları ise 
mahkumiyete göre düşüktür. Mahkumiyetin en yüksek olduğu yıl 2013’tür. Beyaz Kod sayısının 
mağdurların yaş durumuna göre dağılımında, 26-33 yaş arasındaki sağlık çalışanı en çok şiddete 
uğramaktadır. En az şiddete uğrayan yaş grubu ise 50 yaş ve üstüdür.  En fazla 2014 yılında, 26-33 yaş 
arasındaki sağlık çalışanı şiddete uğramıştır (Sağlık Bakanlığı 3. Hukuk Müşavirliği, 2017). 
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4. Sonuç

Sağlık kurumlarında şiddet, bir halk sağlığı sorunu olarak devam etmektedir. Bu nedenle son yıllarda, 
şiddetle ilgili çeşitli çalışmalar yapılmış ve politikalar geliştirilmiştir.  

Bu çalışmada, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin azaltılmasına yönelik politika, süreç modeliyle 
analiz edilmiş ve uygulanan politikanın, şiddetin azaltılmasını sağlamadığı ortaya koyulmuştur. 
Çalışmada, sağlıkta şiddetin problem olarak gündeme gelişi, konuyla ilgili Sağlık Bakanlığının 
geliştirdiği politikanın formüle edilişi, kanunlaştırılması, uygulanması ve değerlendirilmesi ele 
alınmıştır. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin azaltılmasıyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığınca yapılan 
mevzuat düzenlemelerinin, kampanyanın, hasta ve çalışan güvenliği sempozyumlarının, güvenlik ve 
iletişim eğitimlerinin, şiddetin azaltılmasında ve önlenmesinde önemli bir etkisi olmadığı beyaz kod 
başvuru sayılarından anlaşılmaktadır. Hekimlerin, sağlıkta şiddete ceza artırımı isteği talebinde 
bulunması ve bu konuda yasa tasarısının hazırlanması, beyaz kod başvuru sayılarında yıllar itibariyle 
azalma olmaması, sağlık çalışanlarına karşı şiddet konusunda uygulanan sağlık politikalarının yetersiz 
olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin azaltılması için, konuyla 
ilgili yasanın yapılması ve kabul edilmesi, daha fazla yasal düzenlemelere yer verilmesi, mevzuat 
düzenlemelerin revize edilmesi, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile ortak çalışmaların, 
eğitimlerin, seminerlerin düzenlenmesi ve uygulamaya yönelik tedbirlerin alınması, ek politikalarla 
suçun ve uyuşturucu madde kullanımının azaltılması, yurttaşlık bilincinin yükseltilmesi, devlet 
otoritelerinin, sivil toplum kuruluşlarının, medyanın, sağlık çalışanlarının, konu ile ilgili tüm 
paydaşların ve halkın birlikte yer aldığı ulusal bir kampanyanın başlatılması, kampanya ile ilgili kamu 
spotlarının, filmlerin, reklamların, afişlerin oluşturulması, kampanyanın etkisini kontrol etmek için 
araştırmaların yapılması önemlidir.  

Sağlıkta yaşanan şiddet, hem bireyleri hem de toplumu olumsuz yönde etkilemektedir. Sağlık çalışanı 
açısından şiddetten kaynaklanan üzüntü ve aşağılama genellikle motivasyon eksikliğine, güven 
kaybına ve benlik saygısının azalmasına neden olmakta ve devam ettiği durumda, fiziksel hastalık, 
psikolojik bozukluklar ya da sigara, alkol ve uyuşturucu kullanımı gibi alışkanlıklar görülebilmektedir. 
Şiddet, sağlık çalışanının sosyal konumunu olumsuz etkileyerek işsizliğe, psikolojik ve fiziksel 
sorunlara yol açmaktadır. Toplumda ise şiddetin bedeli, mağdurların yeniden entegrasyonu için sağlık 
hizmetine ve uzun vadeli rehabilitasyon masraflarına, işsizlik ve şiddete bağlı olarak işlerini kaybeden 
ya da terk eden mağdurlar için de yeniden eğitim ve maluliyet maliyetlerine neden olmaktadır. 
Dolayısıyla bu kapsamda risk yönetimi önem taşımaktadır. Risk yönetimi, şiddet olayı 
gerçekleşmeden önce alınacak önlemleri içeren bir yaklaşımdır. Bu kapsamda, toplumda şiddetin her 
alanda yaşanabileceği düşünülerek, aileden başlayan, okullara, eğitim kurumlarına uzanan bir şiddeti 
engelleme ve sağlık iletişim eğitimi modelinin uygulanması, bireysel silahlanmanın önlenmesi, görsel 
ve yazılı medyanın şiddetle ve sağlık çalışanlarıyla ilgili yayınlarının doğruluğu ve denetimi, sağlık 
çalışanlarının öğrenim gördüğü kurumlarda, teorik ve uygulamalı sağlık iletişimi derslerinin yer 
alması şiddetin azaltılmasında önemli rol oynayabilir. Bununla birlikte, hasta hakları dernekleri ve 
benzeri sivil toplum kuruluşlarının, hastalara ve yakınlarına yükümlülükleri konusunda eğitim vermesi 
ve şiddetin bir hak arama yöntemi olmadığı konusunda bilgilendirmesi, şiddetin ana nedenlerinin iyi 
belirlenip ona göre çözüm önerilerini kapsayan politikaların geliştirilmesi de önem taşımaktadır.  

Şiddetin önlenmesinde atılacak diğer adımlar, insan merkezli bir işyeri kültürünün geliştirilmesi, 
konuyla ilgili farkındalık yaratılması, şiddete neden olan davranışın tolere edilmeyeceğini belirten 
uyarıların bulunması, politikanın uygulanması için uygun eğitim ve becerilere sahip bireylere veya 
ekiplere sorumluluk verilmesi, iş yerinde sosyal diyalogun ve iletişimin yaygınlaştırılmasıdır. Ruhsal 
sorunları ve madde bağımlılığı olan, daha önce şiddet uygulamış bireylerin ve hastaların kayıtlarının 
tutulması, tüm sağlık kurumlarında, standart bir şiddet yönetimi politikasının hazırlanması ve 
uygulanması önemlidir. Sağlık personelinin orantısız dağılımının, nicelik ve nitelik yetersizliğinin 
giderilmesi, hastalara ayrılan sürenin artırılması, şiddetin azaltılmasında dikkate alınmalıdır. Bu 
bağlamda, kamu hastanelerinde uygulanan performans sistemi bu yönüyle yeniden 
değerlendirilmelidir. Şiddet riskini azaltmada, iş yeri ortamının yeterli güvenlik önlemlerine sahip 
olması bir diğer önemli adımdır. Bu önlemler arasında; kapıların güvenlikli olması, güvenlik 
kameraları, metal detektörler, kontrol yerleri, panik alarmları, 24 saat güvenlik sağlanması sayılabilir. 
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Sağlık çalışanlarına verilecek özel eğitimle, farkındalığın artırılması ve korunma yöntemlerinin 
sağlanması şiddetin azaltılmasında önemli rol oynayabilir. Şiddet olayı sırasında ve yaşandıktan sonra 
uygulanacak kriz yönetimi de, şiddetin azaltılmasında önem taşımaktadır. Kriz yönetiminde, şiddete 
uğrayan sağlık çalışanın hizmetten çekilme talebinin değerlendirilmesi, gerekli fizyolojik ve psikolojik 
desteğin verilmesi, idari ve hukuki desteğin sağlanması göz önünde bulundurulmalıdır. Şiddetle ilgili 
cezaların caydırıcılığı için yasaya ihtiyaç olduğu vurgulanmalıdır. 

Sonuç olarak sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin azaltılması için, risk yönetimi ve kriz yönetimini 
kapsayan, bütüncül, multidisipliner bir yaklaşımla, tüm tarafların müdahil olduğu ulusal bir politikaya 
ihtiyaç olduğu söylenebilir. 
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SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA İŞYERİ ŞİDDETİNİN İŞ DOYUMU 
VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ 

Yunus Emre Öztürk1 
Fatma Çiftçi Kıraç 2 
Büşra Yılmazsoy3 

Özet 

Gittikçe artan işyeri şiddet olayları sağlık sektöründeki çalışanların iş doyumlarını ve örgütsel bağlılıklarını 
etkilemektedir. Bu çalışmayla sağlık çalışanlarının işyeri şiddetine maruz kalma durumlarının iş doyumu ve 
örgütsel bağlılıklarına etkisini incelemek amaçlanmıştır. Araştırmada nicel araştırma deseni ve kolayda 
örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Örneklemi hastane çalışanları (n=240) oluşturmaktadır. Araştırma verileri, 
demografik bilgi, işyeri şiddeti, iş doyum ölçeği ve örgütsel bağlılık ölçeğinin yer aldığı formlarla toplanmıştır. 
Sağlık çalışanlarının işyerinde şiddete uğrama oranları; mesleki sürede %72,5, son bir yıl içerisinde ise %69,6 
olup %77,5’i sözel, %44,6’sı psikolojik, %23,5’i fiziksel şiddettir. Şiddeti uygulayan kişilerin ise %64,6’sını hasta 
yakını, %30,8’ini hasta, %67,5’inin ise erkek olduğu bulunmuştur. Şiddete maruz kalmayanların maruz kalanlara 
göre iş doyumlarının ve örgütsel bağlılıklarının da daha yüksek olduğu ve aralarında da anlamlı bir farkın olduğu 
tespit edilmiştir (p<0,05).  

Anahtar Kelimeler: İşyeri şiddeti, iş doyumu, örgütsel bağlılık, sağlık çalışanları 

JOB SATİSFACTİON IN HEALTH WORKERS OF WORKPLACE VİOLENCE AND IMPACT ON 
ORGANİZATİONAL COMMİTMENT 

Abstract 

Increasingly workplace violence affects their job satisfaction and organizational commitment of employees in the 
health sector. The purpose of this study is to investigate the effect of health workers on workplace violence, job 
satisfaction and organizational commitment. Quantitative research design and easy sampling method was used in 
this study. In easy sampling hospital staff constitute n=240. Research data were collected with forms including 
demographic information, workplace violence, job satisfaction scale and organizational commitment scale. The 
rate of health workers receiving violence at work; 72.5% in the professional period and 69.6% in the last one 
year, 77.5% are verbal, 44.6% are psychological and 23.5% are physical violence. 64.6% of those who applied 
violence were relatives, 30.8% were patients, and 67.5% were men. It has been found that those who are not 
exposed to violence have a higher level of job satisfaction and organizational commitment than those who are 
exposed and that there is a significant difference between them(p<0,05).  

Key Words: Workplace violence, job satisfaction, organizational commitment, health workers 

1.Giriş

Şiddet konusu, toplumun tümünü ilgilendiren bir sorun ve meydana geldiği yerler açısından işyerlerini 
de kapsayan önemli bir konudur, son yıllarda giderek önemi artmıştır (Cinoğlu, 2015). İşyeri şiddeti, 
çalışana yöneltilen fiziksel, psikolojik/sözel zarar vermek için her türlü girişim şeklinde tanımlanabilir 
(Dursun, 2012; Wiskow, 2003). İşyerinde şiddet; yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, örgütsel sorunlar ve 
kültürel özellikler gibi belirli faktörlerden etkilense de herkesin şiddet davranışını rastgele açığa çıkarma 
potansiyeline sahip olması birey, örgüt ve toplum için bir sorundur (Erdoğan ve Yıldırım, 2017). 

İşyerinde şiddet olgusunun yaygın olduğu ve oldukça fazla personelin bulunduğu sağlık kuruluşları, 
işyeri şiddetinin en fazla olduğu sektörlerden biridir (Wells ve Bowers, 2002). Yaşanan işyeri şiddetinin 
artış göstermesiyle birlikte, sağlık çalışanları şiddet olaylarının mağduru olmuştur. ‘‘Sağlık Sektöründe 
Mesleksel Şiddet’ raporu, sağlık sektöründe görülen şiddet olaylarının tüm şiddet olayları içerisinde 
%25’ lik bir orana sahip olduğunu göstermiştir’ (Di Martino, 2002). Sağlık çalışanlarının, hasta ve 
yakınlarıyla genellikle stres altında ve yakın iletişim kurması, aşırı güvenliklerin oluşturulması, hizmeti 
sunulan ortamlarda hoş bulunmaması (Pınar ve Pınar, 2013), ‘hasta ve yakınlarının olabildiğince hızlı 
bir şekilde kendilerine bakılmasını beklemesi, kendilerinin veya yakınlarının daha acil olduğunun 
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587



2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

fikrine sahip olmaları, tahlil sonucunu hemen  alıp değerlendirtmek için acele ve telaş içinde olması, 
hasta ve  hastanelerde işlemlerin düzensiz olduğu veya muayene sırası beklerken poliklinik odalarına 
girişlerde hakkaniyetli olunmadığı düşüncelerinin olması, ateşli silah kullanma hakkı, halkın hastane 
giriş çıkışlarının kontrolünün sağlanamaması, güvenlik personellerinin yetersizliği, halkla ilişkiler 
personelinin eksikliği, hastanelerin matriks yapıya sahip olması, muayeneye girişler bireylere tanınan 
öncelik haklarının,  yoğun iş az çalışanın olması, kontrolü zor kalabalık alanlarda çalışılması, kliniklerde 
genellikle yalnız çalışma, şiddeti önleme, engelleme konusunda çalışanın eğitim eksikliğinin olması, 
sağlık çalışanlarının şiddet risklerini ve şiddet olaylarını arttırdığı belirtilmektedir’ (Yeşilbaş, 2016). 
Hastanelerdeki güvenlik önlemlerinin eksikliği, hukuki boşluklar, yaşanan şiddet olayları ve her geçen 
gün medyayla açığa çıkan olgular, çalışanların kendilerini güvensiz bir ortamda çalışıyor olmalarını 
hissettirmektedir (Yiğitbaş ve Deveci, 2011). 

Sağlık sektöründe şiddete maruz kalmak sadece sağlığı etkilemez. İş yapıcıların iş doyumu ve örgütsel 
bağlılığı da etkilenmektedir. Çalışanları değerli hissettiren ve çalışma ortamında onları destekleyecek 
koşulların varlığı önemlidir. İş doyumu, çalışanlar arasındaki etkileşime, kişisel özelliklerine, 
organizasyonlardan bekledikleriyle ilişkili olarak çoğalan ya da azalan duygu olarak tanımlanmaktadır 
(Cumbey ve Alexander, 1998). Aynı zamanda iş doyumu, çalışanların işleriyle ilgili başarıları ve 
sorumlulukları ile birlikte çalışanların duygularını ya da mevcut işlerine ilişkin memnuniyetlerini 
kapsamaktadır (Chang ve Chang, 2007). Başka bir deyişle de iş doyumu, çalışanların beklentileri ile iş 
ve organizasyondan neler aldıkları arasındaki tutarlılık olarak tanımlanmakta ve çalışanların işlerine 
ilişkin tutum, bilgi, inanç, duygu, davranış ve değerlendirmeleri olarak ifade edilebilir (Cortese, 2007; 
Erdoğan ve Yıldırım, 2017; Lu, While ve Barriball, 2005).  

Düşük iş doyumu, bir çalışanın fiziksel, duygusal ve sosyal sağlığını olumsuz yönde etkiler, işin 
kalitesini düşürür ve çalışanın işten ayrılmasına neden olabilir. ‘Yapılan araştırmalarda çalışanların işten 
sağladığı doyum düşükse, işi bırakma eğiliminin de olduğu belirlenmiştir. İş doyumsuzluğu iş görende, 
işe devam etmeme, işten kaytarma, psikolojik ve fiziksel sağlığının bozulması, tükenmişlik sendromu 
yaşaması, tıbbi hatalara ve sonuç olarak da işten ayrılması şeklindedir’ (Türk, 2007). ‘İş doyumu, 
yönetime çalışanların işe bağlılığı, performansı ve verimliliği üzerindeki etkisi önemli bir yere sahiptir. 
Çünkü iş doyumsuzluğu işten ayrılma, devamsızlık, performans azlığı, psikolojik ve fiziksel iyilik 
halinin bozulması gibi doğrudan neden olduğu davranışları beraberinde getirir. Sonuçta iş 
doyumsuzluğu çalışanın icraat ettiği işinden bir doyuma ya da hoşlantıya ulaşması, işene karşı bıkkınlık, 
isteksizlik ve kaçma duygusu barındırdığını göstermektedir’ (Karcıoğlu ve Akbaş, 2010; Tengilimoğlu, 
2005). Aksine iş doyumunun yüksekliği ise örgüt için işe devamsızlığın azalması, iş gücü devir hızının 
düşmesi, verimliliğin ve örgüte bağlılığın artması gibi örgüt tarafından arzulanan sonuçlara yol 
açmaktadır (Erdoğan ve Yıldırım, 2017; Liou, 2008; Somers, 1995). 

‘Örgütsel bağlılık bir çalışanın örgütle ilişkisi ile karakterize edilen duygusal durum olarak tanımlanmış 
ve çalışanın organizasyon üyeliğinin devam edip edemeyeceği kararında etkilidir. Bir arzuyu (duygusal 
bağlılık), bir ihtiyaç (devam bağlılığı) ve bir yükümlülüğü (normatif bağlılık) yansıtan üç farklı örgütsel 
bağlılık bileşeni tanımlanmıştır’ (Meyer ve Allen, 1991). Bireyin çalışanı olduğu örgüte duygusal bağ 
kurması sonucunda duygusal bağlılık, bireyin bulunduğu örgütten çıkmasının maddi götürüsünün fazla 
olduğu veya alternatifinin bulunmadığını düşünmesi devamlılık bağlılığı ve sadakat hissi, örgüte vefa 
ve borçlu olduğunu düşünmesi sonucunda normatif bağlılık olmaktadır (Buğra, 2014). Örgütsel 
bağlılığın yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, organizasyon yapısı ve iş doyumu tarafından etkilendiği 
bildirilmiştir (Vagharseyyedin, 2016). Yüksek düzeyde örgütsel bağlılık; düşük işten ayrılma, daha az 
iş için geç kalma ve düşük oranda devamsızlık ile ilişkilidir (Erdoğan ve Yıldırım, 2017). ‘Örgüte bağlı 
olan çalışan gayret içerisinde ve kendisini örgütte daha iyi hissettiği için örgütte daimi eleman olabilirler. 
Bağlılık seviyesi yüksek olan çalışan örgüt için yenilikçi ve yaratıcıdırlar. Örgütün hedeflerine 
ulaşmasında örgütsel bağlılığın olumlu etkisi bulunmaktadır’ (Bayram, 2005). ‘Örgütün başarılı olması 
için sadece iyi örgüt yapısının olması yetersizdir. Örgütlerin sürekliliği için çalışanların amaçları, 
örgütün hedef ve amaçlarıyla uyum içinde olmalıdır. Ancak, örgütlerin karışık organizasyonlarının 
olması, net amaç ve kurallarının da olması nedeniyle çalışanların amacı ve beklentisiyle uyumlu 
olmayabilir. Örgütün iç ve dış çevresi ve çalışanlardan kaynaklı engeller çalışanlarda karışık düşünce 
ve duyuya sebep olabilmektedir. Bunlar iş doyumunu ve örgütsel bağlılığı da etkiler’ (Smadov, 2006). 
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Sağlık çalışanlarının şiddete uğraması kabullenilmeyecek bir durumdur. ‘Şiddet sağlık çalışanlarının 
stresin ve tıp hatalarının artmasına, verimlik ve etkin olmasını, kaliteli hayat sürmesindeki düşüşe, 
psikolojik problemlere ve iletişim kurmada isteksizlik gibi birçok hasara yol açabilir dolayısıyla da iş 
doyumsuzluğuna sebebiyet vermesi kaçınılmazdır’ (Durak vd., 2014). İş doyumsuzluğu olan bir 
çalışanın örgütsel bağlılığı da düşük düzeylerde olacaktır buda hizmet sunucusu olan sağlık sektörü için 
oldukça olumsuz bir durumdur. Bu çalışmada Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde şiddette uğramış 
sağlık çalışanları, çalışanların iş doyumu ve örgütsel bağlılıkları ve bunlar arasındaki ilişki belirlenmeye 
çalışılmıştır. Bu amaçla, çeşitli ölçekler kullanılarak anket hazırlanmış, sağlık çalışanlarına uygulanmış 
elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. 

2.Gereç ve Yöntem

Araştırmada nicel araştırma deseni ve kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 
Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde görevli 600 sağlık çalışanı oluşturmaktadır. Araştırmanın 
örnekleminin belirlenmesi için Altunışık ve arkadaşları (2012) tarafından oluşturulan belirli evrenler 
için kabul edilebilir örneklem büyüklükleri tablosundan yararlanılmış ve 600 (altı yüz) kişilik evrene 
234 kişilik örneklem büyüklüğünün yeterli olduğu görülmüş, 240 (iki yüz kırk) kişi çalışma kapsamına 
dahil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak 4 (dört) anket kullanılmıştır. İlk ankette; katılımcıların 
demografik bilgilerini (yaş, cinsiyet, eğitim, meslekteki süre, çalıştığı birim, unvan vb.) belirlemek için 
7 (yedi) sorudan oluşan Demografik Bilgi Anketi uygulanmıştır. 

İkinci anket, Aytaç tarafından geliştirilen ve 2009 yılında Türkçeye uyarlanan, Uluslararası Çalışma 
Örgütü (ILO) ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) ‘İşyeri Şiddeti Anketi kullanılmıştır. Hazırlanan 
anket sağlık personellerinin meslek hayatları boyunca işyerinde, fiziksel şiddet, psikolojik/sözel şiddet 
olmak üzere 2 (iki) farklı boyutta şiddete maruz kalıp kalmadığını ölçmektedir. ‘Meslek hayatınız 
boyunca fiziksel, psikolojik/sözel şiddete maruz kaldınız mı?’ şeklindeki sorulara, araştırmaya katılanlar 
cevaplarını ‘evet’, ‘hayır’ seçeneklerinden birini seçerek cevap vermektedir. Şiddetin türü, şiddetin kim 
tarafından uygulandığı ve şiddeti uygulayanın cinsiyetini belirlemede katılımcılar birden fazla şık 
işaretlemişlerdir (Dursun, 2012). Üçüncü ankette; İş (Minnesota) Doyum Ölçeği, Weiss ve arkadaşları 
tarafından geliştirilmiş olup, Baycan tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Beşli likert tipinde, 20 (yirmi) 
maddesi ve 2 (iki) alt boyutu bulunmaktadır. ‘Atilla Yelboğa tarafından 7 (yedi) madde daha eklenerek 
27 (yirmi yedi) madde üzerinden güvenirlik analizi gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların yanıtlarını 
ölçmek için ‘hiç memnun değilim’, ‘memnun değilim’, ‘kararsızım’, ‘memnunum’ ve ‘çok memnunum’ 
seçeneklerine 1 (bir)’den 5 (beş)’e kadar puanlandırılmıştır. 1 (bir) tam doyumsuzluk, 5 (beş) ‘te tam 
doyumu temsil etmektedir’ (Kamiloğlu, 2014). Dördüncü ankette; “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” 
kullanılmıştır. ‘Örgütsel bağlılığı ölçmek için Buchanan tarafından geliştirilip, Türkçe uyarlaması 
Sungurlu tarafından 1994 yılında yapılmıştır. Ölçek toplam 23 (yirmi üç) maddeden oluşmakta ve 3 (üç) 
alt boyut içermektedir. Ölçekte yer alan ifadeler beşli likert tipinde düzenlenmiştir. Değerlendirmeler 
“tamamen katılıyorum” seçeneğine 5 (beş), “kesinlikle katılmıyorum” seçeneğine 1 (bir) puan verilerek 
gerçekleştirilmiştir. Ölçekten alınan yüksek puan çalışanın örgüte bağlılık boyutunda yüksek bir 
bağlılığın olduğunu ifade etmekte; düşük puan ise tam tersini ifade etmektedir’ (Buğra, 2014). İş Doyum 
Ölçeğinin Cronbach's Alpha değeri 0,93, Örgütsel Bağlılık Ölçeğinin Cronbach's Alpha değeri ise 0,87 
olarak bulunmuştur. 

3.Bulgular

Tablo 3.1’e göre araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının %42,5’ini 36 yaş ve üzeri, %16,7’sini 31-35 
yaş aralığındaki çalışan grubu oluşturmaktadır. Sağlık çalışanlarının %27,5’i lise, %6,7’si yüksek lisans 
mezunudur. Katılımcıların %76,7’si evlilerden, %61,3’ü kadınlardan oluşmaktadır. Sağlık 
çalışanlarının meslekteki geçen sürelerini %27,1’i 5-10 yıl, %12,5’i ise 10-15 yıl olarak belirtmiş, 
%25,4’ü Yoğun Bakım, %1,3’ü Laboratuvar biriminde görev almaktadır. Çalışanların %58,8’ini 
hemşire, %2,9’u ebelerden oluşmaktadır. 

Tablo 3.1. Araştırmaya Katılan Sağlık Çalışanlarına Ait Demografik Veriler 
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Yaş Sayı(n) Yüzde (%) Eğitim Durumu Sayı(n) Yüzde (%) 

18-25

26-30

31-35

36 ve üzeri

53 

45 

40 

102 

22,1 

18,8 

16,7 

42,5 

Lise 

Önlisans 

Lisans 

Yüksek Lisans 

66 

50 

108 

16 

27,5 

20,8 

45 

6,7 

Görevi Sayı(n) Yüzde (%) Medeni Durum Sayı(n) Yüzde (%) 

Hemşire 

Sağlık memuru 

Ebe 

Doktor 

Sağlık Teknikeri 

Memur 

Tıbbi Sekreter 

ATT 

141 

24 

7 

10 

22 

14 

10 

12 

58,8 

10 

2,9 

4,2 

9,2 

5,8 

4,2 

5 

Evli 

Bekar 

184 

56 

76,7 

23,3 

Cinsiyet Sayı(n) Yüzde (%) 

Erkek 

Kadın 

93 

147 

38,8 

61,3 

Görev Alanı Sayı(n) Yüzde (%) 

Acil Servis 

Yoğun Bakım 

Klinik 

Laboratuvar 

Ameliyathane 

Radyoloji 

Poliklinik 

İdari Birimler 

Diğer 

36 

61 

45 

3 

49 

24 

6 

6 

10 

15 

25,4 

18,8 

1,3 

20,4 

10 

2,5 

2,5 

4,2 

Meslekteki Süre Sayı(n) Yüzde (%) 

5 yıldan az 

5-10 yıl

10-15 yıl

15-20 yıl

20 yıl ve üzeri

55 

65 

30 

40 

50 

22,9 

27,1 

12,5 

16,7 

20,8 

TOPLAM 240 100 TOPLAM 240 100 

Tablo 3.2. Araştırmaya Katılan Sağlık Çalışanlarının İşyeri Şiddetine Ait Veriler 
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Görevinizi yerine
getirirken şiddetle karşı 
karşıya gelme konusunda 
endişe yaşıyor musunuz? 

Sayı(n) Yüzde 
(%) 

Meslek hayatınız boyunca hiç 
sözel, fiziksel ve psikolojik 
şiddete maruz kaldınız mı? 

Sayı(n) Yüzde 
(%) 

Evet 

Hayır 

181 75,4 

24,6 

Evet 

Hayır 

174 

66 

72,5 

27,5 59 

Meslek hayatınız boyunca 
kaç defa şiddet olayı 
yaşadınız? 

Sayı(n) Yüzde 
(%) 

Son bir yıl içerisinde kaç defa 
sözel, fiziksel ve psikolojik 
şiddete maruz kaldınız? 

Sayı(n) Yüzde 
(%) 

Hiç kalmadım 

1-3 kez

4-6 kez

7-10 kez

11 ve daha fazla

45 

105 

36 

19 

35 

18,8 

43,8 

15 

7,9 

14,6 

Hiç kalmadım 

1-3 kez

4-6 kez

7-10 kez

11 ve daha fazla

73 

126 

18 

10 

13 

30,4 

52,5 

7,5 

4,2 

5,4 

TOPLAM 240 100 TOPLAM 240 100 

Uğranan şiddetin türü* Sayı(n) Yüzde 
(%) Fiziksel şiddetin türü* Sayı(n) Yüzde 

(%) 

Psikolojik 

Fiziksel 

Sözel 

107 

57 

186 

44,6 

23,8 

77,5 

Ateşli Silahla Saldırma 

Etraftaki Nesneleri Fırlatma 

Kesici Alet İle Saldırma 

Yumruk, Tekme, Tokat, 
Şiddetle İtip Kakmak Vb. 

Diğer 

5 

36 

1 

33 

26 

2,1 

15 

0,4 

13,8 

10,8 

Psikolojik/sözel şiddetin 
türü* Sayı(n) Yüzde 

(%) 

Küfür Etmek 

Reddetme 

Yıldırma 

Bağırmak 

Aşağılamak 

Tehdit Etmek 

Diğer 

78 

1 

63 

115 

70 

90 

15 

32,5 

0,4 

26,3 

47,9 

29,2 

37,5 

6,3 

Şiddeti uygulayan kişi* Sayı(n) Yüzde 
(%) 

Hasta yakını 

Yönetici 

İş arkadaşı 

Hasta 

Diğer 

155 

35 

25 

74 

4 

64,6 

14,6 

10,4 

30,8 

1,7 

Not: (*) ile işaretli olan sorular birden fazla şık işaretlenmiş sorulardır. Her bir madde için Örneklem (n=240) 
sabit tutulmuştur. 

Tablo 3.2’e göre; katılımcıların %75,4 işyerin şiddetle karşılaşma konusunda endişe yaşamaktadır, 
%72,5’i ise işyeri şiddetine maruz kalmıştır. Çalışanların %43,8’i 1-3 kez, %7,9’u 7-10 kez meslek 
hayatları boyunca şiddet olayı yaşamış ve çalışanların son bir yıl içerisinde %52,5’i 1-3 kez, %4,2’si 7-
10 kez fiziksel, psikolojik ve sözel şiddete maruz kalmıştır. Katılımcıların %77,5’i sözel, %44,6’sı 
psikolojik, %23,8’i fiziksel şiddet olayı yaşamıştır. Fiziksel şiddetin türünün %15’i etraftaki nesneleri 
fırlatma, %0,4’ü kesici alet ile saldırma şeklinde olduğunu belirtmiştir ve psikolojik/sözel şiddetin 
türünün ise %47,9’u bağırma, %6,3 katılımcı ise diğer yollarla olduğunu belirtmiştir. Araştırmaya 
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katılanların şiddeti uygulayanın %64,6’sı hasta yakını, %1,7’si diğer kişiler olduğunu ve şiddetin 
%67,5’inin erkekler tarafından uygulandığını belirtmiştir. 

Tablo 3.3. Araştırmaya Katılan Sağlık Çalışanlarının İşyeri Şiddetine Ait Veriler 

Şiddeti uygulayan 
kişinin cinsiyeti* Sayı(n) Yüzde (%) Şiddet karşısında* Sayı(n) Yüzde (%) 

Erkek 

Kadın 

162 

102 

67,5 

42,5 

Karşılık vermeden işime 
devam ettim 

Karşılık verdim 

Güvenliğe bildirdim 

Beyaz Kod (1111) verdim 

Hukuki yollara başvurdum 

Diğer 

85 

59 

26 

59 

18 

8 

35,4 

24,6 

10,8 

24,6 

7,5 

3,3 

Çalıştığınız kurumun 
güvenlik önlemlerini 
yeterli buluyor 
musunuz? 

Sayı(n) Yüzde (%) 

Evet 

Hayır 

40 

200 

16,7 

83,3 

Şiddet olayı meydana 
geldiğinde nasıl 
davranmanız 
gerektiğiyle ilgili bir 
eğitim aldınız mı? 

Sayı(n) Yüzde (%) 

Evet 

Hayır 

105 

135 

43,8 

56,3 

Çalıştığınız kurumda 
şiddeti önleyici herhangi 
bir önlem/tedbir var mı? 

Sayı(n) Yüzde (%) 

Evet 

Hayır 

74 

166 

30,8 

69,2 
Şiddet olaylarını nasıl 
rapor edeceğiniz 
konusunda 
bilgilendirildiniz mi? 

Sayı(n) Yüzde (%) 

Evet 

Hayır 

114 

126 

47,5 

52,5 

Şiddet gerçekleştikten 
sonra yöneticiniz size 
herhangi bir yardımda 
bulundu mu? 

Sayı(n) Yüzde (%) 

Evet 

Hayır 

55 

145 

22,9 

60,4 

TOPLAM 240 100 TOPLAM 240 100 

Not: (*) ile işaretli olan sorular birden fazla şık işaretlenmiş sorulardır. Her bir madde için Örneklem (n=240) 
sabit tutulmuştur. 

Tablo 3.3’e göre; sağlık çalışanlarının %35,4’ü şiddet karşısında karşılık vermeden işime devam etmiş, 
%3,3’ü şiddet karşısında diğer yollara başvurmuştur. Sağlık çalışanlarının %56,3’ü şiddet olayı 
meydana geldiğinde ne yapması gerektiğiyle ilgili eğitim almamış, %52,5’i şiddet olayını nasıl rapor 
edeceğini bilmemekte, %60,4’ü şiddet gerçekleştikten sonra yöneticilerin yardımda bulunmadığını ve 
%69,2’si çalıştığı kurumda şiddeti önleyici bir önlem/tedbirin olmadığını düşünmektedir. 
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Tablo 3.4. Şiddet Yaşama Endişesi ile İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki Anlamlılık 

Durumu (T Testi) 

N ort sd t p 

İş Doyum 

Evet 181 2,6501 ,70619 -4,857 0,000 

Hayır 59 3,1469 ,60229 

Örgütsel 

Bağlılık 

Evet 181 3,0086 ,60005 
-1,646  0,101 

Hayır 59 3,1599 ,65215 

Tablo 34’e göre sağlık çalışanları görevlerini yerine getirirken şiddetle karşılama endişesi ile iş doyumu 
arasında t testi yapılmış anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,005). Örgütsel bağlılık ile şiddetle karşılama 
endişesi arasındaki t testinde ise anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0,005). 

Tablo 3.5. Meslek Hayatı Boyunca Şiddete Maruz Kalma ile İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık 

Arasındaki Anlamlılık Durumu (Anova Testi) 

N ort sd F p 
Post-Hoc 

(scheffe) 

İş Doyum 

1. Hiç kalmadım 45 3,0403 ,65946 

 7,250 

 0,000 

2.1-3 kez 105 2,9048 ,67588 1> 4 ve 5

3. 4-6 kez 36 2,5947 ,78727 

4.7-10 kez 19 2,4542 ,53868 

5.11 ve daha fazla 35 2,3852 ,66090 2>5

Total 240 2,7722 ,71385 

Örgütsel 

Bağlılık 

1. Hiç kalmadım 45 3,1681 ,56898 

4,829 
 0,001 

2.1-3 kez 105 3,1669 ,53875 

3. 4-6 kez 36 2,8623 ,75546 
1>5

2>5

4.7-10 kez 19 3,0114 ,65584 

5.11 ve daha fazla 35 2,7329 ,58095 

Total 240 3,0458 ,61534 

Tablo 5’e göre; araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının meslek hayatı boyunca ne kadar şiddete maruz 
kaldıkları ile iş doyumu ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki Anova testi ile belirlenmiştir. Test sonucuna 
göre şiddete hiç maruz kalmayanların, 7-10 kez ve 11 defadan fazla maruz kalanlara göre iş doyumların 
daha yüksek ve anlamlı bir farkın olduğu bulunmuştur (p<0,05). Şiddete hiç maruz kalmayanların ve 1-
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3 kez maruz kalanların örgütsel bağlılıkları 11 ve daha fazla şiddete maruz kalanlara göre daha yüksek 
ve aralarında anlamlı bir farkın olduğu bulunmuştur (p<0,05). 

Tablo 3.6. Son Bir Yıl İçerisinde Sözel, Fiziksel ve Psikolojik Şiddete Maruz Durumu ile İş Doyumu 

ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki Anlamlılık Durumu (Anova Testi) 

N ort sd F 

p 

Post-Hoc 

(scheffe) 

İş Doyum 1. Hiç kalmadım 73 2,9711 ,66021  6,439 

 0,000 

1>5

2>5
2.1-3 kez 126 2,7834 ,68029 

3. 4-6 kez 18 2,6502 ,80186 

4.7-10 kez 9 2,3086 ,77380 

5.11 ve daha fazla 13 2,0399 ,62971 

Total 239 2,7724 ,71534 

Örgütsel 

Bağlılık 

1. Hiç kalmadım 73 3,1447 ,51358 

 5,234  0,000 

1>5

2>5
2.1-3 kez 126 3,0911 ,57104 

3. 4-6 kez 18 2,8696 ,89029 

4.7-10 kez 9 2,8068 ,52585 

5.11 ve daha fazla 13 2,4047 ,77052 

Total 239 3,0428 ,61477 

Tablo 3.6’a göre; araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının son bir yıl içinde şiddete maruz kalma 
durumlarının iş doyumu ve örgütsel bağlılık üzerine etkisini anlamak için Anova testi yapılmıştır. Test 
sonucuna göre şiddete hiç maruz kalmayanlar, 1-3 kez ve 11 ve daha fazla şiddete maruz kalanlara göre 
iş doyumlarının ve örgütsel bağlılıklarının da daha yüksek olduğu ve aralarında da anlamlı bir farkın 
olduğu tespit edilmiştir (p<0,05).  

4. Sonuç ve Tartışma

Yaptığımız çalışmada sağlık sektöründe ki hizmet sunucusu olan sağlık çalışanlarının işyeri şiddeti 
yaşama oranı meslek hayatları boyunca %72,5, son bir yıl içerisinde ise %69,6 olarak bulunmuştur. 
Çalışanların yaklaşık ¾’ ü şiddet türlerinden birini yaşamaktadır. Boz ve arkadaşlarının yaptığı 
çalışmada; çalışanların şiddet olayı yaşama oranı %88,6 ve son bir yıl içinde ise %49,4 olarak 
bulunmuştur (Boz ve ark, 2006: 366). Yapılan bir araştırmada sağlık sektöründe işyeri şiddeti yaşama 
oranı, meslekte geçen süre boyunca %72,6, son bir yılda ise %72,4 şeklinde bulunmuştur (Çamcı ve 
Kutlu, 2011: 12). Başka bir çalışmada ise sağlık hizmet sunucularının %49,79’u son bir yılda, %95,51’i 
ise mesleğini icra ettiği süre içerisinde şiddet olaylarından birini yaşadığını belirtmiştir (Türkmenoğlu 
ve Sümer, 2017: 118-220). 

Yaptığımız çalışmada şiddet türünün %77,5’i sözel, %44,6’sı psikolojik, %23,5’i fiziksel şiddet 
şeklinde bulunmuştur. Türkmenoğlu ve Sümer (2017) tarafından yapılan araştırmada sözel şiddet 
%43,38 ve fiziksel şiddet %1,28 olarak bulunmuştur. Sağlık ocağındaki sağlık çalışanlarına yapılan 
araştırmada da fiziksel/sözel şiddet olayı yaşama oranını %58,7 olarak bulunmuştur (Ergör vd., 2001: 
47). Başka bir araştırmada ise psikolojik şiddet oranı %86,5 olarak bulunmuştur (Yıldırım ve Yıldırım, 
2007: 1447).  
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Ayrancı ‘Türkiye de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet’ adlı çalışmasında hastaların %52' sinin ve 
yakınlarının %89' unun sağlık çalışanlarına karşı saldırgan olduğunu fakat saldıranların cinsiyetleri 
arasında istatiksel fark olmadığını belirtmiştir (Ayrancı, 2005: 393). Bazı çalışmalarda ise şiddet 
uygulayanların hasta ve yakınları tarafından daha çok olduğu, cinsiyet bakımından ise erkeklerin daha 
fazla şiddet uyguladığı belirlenmiştir. (Aydın, 2008: 20-21; Ayrancı vd., 2002: 149; Winstanley ve 
Whittington, 2004: 9). Yine başka bir çalışmada da sağlık hizmet sunucularına en çok şiddet 
uygulayanların %36,11 oran ile hasta ve yakınlarının olduğu belirlenmiştir (Türkmenoğlu ve Sümer, 
2017: 220). Yaptığımız çalışmada ise şiddet uygulayanların %64,6’sının hasta yakını, %30,8’inin hasta 
ve %67,5’inin erkek olduğu bulunmuştur. İncelenen araştırmaların sonuçları araştırmayı destekler 
niteliktedir. 

Sağlık hizmetlerinde işyeri şiddeti araştırmalarına bakıldığında, çeşitli şiddet olayları yaşama ile cinsiyet 
arasında kadınların daha çok şiddete maruz kaldığı sonuçları bulunmuştur. Çöl araştırmasında kadınların 
erkeklere göre daha fazla psikolojik şiddet mağduru olduğunu (Özen Çöl, 2008: 123), Aydın 
çalışmasında kadın yardımcı sağlık elemanları dışındaki sağlık hizmet sunucuları içinde kadın 
çalışanların meslekteki süreleri boyunca işyerlerinde erkekten daha fazla oranda fiziksel ve sözel şiddet 
yaşadıklarını belirlemiştir (Aydın, 2008: 15). Yaptığımız araştırmada %61,3’ ü kadınlardan ve incelenen 
diğer çalışmalarda çoğunluğun kadın çalışanlardan oluşturması bu sonuca sebep olduğu 
düşünülmektedir. Bununla birlikte kadına yönelik şiddetin birçok faktörü olabileceği gibi buna yönelik 
araştırmalar yapılması önerilmektedir. 

Yaptığımız çalışmaya göre meslek hayatları boyunca herhangi türde şiddete maruz kalan sağlık 
çalışanlarının hiç şiddete maruz kalmayanlara göre iş doyumu ve örgütsel bağlılıklarının daha düşük ve 
anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur (p<0,005). Dursun yaptığı araştırmasında herhangi bir şiddet türene 
uğrayan çalışanların iş doyum düzeylerinin şiddete maruz kalmayanlara göre daha düşük olduğunu 
bulmuştur (p<0,005) (Dursun vd., 2011: 66). ‘İşyerinde psikolojik şiddet ve iş tatminine etkisi’ adlı 
çalışmada psikolojik şiddete ile iş tatmini arasında ters yönde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur (r=-
0.490, p<0.01) (Karcıoğlu ve Akbaş, 2010: 155). Bu çalışmalar, şiddete uğramış çalışanların iş 
doyumlarının düşük olmasının, örgüte bağlılıklarını etkilediğini göstermiştir.  

Sağlık sektörü, çalışma koşullarının zorluğu ve ağırlığı nedeniyle şiddetin en çok rastlandığı 
sektörlerden biridir. Şiddet hem örgüt çalışanlarını hem de örgütün sağlığını önemli derecede 
etkilemektedir. Yaptığımız araştırmada çalışanların %83,3 örgütte güvenlik önlemlerinin yeterli 
olmadığını, %69,2’ si şiddeti önleyici önlem veya tedbirin olmadığını, %56,3’ ü şiddet meydana 
geldiğinde nasıl davranılacağıyla ilgili ve %52,5’ i şiddet olaylarını nasıl rapor edileceğine dair eğitim 
almadıklarını bildirmiş, %60,4’ ü ise şiddete maruz kalındıktan sonra yöneticilerden yardım 
alamadıklarını belirtmişlerdir. Örgüt yöneticilerinin ve devleti yönetenlerin çalışanları destekleyici ve 
güvenli bir çalışma ortamını teşvik edici, geniş kapsamlı şiddeti önleme planı ile bir dizi proaktif adım 
atmaları ve sağlık çalışanlarının şiddete maruz kalmalarının önüne geçmeleri önerilmektedir. Şiddet 
ortaya çıkmadan şiddeti engelleyici önlemler alınması halinde, örgütün iç müşterisi olan çalışanların 
memnuniyetlerinin artması ve böylece örgütün dış müşterilerinin memnuniyetlerinin de artması 
sağlanmış olacaktır. Çünkü işyeri şiddeti ile iş tatmini arasındaki ters yönlü ilişkinin varlığı örgütün 
verimliliğini ve etkinliğini etkilemektedir. Ayrıca işyeri şiddeti için farkındalık yaratılması, öneminin 
vurgulanması ve bunun için örgütte gerekli hizmet içi eğitim ve seminerlerin düzenlenmesi önem 
kazanmaktadır.  
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AİLE HEKİMLERİNİN ŞİDDET ALGISI: TÜRKİYE-ADANA İLİ 
SEYHAN VE ÇUKUROVA İLÇELERİ ÖRNEĞİ  

A.Çetin Yiğit1

Murat Açıkgöz2

Y. Aras Yiğit3 

Özet

Amaç: Yapılan bu çalışmada aile hekimlerinin sağlıkta şiddet algı düzeyi ve bu algıyı etkileyen faktörlerin 
belirlenmesi amaçlanmıştır.  
Materyal ve Metod: Çalışmanın evrenini Adana ili Seyhan ve Çukurova ilçeleri aile sağlığı merkezlerinde görev 
yapan 362 Aile Hekimi oluşturmuştur. Araştırmaya katılmaya istekli 244 aile hekimine 25 sorudan oluşan 
“Şiddete Bakış ”anketi uygulanmıştır. Anketler ile elde edilen veriler SPSS girilmiş ve gerekli istatistiksel testler 
yapılmıştır.. Sonuçlar % 95 güven aralığında, p< 0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir.      
Bulgular: Araştırma sonucunda; son bir yıl içinde ortalama her 3 aile hekimden 1’inin (% 29,5) sözel veya 
fiziksel şiddete maruz kaldığı görülmüştür. Seyhan ilçesinde görev yapan aile hekimlerinin Çukurova ilçesinde 
görev yapan aile hekimlerine göre daha fazla şiddete maruz kaldıkları ve şiddet algı düzeylerinin daha yüksek 
olduğu bulunmuştur. Görev yapılan ilçe, şiddete maruz kalma durumu ve şiddet algı düzeyini etkilerken, şiddete 
maruz kalma durumu ve şiddet algı düzeyi birbirlerini etkilememektedir. Araştırmaya katılan Aile Hekimlerinin 
cinsiyet ve meslekte çalışma süresi ile şiddet algı düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
saptanırken medeni durum açısından anlamlı bir fark bulunamamıştır. Görev yapılan yer (ilçe), şiddet algı 
düzeyinde toplam varyansın % 49,6’sını açıkladığı görülmektedir (R2 = 0,496). Bunun yanı sıra şiddete maruz 
kalma durumunun, şiddet algı düzeyini açıklamada bir katkısının olmadığı görülmüştür.  
Sonuç: Sağlık personelinin görev yaptığı yer şiddet algı düzeyini büyük bir oranda etkilemektedir. Varyansın 
geri kalan % 50’si ise günlük ortalama bakılan hasta sayısı, yönetimin şiddete yönelik almış veya almamış 
olduğu tedbirler ile duyuşsal ve davranışsal faktörlerin etkisi altında olabileceği düşünülmektedir. Bu durumun 
yapılacak başka araştırmalar ile desteklenmesi gerekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Aile Hekimi, Sağlıkta Şiddet, Şiddet Algısı. 

INTENSITY PERCEPTION OF FAMILY PHYSICIAN, TURKEY-ADANA SEYHAN AND 
ÇUKUROVA DISTRICTS EXAMPLE 

Abstract 

Aim: In this study, it was aimed to determine the level of health perception of family physicians and the factors 
affecting this perception. 
Material and Method: 362 Family Physicians working in the family health centers of Seyhan and Çukurova 
districts of Adana province were formed. 244 family physicians who were willing to participate in the survey 
were interviewed with the "View of the Sickness" questionnaire consisting of 25 questions. Data obtained by 
questionnaires were entered into SPSS and necessary statistical tests were performed. Results were evaluated at 
95% confidence interval, p <0.05 significance level. 
Findings: As a result of the research; one in every three family physicians (29,5%) was exposed to verbal or 
physical abuse in the last one year. Family physicians working in Seyhan province were found to be exposed to 
more violence and higher levels of perception of violence than family physicians working in Çukurova province. 
The tasked district affects the level of violence exposure and violence exposure, while the level of violence 
exposure and violence perception do not affect each other. There was no statistically significant difference 
between marital status and family physicians who participated in the study, although there was a statistically 
significant relationship between gender and duration of vocational training and violence perception level. It is 
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seen that the place where the task is performed (district) explains 49,6% of the total variance at the level of 
perception of violence (R2 = 0,496). Moreover, it has been found that the exposure to violence has not 
contributed to explain the level of perception of violence. 
Result: The place where the health personnel are working has a big influence on the perception level of 
violence. The remaining 50% of the variance is thought to be influenced by the number of patients being 
monitored on a daily basis, by the measures the management has taken or not for severity, and by affective and 
behavioral factors. This situation needs to be supported by further research. 

Key Words: Family Physician, Violence in Health, Perception of Violence 

1.Giriş
Şiddet Kavramı

Şiddet kavramı literatürde değişik zamanlarda farklı yazarlar tarafından tanımlanmaya çalışılmıştır. 
Ancak şiddet kavramsal olarak ilk kez Leymann tarafından tanımlanmıştır. Leymann, mobbingin bir 
veya birkaç kişi tarafından, diğer kişi veya kişilere, sistematik bir şekilde yapılan düşmanca ve ahlak 
dışı davranışlarla ortaya çıkan ve bu davranışlara bağlı olarak kişiyi çaresiz ve savunmasız halde 
bırakan “psikolojik şiddet” veya “psikolojik terör” olduğunu ifade etmiştir (Leymann, 1996).  

Leymann’a göre (1996), mobbing davranışları, çok sık (en az haftada bir) ve uzun bir süre içinde (en 
az altı ay) tekrarlanan bir şekilde gerçekleşir. Bu noktada mobbing, şiddet ve saldırganlıkla 
karıştırılmamalıdır. Şiddet ve saldırganlık sistematik olmamasına rağmen, mobbing sistemli ve 
tekrarlanarak gerçekleşen bir durumdur (Einarsen, 1999). Tek bir ciddi olay da bazen mobbing olarak 
nitelendirilmesine rağmen; tanım olarak mobbing tekrarlanan olumsuz davranışlara atıfta bulunur. Bu 
nedenle mobbingin özelliklerinden biri, maruz kalan kişi tarafından düşmanca algılanan saldırgan 
davranışların tekrarlanması ve uzun süre ısrarla devam etmesidir (Einarsen ve Raknes, 1997). 

Keashley ve Jagatic’e (2003) göre mobbing’in stratejilerini şu şekilde yorumlamak mümkündür; 

• Bireyin görev alanlarının ve iş alanlarının olumsuz yönde değiştirilmesi,

• Bireysel çalışmasını olumsuz etkileyecek görevler yüklenilmesi,

• Görmezden gelme,

• İletişim kurmama,

• Konuşma sürecini kesintiye uğratma gibi sosyal olarak yalnız bırakılması,

• Aşağılanması,

• Eleştirilmesi,

• Asılsız kişi ile ilgili söylentiler yayılması gibi davranışlar bu sürece girmektedir.

Bu davranışların mobbing olarak tanımlanabilmesi için birey bu davranışlar ile sürekli yüz yüze 
kalması gerekmektedir, bir kez bu davranışların olması mobbing olarak tanımlanamaz (Y. A. Mete, 
2013).  

Moayed ve arkadaşları (2006) mobbingi; en az bir kişi tarafından, işyerinden kaynaklanan çatışmaları, 
saldırgan olmayan yollardan çözemediklerinde, bir veya daha fazla kişiye uzun süreli ve tekrarlayan 
saldırgan tavırlar gösterilmesi ve kurbanların sağlık ve performanslarının olumsuz olarak etkilenmesi 
olarak tanımlamışlardır.  

İlk olarak, mobbingde saldırgan ve yıpratıcı bir amaç olması şarttır. Mobbing, duygusal bir saldırıdır, 
kişinin saygısız ve zararlı bir davranışın hedefi olmasıyla başlar. Bir kişi, diğer insanları, başka bir 
kişiye karşı etrafında toplar ve sürekli kötü niyetli hareketlerde bulunma, ima, alay ve karşısındakinin 
toplumsal itibarını düşürme gibi yollarla, saldırgan bir ortam yaratarak onu işten çıkmaya zorlar 
(Davenport vd., 2003). Mobbing, eşit güçler arasında da ortaya çıkabilmekte ancak süreç içinde güç 
dengesizliği oluşmaktadır (Lutgen-Sandvik vd., 2007). 
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Mobbing, Dünya Sağlık Örgütü tarafından (WHO) kendisine, bir başka kişiye veya bir gruba ya da 
topluluğa karşı fiziksel güç ya da gücün kasıtlı olarak kullanılması ile yaralanma, ölüm, psikolojik 
zarar, kötü gelişme veya yoksunluk gibi olaylarla sonuçlanma ihtimali yüksek olan bir eylem olarak 
tanımlanmıştır (Krug ve vd., 2002).  

 

 

 

DSÖ şiddetin farklı boyutlarını ele alarak yapmış olduğu detaylı şiddet sınıflamasına göre; şiddet dört 
gruba ayrılmaktadır. Bunlar;  

 Fiziksel şiddet,  

 Sözel şiddet,  

 Psikolojik şiddet  

 Cinsel şiddettir. 

Mobbing hakkında yapılan birçok çalışmada, farklı şekillerde mobbing çeşitleri ve taktikleri ortaya 
konmuştur. Bunlar;   

 Düşey Mobbing: Yöneticiler tarafından çalışanlara uygulanır.  

 Dikey Mobbing: Örneğine az da olsa rastlanır ve çalışanlar tarafından yöneticilere uygulanır.  

 Yatay Mobbing: Eşit konumdaki meslektaşların birbirine uyguladığı mobbing çeşididir (Branch, S. 
M. ve vd., 2004).  

Mobbing fiziksel ve zihinsel sağlık ile esenlik duygusunu etkiler, oluştuğu organizasyon üzerinde 
olumsuz bir etkisi vardır (Figueiredo-Ferraz, Gil-Monte1, Olivares-Faúndez, 2015). 

Dördüncü Avrupa Çalışma Koşulları Anketi (EWCO, 2005) mobbing'in Avrupa'daki çalışanların 
yaklaşık yüzde 5'ini etkilediğini ve ülkeler arasında önemli farklılıkların bulunduğu göstermiştir 
(Carnero ve vd., 2012). 

Birçok Avrupa ülkesi için mobbing'in önemini gösteren çalışmalar yapılmıştır. Bununla birlikte, 
mobbing tanımı ve üzerinde düşünülen örneklerin değişkenliği nedeni ile mobbing insidansı gerçekten 
karşılaştırılabilir değildir.  

Sağlıkta Şiddet 

Sağlık hizmetleri doğal olarak hasta bir bireyin tedavi olmak için başvurdukları kurumlardır. Sağlık 
hizmetlerinde talebin belirsizliği ve arzın stoklanamaması, hizmetin alımında problemler ortaya 
çıkarmaktadır. Bu durum hasta ve hasta yakınları olumsuz olarak etkileyebilmekte ve sağlık 
çalışanlarına karşı olumsuz davranışa neden olmaktadır. Sağlık hizmetlerinin kendine has 
özelliklerinden dolayı şiddet olgusu bu sektörde yükselmektedir.  

Konu ile ilgili olarak yapılan çalışmalar, hastalar kadar hasta yakınlarının da sağlık çalışanlarına şiddet 
uyguladığını göstermektedir. Sağlık alanında şiddetin bu kadar fazla bir şekilde yaşanması çok sayıda 
neden ile bağlantılıdır. Öncelikli olarak sağlık çalışanlarının muhatap oldukları kişiler hasta ve hasta 
yakınlarıdır. Bu kişilerle uygun bir ilişki kurabilmek oldukça zordur. 

Araştırmalar, sağlık çalışanlarının mobbinge uğrama riskinin diğer hizmet sektörü çalışanlarına oranla 
16 kat daha fazla olduğunu, hemşirelerin ise diğer sağlık çalışanları arasında üç kat daha fazla risk 
altında olduğunu göstermektedir (Kingma, 2001).  

Sağlık alanında araştırmaların büyük bir kısmı, ikinci basamak sağlık hizmetlerinde işyeri şiddeti ile 
ilgilidir. Türkiye'de yapılan bir araştırmada ikinci basamak sağlık çalışanlarının yaklaşık  % 30,3’ünün 
iş yerinde psikolojik şiddete maruz kaldığı belirlenmiştir (Aytaç ve vd., 2011). 
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Ayrıca yapılan araştırmalar da ortak bir nokta, mevcut rakamların yalnızca buzdağının üstünü temsil 
ettiğini göstermiştir. Çeşitli nedenlere bağlı olarak raporlanmayan vakalar oldukça fazladır. 

İngiltere’de Ulusal Sağlık Servisi tarafından yapılan bir araştırmada, çalışanların % 36’sının önceki 
yıllarda mobbinge maruz kaldıkları; % 42’sinin mobbinge şahit oldukları belirtilmiştir. Mobbinge 
maruz kalanların iş tatminlerinin düşük olduğu ayrıca yüksek düzeyde mesleki stres, depresyon, kaygı 
yaşadıkları ve işten ayrılmayı düşündükleri ifade edilmiştir (Cusack, 2000). 

Yeni Zelanda’da sağlık bakımı veren kişilerle yapılan başka bir çalışmada mobbinge maruz kalan 
kişilerin daha fazla gerginlik yaşadıkları, ruh hallerinin olumsuz etkilendiği belirlenmiştir (Cooper-
Thomas ve vd., 2013). 

Portekiz'de sağlık sektöründe yapılan bir araştırmada, 2003 yılında sağlık çalışanlarının % 60'ının iş 
yerinde mobbing faaliyetlerine maruz kaldıkları bulunmuştur (Ferrinho et al., 2003). Suudi 
Arabistan'da yapılan başka bir araştırmada ise, birinci basamak sağlık çalışanlarının yaklaşık   % 
89,3’ünün işyerlerinde psikolojik şiddete maruz kaldıklarını göstermiştir (El-Gilany ve vd., 2010). 

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da yapılan araştırmalar, bu sorunun 
önemini ve derhal harekete geçilmesi ihtiyacını ortaya koymuştur (Gascon ve ark., 2009; Schat ve vd., 
2006). 

Türkiye'de sağlık kurumlarında şiddet son yıllarda önemli bir konu haline gelmiştir ve bazı tanımlayıcı 
çalışmalar yapılmıştır. Ancak yine de yeterli düzeyde araştırma bulunmamaktadır.. 

Hastane acil servislerinde çalışanlar arasında yapılan bir araştırma da, sağlık çalışanlarının % 69,5’inin 
psikolojik şiddete maruz kaldığını göstermiştir (Ayrancı, 2005). Türkiye'de ikinci basamak sağlık 
kuruluşlarında yapılan bir başka araştırmada ise, sağlık çalışanlarının % 55'inde psikolojik şiddet 
yaşandığı tespit edilmiştir (Krug ve vd., 2002). 

Mobbingin fizyolojik belirtileri arasında baş ağrısı, baş dönmesi, hafıza kaybı, dikkati toplayamama ve 
uykusuzluk gelmektedir (Paksoy, 2007). 

Başka bir araştırma da ise birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışanların % 31,1'inin bir veya 
birden fazla kez mobbing'e doğrudan maruz kaldığı saptanmıştır (Pıçakçıefe ve vd., 2017). Sağlık 
çalışanlarının yaşı, cinsiyeti, eğitim durumu ve mesleki durumuyla istatistiksel olarak anlamlı ilişki 
bulunamamıştır. Bununla birlikte, bu çalışmada, evli olmak, işyeri mobbinginin kurbanı olma ile 
önemli derecede ilişkili bulunmuştur (Pıçakçıefe ve vd., 2017). 

Türkiye’de sağlık kurumlarındaki şiddetin boyutu, nedenleri, türleri, etkileri ve yönetimi konusunda 
bu güne kadar ortaya konulmuş kapsamlı bir araştırma gerçekleştirilmemiştir. Konu ile ilgili bilgiler 
çoğunlukla basın/yayın kuruluşlarına yansıyan haberler ve birkaç araştırmanın bulguları ile sınırlı 
kalmıştır. Bu çalışmalar da tamamen sağlık çalışanlarının şiddet algısını ortaya koymaya yönelik 
çalışmalardır. Bu çalışmaların sınırlı bulgularına göre ise sağlık çalışanlarının şiddete maruz kalma 
oranları yaklaşık olarak % 35-100 arasında değişmektedir (Ayrancı, 2005). 

Bahsedilen tüm bu çalışmalar sağlık çalışanlarının şiddet algısını ortaya koymaya yönelik çalışmalar 
olarak göze çarpmaktadır. Ancak şiddetin taraflarından birisi olan hasta/hasta yakınlarının şiddet 
algısını ortaya koymaya yönelik araştırmalar ise yok denecek kadar az olduğu görülmüştür. 

2. Yöntem 
Araştırmanın Amacı: Birinci basamak sağlık hizmetini yürüten Aile Hekimleri çok farklı hastalık 
olgusu ile karşılaşmaktadır. Aile hekimlerinin sağlıkta şiddet algı düzeyi ve bu algıyı etkileyen 
faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmanın Evren ve Örneklemi: Adana ilinde (ilçeler dahil) Aile Sağlık Merkezlerinde yaklaşık 
1250 aile hekimi görev yapmaktadır. Araştırmanın evrenini Adana merkez ilçelerinden olan Seyhan ve 
Çukurova ilçelerinde görev yapan 362 Aile Hekimi oluşturmuştur. Aile Hekimleri arasından 
araştırmaya katılmaya istekli olanlardan 244 hekim “Şiddete Bakış” anketini cevaplamış ve çalışmanın 
örneklemini oluşturmuştur. Bu sayı evrenin %  67,4’ünü oluşturmaktadır.  
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Araştırmanın Hipotezleri:  

1. Araştırmaya katılan aile hekimlerinin şiddete maruz kalma durumu görev yapılan ilçeye göre 
farklılık var mıdır?  

2. Araştırmaya katılan aile hekimlerinin; cinsiyet, medeni durum, çalışma yılı ve görev yaptıkları 
ilçelere göre şiddet algı düzeyleri arasında farklılık var mıdır? 

3. Görev yapılan ilçe, şiddete maruz kalma durumu ve şiddet algı düzeyi arasındaki bir ilişki var 
mıdır?   

4. Demografik faktörlerin şiddet algısını hangi düzeyde açıklayabilmektedir? 

Veri Toplama ve Analiz: Araştırma ansal ve kesitsel bir araştırmadır. Araştırmada kullanılan anket 
Emine Sercan’ın 2013 yılında “Toplumun Sağlık Çalışanlarına Uygulanan Şiddete Bakış Açısı” adlı 
tıpta uzmanlık tezinden alınmıştır. Anket 25 sorudan oluşmaktadır. Ankete ait Cronbach Alpha 
katsayısı 0,875 olarak tespit edilmiştir. Anketler ile elde edilen veriler SPSS girilmiş ve gerekli 
istatistiksel testler yapılmıştır. Kategorik ölçümler sayı ve yüzde olarak, sürekli ölçümlerse ortalama 
ve standart sapma olarak özetlenmiştir. Kategorik değişkenlerin karşılaştırılmasında Ki Kare testi 
kullanılmıştır. Gruplar arasında sürekli ölçümlerin karşılaştırılmasında dağılımlar kontrol edilerek, 
değişken sayısına göre normal dağılım gösteren parametreler için iki ortalama arasındaki farkın 
anlamlılık testi (t test) ve ikiden fazla değişken karşılaştırmalarında ANOVA testi kullanılmıştır. 
Anlamlı farkın hangi gruptan kaynaklandığını bulmak için Post Hoc (LSD) testi yapılmıştır. Ayrıca 
şiddet algı düzeyini açıklamaya yönelik ilişki boyutu Korrelasyon ve Regresyon analizleri ile test 
edilmiştir. Sonuçlar % 95 güven aralığında, p< 0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. 

3. Bulgular 
Literatürdeki çalışmaların sonuçları net değildir, her çalışmada farklı sonuçlar bulunmaktadır. 
Literatürdeki sonuçlara göre, yaş, cinsiyet, eğitim, medeni durum veya meslek statüsü bağımsız 
değişken olarak ölçümlenmiştir. Bazı çalışmalarda farklılıklar gözlemlenmiştir. Genel olarak sağlık 
çalışanlarının karşılaştığı mobbing ile baktığı hasta sayısı arasında doğrusal bir ilişki olduğu görülüyor 
(Einarsen ve Skogstad, 1996; Di Martino ve vd., 2003; Quine, 2003; Bilgel ve vd. 2006, Yıldırım D. 
ve vd., 2007). 

Tablo-1. Araştırmaya Katılanların Demografik Özelliklere Ait Bulguları 

Değişkenler n % 

Görev Yaptıkları 
İlçe 

Çukurova 134 54,9 

Seyhan 110 45,1 

Cinsiyet 
Erkek 132 54,1 

Kadın 112 45,9 

Medeni durum 
Evli 210 86,1 

Bekar 34 13,9 

Meslekte 
Çalışma Süresi 

1 – 5 65 26,6 

6 – 11 77 31,6 

12 ve üzeri 102 41,8 

Toplam 244 100,0 

Tablo-1’de çalışmaya katılanların demografik özelliklerine ait bulgular özetlenmiştir. Buna göre 
çalışmaya katılan aile hekimlerinin % 54,1’inin erkek olduğu,  % 89,3’ünün lisans mezunu olduğu,  %  
86,1’inin evli olduğu, %  41,8’inin görev süresinin 12 yıl ve üzeride olduğu, % 41,4’ünün iki çocuğa 
sahip olduğu ve % 54,9’unun Adana ili Seyhan ilçesinde görev yaptıkları görülmüştür. 
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Araştırmaya Katılan Hekimlerin son bir yıl içinde sözel veya fiziksel bir şiddete maruz kalma 
durumları Tablo-2’de verilmiştir. Yaklaşık olarak her 3 hekimden 1’inin şiddete maruz kaldığı 
görülmektedir. Bu sonuç bu alanda yapılmış bazı araştırmalar ile paralellik göstermektedir.  

Türkiye’de yapılan çalışmalarda; Ayrancı’ın 2005 yılında hastane acil servislerinde yaptığı bir 
araştırmada çalışan sağlık personelinin % 69,5’inin psikolojik şiddete maruz kaldıkları rapor edilmiştir 
(Ayrancı, 2005). Aytaç ve arkadaşlarının ikinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan personel üzerine 
yaptıkları araştırma sonucunda ise % 30.3’ünün şiddete maruz kaldıkları bulunmuştur (Aytaç ve vd., 
2011). 

Pıçakefe ve arkadaşlarının 2017 yılında Muğla ilinde birinci basamak sağlık hizmetlerinde görev 
yapan sağlık çalışanları üzerinde yaptığı bir araştırmada % 31,1’inin şiddete maruz kaldığı 
bulunmuştur (Pıçakefe ve vd., 2017). Araştırma sonucumuz bu sonuç ile paralellik göstermektedir. 
Ayrıca her iki çalışmanın da birinci basamak sağlık hizmetlerinde yapılmış olması daha anlamlı bir 
durum ortaya koymaktadır.   

Tablo-2: Araştırmaya Katılan Hekimlerin Son Bir Yıl İçinde Sözel veya Fiziksel Şiddete Maruz 
Kalma Durumu 

 n % 

Evet 72 29,5 

Hayır 172 70,5 

Toplam 244 100,0 

Tablo-3: Araştırmaya Katılan Hekimlerin Son Bir Yıl İçinde Görev Yaptıkları İlçeye Göre Şiddete 
Maruz Kalma Durumu 

 Son 1 Yıl İçinde Şiddete 

Maruz Kalma 
Toplam 

İlçe 
Evet Hayır   

Sayı %* Sayı % Sayı % 

Çukurova 32 23,8 102 76,12 134 100,0 

Seyhan 40 36,3 70 63,7 110 100,0 

Toplam 72 29,5 172 70,5 244 100,0 

Ki-Kare=4,526 p= .024 

   *Satır yüzdeleridir. 

İlçe boyutunda şiddete maruz kalma durumu Tablo-3’de verilmiştir. Tablo incelendiğinde Çukurova 
ve Seyhan ilçelerinde görev yapan aile hekimlerinin şiddete maruz kalma durumu arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p=,024). Seyhan ilçesinde görev yapan hekimlerin Çukurova 
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ilçesinde görev yapan hekimlere göre daha fazla düzeyde şiddete maruz kaldıkları görülmektedir. Bu 
durum iki ilçe arasında yaşayan toplumun sosyo ekonomik ve kültürel farklılıklarından kaynaklandığı 
düşünülmektedir. Başka bir deyişle görev yerleri hekimlerin şiddete maruz kalma durumunu 
etkilemektedir. Bu üzerinde durulması gereken bir bulgudur. Tabiki bir hekim için fazla hasta 
muayene etmek şiddete maruz kalma riskini arttırabileceği gibi görev yaptığı lokalizasyonda toplumun 
sosyo ekonomik ve kültürel durumu da şiddeti azaltan veya arttıran bir etki göstermektedir. Çukurova 
2008 yılında yeni ilçe olmuş ve sosyo ekonomik açıdan daha gelişmiş bir toplumun yaşadığı yerdir. 
Seyhan 1986 yılında kurulmuş daha eski bir ilçedir (DPT, 2004; Çukurova Kalkınma Ajansı, 2015). 
Araştırma sonucunda sosyo ekonomik ve kültürel açıdan daha düşük skora sahip Seyhan ilçesinde 
şiddet durumunun daha yüksek çıkması, bu anlamda beklenilen bir durum kabul edilebilir. 

Tablo-4: Araştırmaya Katılan Hekimlerinin Görev Yaptıkları İlçe ve Demografik Faktörlere Göre 
Şiddet Algı Düzeyleri 

    N Ort. Ss t P 

İlçe 
Çukurova 134 3,19 ,353 

234,825 ,000 
Seyhan 110 3,75 ,150 

Cinsiyet 
Erkek 132 3,56 ,393 

27,495 ,000 
Kadın 112 3,31 ,348 

Medeni 

Durum 

Evli 210 3,45 ,406 
,806 ,370 

Bekar 34 3,39 ,305 

Meslekte 

Çalışma 

Süresi 

1-5 Yıl 65 3,16 ,318 

51,478* ,000 6-11 Yıl 77 3,38 ,409 

12 + Yıl 102 3,68 ,266 

Toplam 244 3,44 ,393   

* “F” değeridir.  

Tablo-4 incelendiğinde hekimlerin görev yaptıkları ilçeler ile şiddet algı düzeyi arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p=,000). Seyhan ilçesinde görev yapan hekimlerin Çukurova 
ilçesinde görev yapan hekimlere göre şiddeti daha fazla düzeyde algıladıkları görülmüştür. Bu 
durumun Tablo-3’de bulunan bulguyu destekler nitelikte olduğunu ortaya koymaktadır. Tablo-3 
gerçekleşmiş bir durumu yansıtırken, Tablo-4 bir algıyı göstermektedir. Bu durumun iki ilçede 
yaşayan toplumun sosyo ekonomik ve kültürel farklılıklarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Başka 
bir deyişle görev yerleri hekimlerin şiddet algılarını direkt olarak etkilemektedir.  

Araştırmaya katılan Aile Hekimlerinin cinsiyetleri ile şiddet algı düzeyi arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p=,000). Erkek hekimlerin kadın hekimlere göre şiddeti daha fazla 
düzeyde algıladıkları görülmüştür. Bu durum hasta ve yakınlarının erkek hekimlere daha agresif 
davranış gösterdikleri ile açıklanabilir.  
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Dikmetaş ve arkadaşlarının 2011 yılında asistan hekimler üzerinde yapmış oldukları araştırma da 
cinsiyet açısından mobbing algılarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark (t= 0,385; p<0,05) 
bulunmamıştır (Dikmetaş, 2011). 

Bunun yanında, Karsavuran’ın 2014 yılında hastane yöneticileri üzerine yaptığı bir araştırmada, 
hastane yöneticilerinin cinsiyeti ile mobbing algı düzeyleri arasında farklılık olduğu ve erkeklerin 
kadınlara göre mobbingi daha yüksek düzeyde algıladıkları bulunmuştur (Karsavuran, 2014). Bu 
sonuç bizim araştırma bulgularımızla paralellik göstermektedir. 

 Araştırmaya katılan Aile Hekimlerinin medeni durumları ile şiddet algı düzeyi yönünden istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p=,370). Başka bir deyişle medeni durum bu araştırmada 
şiddet algısını etkilememiştir.  

Karsavuran’ın araştırmasında ise bizim sonucumuzun tersine hastane yöneticilerinin medeni 
durumlarının mobbing algı düzeylerinde etkili olduğu bulunmuştur (Karsavuran, 2014). 

Araştırmaya katılan Aile Hekimlerinin meslekte çalışma süresi ile şiddet algı düzeyi arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p=,000). Meslekte çalışma süresinin şiddet 
algılamasında etkili olduğu görülmüştür. Hekimlerin meslekte çalışma süresi arttıkça şiddet 
algılamalarında paralel olarak bir artış göstermektedir. Başka bir deyişle hekimler kıdemleştikçe hasta 
ve yakınlarından gelen şiddet düzeyini tolere etme durumu azalmaktadır. Diğer taraftan hekimlerin 
çalışma yılı arttıkça idari açıdan sorumlulukları da artmaktadır. İdari sorumluluğun artması şiddet algı 
düzeyini arttırdığını söyleyebiliriz. 

Tablo-5: Görev Yapılan İlçe, Şiddete Maruz Kalma Durumu ve Şiddet Algı Düzeyi Arasındaki 
İlişkiler (n=244) 

 Korelasyon İlçe Şiddete 
Maruz Kalma 

Şiddet Algı 
Düzeyi 

İlçe 
Pearson “r”  1 -,136* ,702** 

P  ,033 ,000 

Şiddete Maruz 
Kalma 

Pearson “r”  -,136* 1 -,036 

P ,033  ,574 

Şiddet Algı 
Düzeyi 

Pearson “r”  ,702** -,036 1 

P ,000 ,574  

 

   *Korelasyon 0,05 düzeyinde anlamlıdır. (Çift yönlü) 

   **Korelasyon 0,01 düzeyinde anlamlıdır.  (Çift yönlü) 

Tablo-5’e göre; Görev Yapılan İlçe, Şiddete Maruz Kalma Durumu ve Şiddet Algı Düzeyi arasında 
kısmi bir korelasyonun olduğu görülmektedir. Görev yapılan ilçe, şiddete maruz kalma durumu ve 
şiddet algı düzeyini etkilerken, şiddete maruz kalma durumu ve şiddet algı düzeyi birbirlerini 
etkilememektedir. 
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Tablo-6: Görev Yapılan Yer ve Şiddete Maruz Kalma Durumunun Şiddet Algı Düzeyine Etkilerini 
Gösteren Regresyon Modeli Özeti 

Model 

Standardize 
Edilmemiş 
Katsayılar 

Standardi-
ze Edilmiş 
Katsayılar t p R R2 F p Durbin-

Watson 

Beta Standart 
Hata Beta 

Sabit 2,546 ,093  27,306 ,000*      

Görev 
Yapılan Yer  ,561 ,036 ,710 15,382 ,000* ,704 ,496 118,62 ,000a 1,180 

Şiddete 
Maruz 
Kalma 

,052 ,040 ,061 1,311 ,191      

a: Bağımlı değişken: Şiddet Algı Düzeyi. 

Tablo 6’da, görev yapılan yer ve şiddete maruz kalma durumu ile şiddet algı düzeyi arasındaki ilişkiyi 
regresyon modeline göre özetlemektedir. Modelde şiddet algısı düzeyi bağımlı değişken, görev 
yapılan yer ve şiddete maruz kalma durumu ise bağımsız değişkenler olarak kullanılmıştır. Modelin 
ilişki katsayısının 0,704 olduğu görülmektedir (R=0,704). Görev yapılan yer (ilçe), şiddet algı 
düzeyinde toplam varyansın % 49,6’sını açıkladığı görülmektedir (R2 = 0,496). Şiddete maruz kalma 
durumunun, şiddet algı düzeyini açıklamada bir katkısının olmadığına işaret etmektedir. Durbin 
Watson katsayısının 2,5’un altında olması ve Varyans Şişme Faktör (Variance Inflation Factor-VIF) 
katsayısının 10’dan az olması (1,019), bağımsız değişkenler arasında çoklu bağlantının 
(multicollinearity) olmadığını göstermektedir. 

4. Sonuç 
Türkiye’de Aile hekimliği sistemine 2011 yılından itibaren uygulanmaya geçilmiştir. Gelişmiş diğer 
ülke istatistiklerine bakıldığında aile hekimi başına 800-1.200 arasında bir popülasyon düşerken bu 
rakam Türkiye’de 2.500 civarındadır  (TC. Sağlık Bakanlığı, 2016). Bu durum Aile Hekimlerinin daha 
yoğun bir çalışmasını gerektirmektedir. Ancak sağlık hizmetlerinin sunulmasında gösterilen tüm 
gayretlere rağmen hastanın veya hastalığın özelliklerinden; sağlık kurumlarının veya sağlık 
çalışanlarının imkânlarının kısıtlılığından dolayı beklentilerin tam olarak karşılanmadığı durumlar da 
oluşabilmektedir. Bazı hasta ve yakınları böyle durumlarda şiddet eğilimi içinde olabilmektedir. Talep 
yoğunluğunun şiddet olaylarını arttırdığı daha önce yapılan araştırmalar ile ortaya konulmuştur. 

Bu araştırmada özellikle görev yapılan yerin ve diğer demografik faktörlerin şiddet algısı düzeyini 
etkileyip/etkilemediği analiz edilmiştir.  

Sonuç olarak;  

 Yaklaşık olarak son bir yıl içinde her 3 aile hekimden 1’inin (29,5) sözel veya fiziksel şiddete 
maruz kaldığı görülmüştür.  
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 Çukurova ve Seyhan ilçelerinde görev yapan aile hekimlerinin şiddete maruz kalma durumu 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p=,024). Seyhan ilçesinde görev yapan aile 
hekimlerinin Çukurova ilçesine göre daha fazla şiddete maruz kaldıkları görülmüştür. Görev yerlerinin 
hekimlerin şiddete maruz kalma durumunu etkilediği, bu farklılığın ilçelerde yaşayan toplumun sosyo 
ekonomik ve kültürel farklılıklarından kaynaklanmış olabileceği değerlendirilmektedir.   

 Aile hekimlerinin görev yaptıkları ilçeler ile şiddet algı düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir ilişki saptanmıştır (p=,000). Seyhan ilçesinde görev yapan hekimlerin Çukurova ilçesinde görev 
yapan hekimlere göre şiddeti daha fazla düzeyde algıladıkları görülmüştür. Bu durum bir üstte yer alan 
bulguyu destekler nitelikte olduğunu ortaya koymaktadır.  

 Görev Yapılan İlçe, Şiddete Maruz Kalma Durumu ve Şiddet Algı Düzeyi arasında kısmi bir 
korelasyonun olduğu görülmüştür. Görev yapılan ilçe; şiddete maruz kalma durumu ve şiddet algı 
düzeyini etkilerken, şiddete maruz kalma durumu ve şiddet algı düzeyi birbirlerini etkilememektedir.  

 Aile Hekimlerinin cinsiyetleri ile şiddet algı düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
saptanmıştır  (p=,000). Erkek hekimlerin kadın hekimlere göre şiddeti daha fazla düzeyde algıladıkları 
görülmüştür.  

 Aile Hekimlerinin medeni durumları ile şiddet algı düzeyi yönünden istatistiksel olarak anlamlı bir 
ilişki saptanmamıştır (p=,370). Başka bir deyişle medeni durum bu araştırmada şiddet algısını 
etkilememiştir. 

 Aile Hekimlerinin meslekte çalışma yılları ile şiddet algı düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir ilişki saptanmıştır  (p=,000). Meslekte çalışma yılının şiddet algılamasında etkili olduğu 
görülmüştür. Hekimlerin meslekte çalışma yılı arttıkça şiddet algılamalarında paralel olarak bir artış 
göstermektedir. 

 Görev yapılan yer ve şiddete maruz kalma durumu ile şiddet algı düzeyi arasındaki ilişkiyi 
açıklamak için yapılan korrelasyon modeli sonucunda; modelin ilişki katsayısının 0,704 olduğu 
görülmektedir (R=0,704). Görev yapılan yer (ilçe), şiddet algı düzeyinde toplam varyansın % 49,6’sını 
açıkladığı görülmektedir (R2 =0,496).  

Varyansın geri kalan % 50 si başka faktörlerin etkisi altında olabileceği düşünülmektedir. Örneğin; 
günlük ortalama bakılan hasta sayısı, yönetimin şiddete yönelik almış veya almamış olduğu tedbirler 
ile duyuşsal ve davranışsal faktörler etkili olabilir. Bu durumun yapılacak başka araştırmalar ile 
desteklenmesi gerekmektedir.  
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SAĞLIKTA ŞİDDET VAKALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME 
Erdal Eke1 
Seda Can2 

 

Özet 

Sağlıkta şiddet vakaları, günümüz sağlık hizmet sektörünün en önemli problemlerinden birisi olarak 
değerlendirilmektedir. Gelişmişlik düzeyi fark etmeksizin bütün ülkelerde görülme sıklığı son yıllarda artış 
gösteren şiddet vakaları, sağlık politikaları ve bu yöndeki kamuoyu açısından önemli bir gündem maddesi haline 
gelmiştir. Çalışmanın amacı, Türk sağlık sektöründeki şiddet vakalarının gazete ve internet haberleri üzerinden 
derlenmesi ve betimlenmesidir. Bu kapsamda son 8 yılda meydana gelen 16 sağlıkta şiddet vakası şehir, yer, tarih 
ve neden kategorilerinde analiz edilmiştir. Çalışmada şiddetin son yıllarda daha da arttığı, şiddet olaylarının 
farklı coğrafi konumlarda ve farklı kültürleri bakımından çeşitlilik gösterdiği, en fazla fiziksel şiddetin 
gerçekleştiği ve de özellikle hasta yakınları ile sağlık çalışanları arasındaki iletişim kopukluğunun şiddet 
vakalarına sebep olduğu gibi sonuçlara ulaşılmıştır. Bu bağlamda politika yapıcıların konuyla ilişkili olarak yasal 
düzenleme yapması ve caydırıcı önlemleri bir an önce yürürlüğe koyması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Sağlıkta Şiddet, Sağlık Politikaları, Sağlık Sektörü, Kamu Yönetimi. 

A RESEARCH ON VIOLENCE’S CASES IN HEALTH 

Abstract 

Violence cases in health is evaluated as one of the most important problem of nowadays’ healthcare sector. 
Without noticing its development level, violence cases in all countries that have increased in recent years has 
become an important agenda item in terms of health politics and public opinion. The purpose of the study is to 
compile and describe the violence cases in the Turkish health sector through newspapers and internet news. In 
this context, 16 cases of health violence in the last 8 years have been analyzed in city, place, date and cause 
categories. There are a number of results gotten in the study. These can be listed as: violence has increased in 
recent years, incidents of violence vary in different geographical locations and in different cultures, physical 
violence is occurring the most, and the lack of communication between the patient's relatives and health workers 
causes violence in particular. In this context, policy makers are urged to put legislative arrangements and 
deterrent measures in place as soon as possible. 

Keywords: Violence, Violence in Health, Health Policies, Health Sector, Public Administration. 

1. Giriş 
Şiddet olgusu kendisini farklı biçimlerle göstermekle birlikte günümüzde bireysel ve toplumsal boyut 
bakımından sık karşılaşılan bir gerçeklik haline gelmiştir. Özellikle son yıllarda çağımızın kontrol 
edilmesi kolay olmayan şiddet, dar anlamıyla ‘fiziksel şiddet’ olarak bilinmektedir. Bu tanımla beraber 
sağlık kurumlarındaki şiddet olgusuna bakacak olursak; sağlıkta şiddet, sağlık çalışanları için tehlike 
oluşturan, hasta ve hasta yakınları tarafından uygulanan şiddet, ekonomik istismar, fiziksel ya da sözlü 
tacizden dolayı meydana gelen durumlar bütünüdür(Saines,1999).  

Çalışma grubu çeşitliliği bakımından oldukça geniş bir yelpazeye sahip olan sağlık kurumları, şiddetin 
en çok görüldüğü sektörlerden biridir(Çamcı ve Kutlu, 2011). Diğer bir ifadeyle farklı çalışma 
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ortamlarına göre sağlık kurumlarının, şiddete uğrama noktasında daha riskli bir yer konumunda yer 
aldığı belirtilmektedir. 

Türkiye’de yaşanan sağlıkta şiddet olaylarının büyük oranda arttığına ilişkin ciddi tespitler 
bulunmaktadır. Örneğin Sağlık-Sen yetkilileri tarafından 2013-2017 yılları arasında da toplam 60 bin 
şiddet olayının yaşandığı, bunun 18 bininin fiziki 42 bininin de sözel şiddet olarak kayda geçtiği 
belirtilmektedir(URL 1).  

Ülkemizde son yıllarda çok sık görülen şiddet olayları farklı ülkelerde de göze çarpmaktadır. Örneğin 
Amerika’da şiddet çok büyük bir sağlık sorunu olarak görülmektedir. ABD’de yapılmış olan bir 
araştırmada, sağlık çalışanlarının sağlık sektörü dışındaki çalışanlara göre şiddete uğrama durumu 16 
kat fazla olduğu tespit edilmiştir. (Kingma, 2001). Avusturalya’da şiddettin en ciddi olduğu yer sağlık 
kurumlarıdır. Finlandiya’da ise gardiyanlık ve polislik mesleklerinden sonra şiddetin en çok olduğu 
üçüncü iş kolunun sağlık sektörü olduğu tespit edilmiştir(Atan vd.,2011). Yaşanan bu olaylarla birlikte 
risk oranı yüksek bir iş kolu olan sağlık sektörü, sağlık çalışanlarının öncelikle kendi can güvenliği, 
sonrasında hasta güvenliği için, mevcut güvenliğe yönelik uygulamaların hukuki bir zorunluluk olarak 
benimsenmesi ve uygulanması gerekmektedir (Hakeri, 2010).  

Özetle bu çalışma, Türkiye’de sağlıkta şiddet vakalarının boyutlarını betimlemek ve mevcut durumun 
tespiti yapmak amacıyla yapılmıştır. 

2.Yöntem 
Bu araştırmada son 8 yılda meydana gelen 16 sağlıkta şiddet vakası, Hürriyet, Milliyet, Posta, Sabah ve 
Sağlık Aktüel gazetelerinde yer aldığı haberler bakımından ele alınmıştır. En çok okunan haberler 
faktörüyle bu mevcut gazeteler ayrı ayrı içerik olarak incelenmiş ve kategorize edilmiştir. Ele alınmış 
olan bu haberler, bu 5 haber sitesinin en fazla okunan haberleri sınırlamasıyla gerçekleşmiştir. 

3.Bulgular   
Yapılan inceleme sonucunda 16 sağlıkta şiddet vakasına ilişkin tarih, bölge, yer ve kaynak gazete 
bilgileri Tablo 1’de verilmiştir.  

 Tablo 1.Araştırma Kapsamındaki Şiddet Vakalarına İlişkin Bilgiler 

Vaka 
No Tarih Şehir Saat Yer Gazete 

1 02.07.2010 İstanbul -- Özel Hastane/ Yoğun Bakım Sabah (URL2) 

2 02.05.2012 Şanlıurfa 16.30 Hastane/Acil Servis Posta (URL3) 

3 28.12.2012 İstanbul 11.30 Aile Sağlık Merkezi Posta (URL4) 

4 15.09.2014 Zonguldak 01.30 Hastane/Yoğun Bakım Milliyet (URL5) 

5 23.11.2014 Adana -- Numune Eğitim Araştırma 
Hastanesi Çocuk Servisi Sabah (URL6) 

6 07.02.2015 Mardin  12.30 Aile Sağlık Merkezi Hürriyet (URL7) 
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7 19.03.2015 Osmaniye -- Hastane Milliyet (URL8) 

8 15.11.2016 Samsun -- Hastane/ Radyoloji Sabah (URL9) 

9 15.03.2016 Antalya 12 civarı Aile Sağlığı Merkezi Sabah (URL10) 

10 25.07.2017 Ankara 17.45 Hastane/Yoğun Bakım Hürriyet (URL11) 

11 26.07.2017 Ankara 17.40 Hastane/Ameliyathane Sabah (URL12) 

12 11.12.2017 Antalya -- Diş Hekimliği Sağlık Aktüel 
(URL13) 

13 08.02.2018 Bitlis 10.00 Hastane/Psikiyatri 
Poliklinik 

Sağlık Aktüel 
(URL14) 

14 14.02.2018 Manisa 13.30 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Sağlık Aktüel 
(URL15) 

15 09.06.2018 Antalya -- Aile Sağlığı Merkezi Milliyet (URL16) 

16 17.07.2018 Şanlıurfa 20.00 Hastane/ Acil Servis Sabah (URL17) 

Kaynak: Tablo yazarlar tarafından derlenmiş olup, dipnotlar gazetelerin sağ tarafında verilmiştir. 

Milliyet, Hürriyet, Posta, Sabah ve Sağlık Aktüel gazetelerinde sağlıkta şiddet boyutuyla ilgili yapılmış 
olan haberler ayrı ayrı incelenmiştir. Bu haberler öncelikle şiddetin son yıllarda daha da arttığını gözler 
önüne sermektedir. Bu bağlamda 2017 ve 2018 yıllarında şiddet olaylarının diğer yıllara göre daha fazla 
olduğu çıkarımı yapılmıştır. Olayların yaşandığı saatlere bakacak olursak, özellikle öğle saatlerde yoğun 
bir biçimde yaşandığı görülmüştür. Aile Sağlığı Merkezleri ve yoğun bakım ünitelerinin olayların 
yaşandığı yerler bakımından ilk sıralarda yer aldığı tespit edilmiştir.  Bununla birlikte farklı coğrafi 
bölgeler ve farklı kültürleri içerisinde barındıran iller bakımından, sağlıkta şiddet olaylarının çeşitlilik 
gösterdiği dikkat çekmektedir. Buna istinaden sağlıkta şiddet olaylarının belli bir bölge ve il bakımından 
sınırlandırılmasının uygun olmadığı fark edilmiştir. 

Tablo 2.Araştırma Kapsamındaki Şiddet Vakalarına Tür ve Neden Bilgileri 

Vaka 
No Şiddet Türü Nedeni/Nedenler 

1 Fiziksel Şiddet Hemşirenin hastaya kötü davrandığı gerekçesi. 

2 Fiziksel Şiddet Hasta sevk prosedürünü reddeden hasta yakınından doktora şiddet 
uygulanması. 

3 Fiziksel Şiddet Doktorun, muayene esnasında çok fazla gürültü gelmesinden ötürü 
hasta yakınlarını uyarması. 

4 Fiziksel Şiddet Hasta yakınlarının ölüm haberi alması. 
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5 Fiziksel Şiddet Hastaların kayıt sonrası tedavisinin gerçekleşebileceğinin doktor 
tarafından söylenmesi. 

6 Fiziksel Şiddet Öğle arası vaktinde iğne vurulmaya gelen kişilerin beklemeleri 
gerektiği konusunda uyarılmaları. 

7 Fiziksel Şiddet Yakınını kaybettiğini düşünen kişinin doktora şiddet uygulaması. 

8 Fiziksel Şiddet Ameliyat esnasındaki doktora gerekçesiz biçimde saldırı. 

9 Fiziksel Şiddet Hastanın taleplerinin doktor tarafından yerine getirilmemesi. 

10 Fiziksel Şiddet Doktorun hasta yakınlarına ölüm haberi vermesi. 

11 Fiziksel Şiddet Doktorun hasta yakınlarına ölüm haberi vermesi. 

12 Fiziksel Şiddet Hastanın ücret ödemeyi reddetmesi. 

13 Fiziksel Şiddet Doktorun yerinde olmadığı gün için gerekçesiz saldırı. 

14 Sözlü ve Fiziksel 
Şiddet Randevu saatinde yerinde olmayan hasta yerine bir hastanın alınması. 

15 Fiziksel Şiddet Kişinin doktordan usulsüz rapor istemesi ve doktorun bu isteği yerine 
getirmemesi. 

16 Sözlü ve Fiziksel 
Şiddet 

Müşahede sürecinde olan doktora hasta yakını tarafından memnun 
olunmama gerekçesi ile şiddet uygulanması. 

Kaynak: Tablo yazarlar tarafından oluşturulmuş olup, Tablo 1’deki sıralamada belirtilen dipnotlara 
uygun bir şekilde derlenmiştir. 

En fazla fiziksel şiddetin tespit edildiği araştırma kapsamındaki vakalarda, özellikle hasta yakınları ile 
sağlık çalışanları arasında bir iletişim kopukluğu olduğu göze çarpmaktadır. Yapılan bu araştırmada, 
hasta yakınlarının en çok, ölüm haberi aldıktan sonra sergilemiş oldukları tutumların şiddete yönelik 
olduğu tespit edilmiştir. Sırasıyla devam edildiğinde ise hastaların ya da hasta yakınlarının taleplerinin 
sağlık çalışanları tarafından ret cevabı alması da şiddete yönelime neden olan sebepler arasında yer 
almıştır. Şiddete yönelim boyutunun en az yaşandığı durum ise sağlık çalışanlarının üslubuna yönelik 
yaklaşımlar olduğu görülmüştür.  

4.Sonuç ve Tartışma 
Sağlıkta şiddet, sağlık çalışanlarına yönelik her türlü sözlü ya da fiziksel davranışları ve saldırıları 
kapsayan ve günümüzde vaka olarak artış gösteren bir durumdur. Son yıllarda kamuoyunun gündemini 
önemli ölçüde kaplayan sağlık çalışanlarının uğradıkları şiddet olaylarının basına yansıyan boyutu ve 
nedenlerini incelemek maksadıyla yapılan bu çalışmada şiddetin nedenlerinin farklılık göstermesi, 
ulaşılan bulgular ışığında öne çıkan hususlardan birisi olmuştur. 

Elde edilen bilgiler incelendiğinde, hastaların ya da hasta yakınlarının taleplerinin reddedilmesi ve 
prosedürlerle hareket etmek isteyen sağlık personellerine yönelik olan bu şiddet olayları, yaşanan 
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karşılıklı bir iletişim kopukluğu nedeni ile psikolojik ve sosyolojik bir arka plana sahiptir. Mevcut bu 
sebeplerle birlikte, coğrafi konum fark etmeksizin şiddetin genel olarak ülkemizin birçok farklı ilinde 
var olduğu, Tablo 1’deki verilere bakarak rahatlıkla söylenilebilmektedir. 

Konuyla ilgili bir başka tespite göre özellikle yoğun bakım servisleri ve Aile Sağlığı Merkezlerinde 
şiddet olayların daha sık yaşandığı görülmektedir. Olayların yaşandığı saatlere bakıldığında ise 
vakaların özellikle öğle saatlerinde yoğun yaşandığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda bu tür olayların 
engellenmesi için güvenlik tedbirlerinin mevcut saatlerde ve sağlık birimlerinde yoğunlaştırılması, 
şiddetin engellenmesi konusunda yapılacak kapsamlı çalışmalarla sağlanabilir.  

Dolayısıyla iş yüklerinin ciddi boyutlarda olduğu sağlık çalışanları, kişi başına düşen hasta sayısı da 
fazla olduğu göz önünde bulundurulduğunda gergin ve baskı altında olabildikleri bilinmektedir. Bundan 
dolayı hastanelerde meydana gelen sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili olarak sağlık 
çalışanlarının sayısının artırılması ve sağlık personelleri için nöbet ve mesai saatlerinin düzenlenmesi, 
üzerine çalışma yapılması gereken bir başka husustur(Sağlık-Sen 2013).  Bununla birlikte sağlık 
kurumlarında meydana gelen şiddet olaylarının önüne geçmek amacıyla güvenlik, yeterli personel, 
iletişim, eğitim gibi konularda geliştirmelerin öncelikli olması ve şiddete yönelik yasal düzenlemelerin 
ciddi bir şekilde ele alınması gerekmektedir. 

Şiddetin önüne geçilmesiyle ilgili yapılmış olan çalışmalarda, etkili sağlık kurumu yönetimi ve şiddetten 
korunma ve şiddetin önlenmesi çalışmalarının yapılması bu tür olası durumlar için önemli 
görülmektedir. Sağlık personellerinin bu durumlar için eğitilmesinin de bu vakaların olabilme 
ihtimallerini azaltabileceği dile getirilmektedir(Ayrancı vd. 2002). Şiddetin önüne geçilmesiyle ilgili 
olarak bir başka adım ise sözlü/ fiziksel taciz veya darp durumundaki girişimlerin kayıt altına 
alınmasıdır(Bıçkıcı, 2013). 

Sonuç olarak bu vakalar, sağlık kurumlarının artık güvenli bir ortamın dışında olduğu hissini ve riskini 
açıkça ortaya koymaktadır. Bundan dolayı sağlık personellerinin uğradığı şiddetin önüne geçmek 
amacıyla Türkiye genelinde geniş çaplı çalışmaların yapılması ve hukuki düzenlemelerle ilgili daha 
fazla yol alınması gerektiği gerçeği belirtilebilir. 
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SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIKTA ŞİDDETE İLİŞKİN 

GÖRÜŞLERİ 

Sinem Sarıçoban1 
Hatice Ulusoy2 

Özet 

Bu çalışmada sağlık çalışanlarının, şiddete ve kurumlarına ilişkin görüşlerinin ve yaşanan olayların çalışanlar 
açısından nasıl değerlendirildiğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Sivas’ta bir devlet hastanesinde 
çalışan 300 sağlık personeline ulaşılmıştır. Veri toplama aracı olarak Sağlık Sektöründe İşyeri Şiddeti 
Araştırması Soru Formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS v.22 paket programında yüzdelikler, ortalama 
ve ki kare testleri ve açık uçlu sorular ise içerik analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Yapılan analizler 
sonucunda sağlık çalışanlarının %19,0’unun fiziksel şiddete, %56,0’sının sözlü tacize maruz kaldığı 
bulunmuştur. Fiziksel şiddete maruz kalanların %70,2’si, sözlü tacize maruz kalanların %63,1’i yaşanan şiddet 
olaylarının engellenebilir olduğunu düşündüğünü, fiziksel şiddete maruz kalanların %54,4’ü, sözlü tacize maruz 
kalanların %70,2’si olayın sebeplerini incelemek üzere kurumun girişimde bulunmadığını belirtmiştir. Yaşanan 
şiddet olaylarının nedenlerinin ise hasta ve hasta yakınlarının tutumları ve yasal yaptırımların yetersizliğinden 
kaynaklandığını ve şiddet olaylarının eğitim ile önlenebileceğini ifade etmişlerdir. Sonuç olarak sağlık 
çalışanlarının yüksek oranda şiddete maruz kaldığı, yaşanan olayların daha çok hasta ve hasta yakınlarından 
kaynaklandığını ancak kurumun şiddet olaylarını önlemede yetersiz kaldığı bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Sağlıkta Şiddet, Sağlık Çalışanları, Şiddet 

HEALTH WORKERS’ VIEWS ABOUT VIOLENCE IN HEALTH 

Abstract 

In this study it has been aimed to determine the views of the health workers about violence and their institutions 
and how the incidents have been evaluated from the aspect of the health workers. With this purpose, 300 health 
personnel working in a state hospital in Sivas have been reached. As a data collection tool the questionnaire on 
workplace violence in the health sector has been used.  The obtained data have been evaluated by using 
percentages, mean and chi-square tests in SPSS v.22 package program and on the other hand open-ended 
questions have been evaluated by using content analysis. As a result of the analyses it has been found out that 
19% of the health workers are exposed to physical violence and 56.0% of them are exposed to verbal abuse.  
70.2% of those who are exposed to physical violence and 63.1% of those whore exposed to verbal abuse have 
stated that they think violence incidents are preventable; 54.4% of those who are exposed to physical violence 
and 70.2% of those who are exposed to verbal abuse have stated that their institution have not made any attempt 
to investigate the reasons of the incidents. They have stated that the causes of the violence incidents are because 
of the attitude of the patients and their relatives, the inadequacy of legal sanctions, and they have also stated that 
the violence incidents can be preventable through education. Consequently, it has been found out that health 
workers are exposed to violence in high level, the reasons of the violence incidents result from the patients and 
their relatives, and the institution is inadequate to prevent the violence incidents. 

 

Key Words: Violence in Health, Health Workers, Violence 

1.Giriş 

İnsanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip olan şiddet olgusu, çok farklı biçimlerde ortaya çıkan 
karmaşık bir yapıya sahiptir. Yaşamın her alanında hem bireysel hem de toplumsal düzeyde baskı, 
eziyet, korkutma, sindirme, öldürme, cezalandırma, başkaldırı gibi farklı biçim ve görünümlerde 
şiddet olaylarına rastlamak mümkündür (Kocacık, 2001; Aytaç ve ark., 2011). İşyeri şiddeti ise 
çalışanların işleriyle ilgili maruz kaldığı, sağlık durumlarını ve güvenliklerini açık veya gizli bir 
şekilde tehlikeye sokan tehdit, saldırı, taciz veya başka saldırgan davranışlardır (ILO, 2006). 

                                                      
1 Arş. Gör., Cumhuriyet Üniversitesi, sinemsaricoban@cumhuriyet.edu.tr 
2Doç. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi, hulusoy@cumhuriyet.edu.tr  
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İşyeri şiddeti tüm sektör ve meslek gruplarında görülmesine rağmen sağlık sektörü çalışanları şiddete 
maruz kalma açısından en riskli grup olarak tanımlanmaktadır (Ayrancı ve ark., 2002; Aytaç ve ark., 
2011). Sağlık kurumlarında şiddet, “Hasta, hasta yakınları ya da diğer herhangi bir bireyden gelen, 
sağlık çalışanı için risk oluşturan; sözlü tehdit, fiziksel saldırı ve cinsel saldırıdan oluşan durum” 
olarak tanımlanmıştır (Saines, 1999). Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Çalışma Örgütü ve 
Uluslararası Hemşireler Birliği tarafından hazırlanan bir raporda sağlık personelinin %50’den 
fazlasının şiddete uğradığı, bir başka çalışmada ise sağlık çalışanlarının diğer sektör çalışanlarına göre 
16 kat daha fazla şiddete uğrama riskinin olduğu belirtilmiştir (ICN, PSI, WHO, ILO 2002; Kingma, 
2001).  

Şiddet sıklığını etkileyen yaş, cinsiyet, çalışma birimi, çalışma saatleri gibi birçok faktör 
bulunmaktadır (Atan ve Dönmez, 2011). Yapılan bazı çalışmalarda genç yaşta olan (30 yaş ve altı) 
sağlık personelinin şiddete daha çok maruz kaldığı bulunmuşken (Ayrancı ve ark., 2006; Erkol ve ark., 
2007; Akça ve ark., 2014) bazı çalışmalarda 30 yaş ve üzerindeki personelin şiddete daha çok maruz 
kaldığı saptanmıştır (Ayrancı ve ark., 2002; Atik, 2013). Bazı çalışmaların sonucuna göre kadınlar 
şiddete daha fazla maruz kalırken (Ayrancı ve ark., 2006; Çamcı ve Kutlu, 2011; Atik, 2013; Akça, 
2014), bazı çalışmalara göre ise bu oran erkeklerde daha fazladır (Erkol ve ark., 2007; Gülalp ve ark,. 
2009; Talas ve ark., 2011). Sağlık personelinin çalışma alanlarından olan acil servisler ve psikiyatri 
servisleri şiddet olaylarının en fazla yaşandığı yerler olarak bulunmuştur (Ayrancı ve ark., 2002; ICN, 
2004; Kwok ve ark., 2006). Çalışma saatleri açısından ele alındığında yapılan bazı çalışmalarda 
gündüz vardiyasında çalışan personelin daha fazla şiddete maruz kaldığı bulunmuşken (Öztunç, 2001; 
Adib ve ark., 2001) bir başka çalışmada gece vardiyasında daha fazla şiddet yaşandığı görülmüştür 
(Şenuzun ve Karadakovan, 2005).  

Sağlık kurumlarında şiddeti önlemek ve şiddetle başetmek için geniş kapsamlı önlemlerin alınması 
gerekmektedir. Bu bağlamda Sağlık Bakanlığı Beyaz Kod sistemi oluşturmuştur. Beyaz Kod 
sistemi, şiddet olayının bildirilmesi ve Beyaz Kod çağrısı verilmesini takiben olaya müdahale edilmesi 
ve olayla ilgili tutanak ve formların düzenlenmesi süreçlerini kapsamaktadır (TBMM, 2013). Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise psikolojik taciz olayları ile mücadele etmek için Alo 170 hattını 
kurmuştur. Bu hat üzerinden, psikologlar tarafından çalışanlara destek ve yardım sağlanmaktadır 
(Resmi Gazete, 2011). Hukuki açıdan da çalışanları şiddete karşı korumak için çeşitli yasal 
düzenlemeler bulunmaktadır. Türk hukukunda şiddet konusu, Anayasa ve Türk Ceza Kanunu’nda 
düzenlenmektedir. Ayrıca şiddetin işyerinde gerçekleşmesi halinde İş Kanunu’nda yer alan şiddet ile 
ilgili hükümler de uygulanabilmektedir. Bu tür önlemlerin yanı sıra kurumsal olarak da çalışanlara 
eğitim verilmesi, raporlama sistemi geliştirilmesi, şiddete maruz kalanlara örgütsel destek sağlanması, 
şiddetin önlenmesi konusunda kurum kültürünün oluşturulması, şiddet olaylarının suç sayılması ve 
yasal altyapının oluşturulması, hem devlet hem sivil toplum kuruluşları tarafından şiddete karşı ortak 
çalışmalar yapılması sayılabilir. Şiddet olayında önemli bir nokta da olaydan sonraki süreçtir. Şiddete 
maruz kalan kişiye kurum tarafından destek verilmesi, önem arz etmektedir ve mağdurun olumsuz 
sonuçlardan daha az etkilenmesini sağlamaktadır (Dursun, 2012). 

Bu çalışmada sağlık çalışanlarının şiddet olayları ve kurumlarının şiddet olaylarına yaklaşımına ilişkin 
görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

2.Yöntem 

Araştırmanın evrenini 07.03.2016-18.04.2016 tarihleri arasında Sivas’ta bir devlet hastanesinde 
çalışan toplam 1344 hekim, hemşire, tekniker/teknisyen ve diğer sağlık personeli oluşturmaktadır. 
Diğer sağlık personeli kapsamında psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve tıbbi sekreterler araştırmaya 
dahil edilmiştir. Araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 300 kişiye ulaşılmıştır. Veri toplama 
aracı olarak Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası 
Hemşireler Birliği (ICN) ve Uluslararası Kamu Hizmetleri Sendikası (PSI) tarafından oluşturulan 
“Sağlık Sektöründe İşyeri Şiddeti Araştırması Soru Formu”ndan yararlanılarak hazırlanmıştır. Veriler 
SPSS v.22 paket programında yüzdelikler, ortalama ve ki kare testleri ve açık uçlu sorular ise içerik 
analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. 
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3. Bulgular  
Tablo 1. Sağlık Çalışanlarının Demografik Özelliklerine Göre Şiddete Maruz Kalma Durumlarının Dağılımı 
Demografik özellikler Fiziksel şiddet Değerlendirme Sözlü taciz Değerlendirme  
 Maruz kalan M. kalmayan  Maruz kalan M. kalmayan  Toplam 

n % n % n % n % n % 
Yaş    
26 yaş ve altı 11 22,0 39 78,0 x2 =0,665, 

p=0,717 
29 58,0 21 42,0 x2 =2,658, 

p=0,265 
50 16,7 

27-36 yaş 22 17,1 107 82,9 78 60,5 51 39,5 129 43,0 
37 yaş ve üzeri 24 19,8 97 80,2 61 50,4 60 49,6 121 40,3 
Cinsiyet    
Kadın 26 14,4 154 85,6 x2 =5,351, 

p=0,014* 
103 57,2 77 42,8 x2 =0,273, 

p=0,601 
180 60,0 

Erkek 31 25,8 89 74,2 65 54,2 55 45,8 120 40,0 
Medeni durum    
Evli 44 19,3 184 80,7 x2 =0,004, 

p=0,951 
127 55,7 101 44,3 x2 = 0,034, 

p=0,853 
228 76,0 

Bekar 13 18,1 59 81,9 41 56,9 31 43,1 72 24,0 
Meslek    
Hekim 10 15,4 55 84,6 x2 =6,653, 

p=0,084 
39 60,0 26 40,0 x2 =0,837, 

p=0,841 
111 37,0 

Hemşire 15 13,5 96 86,5 63 56,8 48 43,2 65 21,7 
Tekniker/Teknisyen 14 24,1 44 75,9 31 53,4 27 46,6 58 19,3 
Diğer 18 27,3 48 72,7 35 53,0 31 47,0 66 22,0 
Toplam 57 19,0 243 81,0  168 56,0 132 44,0  300 100,0 

 

Katılımcıların %43,0’ü 27-36 yaş arasında, %60,0’ı kadın ve %76,0’sı evlidir. Meslek açısından katılımcıların %37,0’si hemşire, %21,7’si hekim, %19,3’ü 
tekniker/teknisyen ve %22’si diğer sağlık personelinden oluşmaktadır. Sağlık çalışanlarının %19,0’u fiziksel şiddete, %56,0’sı sözlü tacize maruz kaldığını 
ifade etmiştir. Demografik özelliklerine göre şiddete maruz kalma durumları incelendiğinde, erkeklerin fiziksel şiddete maruz kalma durumlarının istatistiksel 
olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır (p<0,05). Fiziksel şiddete en çok 26 yaş ve altındakiler, evliler ve diğer sağlık personeli; sözlü tacize ise 
en çok 27-36 yaş arasındakiler, kadınlar, bekarlar ve hekimler maruz kalmıştır (p>0,05). 
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Tablo 2. Sağlık Çalışanlarının Yaşanan Şiddet Olayından Sonraki Görüşlerinin Dağılımı 

 Fiziksel Şiddet Sözlü Taciz 
 n % n % 
Yaşadığınız bu olayın engellenebilir olduğunu düşünüyor musunuz? 
Evet  
Hayır  

40 
17 

70,2 
29,8 

106 
62 

63,1 
36,9 

Olayın sebeplerini incelemek üzere kurumunuz bir girişimde bulundu mu? 
Evet  
Hayır  
Bilmiyorum  

16 
31 
10 

28,1 
54,4 
17,5 

29 
118 
21 

17,3 
70,2 
12,5 

Olayın sebeplerini incelemek üzere kim/ kimler tarafından girişimde 
bulunuldu? 
Yönetici/İşveren 
Sivil toplum örgütü  
Yakın çevre 
Polis 
Diğer 

7 
0 
0 
5 
4 

43,7 
0 
0 
31,3 
25,0 

18 
1 
2 
2 
3 

69,2 
3,8 
7,7 
7,7 
11,5 

İşyerinizin olayı ele alış şeklinden hissedilen tatmin düzeyi nedir? 
Hiç tatmin olmadım 
Biraz tatmin oldum 
Çok tatmin oldum 

28 
25 
4 

49,1 
43,9 
7,0 

88 
73 
5 

53,0 
44,0 
3,0 

Toplam  57 100,0 168 100,0 

 

Sağlık çalışanlarının %70,2’si yaşanan fiziksel şiddet olayının, %63,1’i yaşanan sözlü taciz olayının 
engellenebilir olduğunu düşünmektedir. Fiziksel şiddete maruz kalanların %54,4’ü, sözlü tacize maruz 
kalanların %70,2’si olayın sebeplerini incelemek üzere kurumun girişimde bulunmadığını belirtmiştir. 
Fiziksel şiddet olayının sebeplerini incelemek üzere girişimde bulunanların 7’si, sözlü taciz olayının 
sebebini incelemek üzere girişimde bulunanların ise 18’i yönetici/işveren tarafından olduğunu ifade 
etmiştir. Fiziksel şiddete maruz kalanların %49,1’i, sözlü tacize maruz kalanların %53,0’ü işyerinin 
olayı ele alış şeklinden “hiç tatmin olmadığını” belirtmiştir.  

 

Tablo 3. Sağlık Çalışanlarının İşyeri Güvenliği ve Şiddet Konusunda Kurumun Politika 
Geliştirmelerine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı 

   Geliştirildi  Geliştirilmedi  Bilmiyorum 
n % n % n % 

İşyeri güvenliğiyle ilgili politika geliştirilme 169 56,3 68 22,7 63 21,0 
İşyerinde fiziksel şiddetle ilgili politika geliştirilme 105 35,0 95 31,7 100 33,3 
İşyerinde sözlü taciz ile ilgili politika geliştirilme 84 28,0 104 34,7 112 37,3 

Katılımcıların %56,3’ü kurumun işyeri güvenliği konusunda politika geliştirdiğini, %22,7’si kurumun 
politika geliştirmediğini ve %21,0’i kurumun politika geliştirip geliştirmediğini bilmediğini 
belirtmiştir. Sağlık çalışanlarının %35,0’i fiziksel şiddet konusunda; %28,0’i sözlü taciz kurumun 
politikalar geliştirdiğini ifade etmişlerdir.  
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Tablo 4. ”Sizce İşyerinizde Fiziksel Şiddette Neden Olan/Artıran Önemli Faktörler Nelerdir?” 
Sorusuna Verilen Yanıtların Dağılımı  (n=184) 

Faktörler  Sayı (n) 
Hasta ve hasta yakınlarının eğitimsizliği ve cehaleti  53 
Hasta/hasta yakınlarının agresif tutumları 43 
Yaptırımların yetersiz olması, Hasta haklarının ön plana çıkarılması çalışan haklarının 
geri plana atılması 

37 

Hasta-çalışan arasındaki iletişim sorunları 18 
Hasta sayısının çok personel sayısının az olması/iş yoğunluğu 15 
Güvenlik önlemlerinin yetersiz olması 13 
Sağlık politikalarının yanlış veya yetersiz olması 9 
Çalışana önyargı 8 
Medyanın olumsuz tutumu ve etkisi 8 
Uzun bekleme süreleri 8 
Çalışılan fiziki ortam kaynaklı sorunlar  3 
Sevk sisteminin olmaması/etkin kullanılmaması  2 
Hastanelerin birleştirilmesi 1 
Kadın olmak  1 
Toplam  219 

Tablo 4’te sağlık çalışanlarına açık uçlu soru olarak sorulan “İşyerinizde fiziksel şiddete neden olan ya 
da artıran faktörler nelerdir?” sorusunun yanıtları yer almaktadır. Katılımcılardan 184 kişi bu soruya 
yanıt vermiştir. Verilen yanıtlar incelendiğinde fiziksel şiddete en fazla (n=53) hasta ve hasta 
yakınlarının eğitimsizliği ve cehaletinin neden olduğu belirtilmiştir. Hasta ve yakınlarının agresif 
tutumları (n=43) ve yaptırımların yetersizliği ve hasta haklarının ön plana çıkartılması (n=37) da en sık 
verilen yanıtlardandır. Bu soruya verilen cevaplara örnek olarak bir katılımcının cevabı “İnsanlara 
verilen hakların sadece başlıklarının açıklanıp, içeriğinden bahsedilmemesi. Kısıtlamaların 
nedenlerinin kendilerine söylenmemesi, yaptırımların yeterli olmaması, ilde ve bölgede sosyo-kültürel 
düzeyin düşük olması…” şeklindedir.  

Tablo 5. ”Sizce İşyerinizde Sözlü Tacize Neden Olan/Artıran Önemli Faktörler Nelerdir?” Sorusuna 
Verilen Yanıtların Dağılımı  (n=168) 

  Faktörler  Sayı (n) 
Hasta/hasta yakınlarının agresif tutumları 58 
Hasta ve hasta yakınlarının eğitimsizliği ve cehaleti 49 
Yaptırımların yetersiz olması, Hasta haklarının ön plana çıkarılması çalışan haklarının 
geri plana atılması 

30 

Hasta-çalışan arasındaki iletişim sorunları 23 
Hasta sayısının çok personel sayısının az olması/iş yoğunluğu 18 
Güvenlik önlemlerinin yetersiz olması 8 
Çalışılan fiziki ortam kaynaklı sorunlar  7 
Medyanın olumsuz tutumu ve etkisi 6 
Sağlık politikalarının yanlış veya yetersiz olması 4 
Çalışana önyargı 4 
Uzun bekleme süreleri 3 
Çalışanların giyimi/makyajı  2 
Sevk sisteminin olmaması/etkin kullanılmaması 1 
Toplam  213 
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Tablo 5’te sağlık çalışanlarına açık uçlu soru olarak sorulan “İşyerinizde sözlü tacize neden olan ya da 
artıran faktörler nelerdir?” sorusunun yanıtları yer almaktadır. Katılımcılardan 168 kişi bu soruya yanıt 
vermiştir. Verilen yanıtlar incelendiğinde sözlü tacize en fazla (n=58) hasta ve yakınlarının agresif 
tutumlarının neden olduğu belirtilmiştir. Hasta ve hasta yakınlarının eğitimsizliği ve cehaleti (n=49) ve 
yaptırımların yetersizliği ve hasta haklarının ön plana çıkartılması (n=30) da en sık verilen 
yanıtlardandır. Bu soruya verilen cevaplara örnek olarak bir katılımcının cevabı “bu elde olan veya 
korunabilecek bir durum değil… Kişi sizi sözlü taciz etmek istiyorsa yapıyor, haklı da olsa haksız da 
olsa…” şeklindedir. 

Tablo 6. ”Sizce İşyerinizde Yaşanan Tüm Şiddet Olaylarını Azaltacak Önemli Tedbirler Nelerdir?” 
Sorusuna Verilen Yanıtların Dağılımı 

Önlemler Sayı (n) 
Eğitim  
Güvenlik önlemlerinin artırılması/daha iyi hale getirilmesi 
Yaptırımlar artırılmalı/düzenlenmeli 
Personel sayısının artırılması 
İletişim  
Çalışılan fiziki koşulların düzenlenmesi 
Yönetimin desteği 
Karşılıklı olumlu tutum geliştirme 
Hakların net olması 
Medya  
Sağlık politikalarının şiddeti azaltacak şekilde yeniden düzenlenmesi 
Sevk zincirinin düzenlenmesi 
Çalışma saatlerinin düzenlenmesi 
Sağlık çalışanlarına hasta seçme hakkının verilmesi 
Şiddet olayı bildiriminin etkin hale getirilmesi 
Bilmiyorum  
Çalışan memnuniyetinin artırılması 

76 
44 
42 
17 
17 
10 
8 
6 
6 
5 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
1 

Toplam  245 

Tablo 6’da sağlık çalışanlarına açık uçlu soru olarak soruşan “İşyerinizde tüm şiddet olaylarını 
azaltacak tedbirler nelerdir?” sorusunun yanıtları yer almaktadır. Katılımcılardan 159 kişi bu soruya 
yanıt vermiştir. Verilen yanıtlar incelendiğinde sözlü tacize en fazla eğitim  (n=76), güvenlik 
önlemlerinin artırılması/daha iyi hale getirilmesi (n=44) ve yaptırımların artırılması/düzenlenmesi 
(n=42) yanıtları verilmiştir. Bu soruya verilen cevaplara örnek olarak bir katılımcının cevabı “Hastane 
güvenliğinin sayı ve nitelik olarak geliştirilmesi, şiddet olaylarına anında müdahale edecek polis 
güçlerinin bulunması, şiddet olayları bildiriminde bürokratik işlemlerin azaltılması, karakolda ifade 
verme gibi kişiyi travmatize eden ve bıktıran işlemler yerine hastane yönetiminin bu olaylarla ilgili 
işlemleri takip edecek kişiler görevlendirmesi, hizmet verilen günlük hasta sayısının azaltılması, 
çalışanların gerginliğini azaltmak amacıyla dinlenme ortamlarının sağlanması, cezaların caydırıcı 
hale getirilmesi, şiddet uygulayanların bir süre hizmetten men edilmesi…” şeklindedir. 

4.Sonuç 

Sağlık çalışanlarının %19,0’u fiziksel şiddete, %56,0’sı sözlü tacize ve %1,7’si cinsel tacize maruz 
kalmıştır. Erkeklerin fiziksel şiddete maruz kalma durumlarının istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 
yüksek olduğu saptanmıştır (p<0,05). Fiziksel şiddete en çok 26 yaş ve altındakiler, evliler ve diğer 
sağlık personeli; sözlü tacize ise en çok 27-36 yaş arasındakiler, kadınlar, bekarlar ve hekimler maruz 
kalmıştır (p>0,05). 
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Araştırmamız sonucuna göre fiziksel şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarının %70,2’si; sözlü tacize 
kalanların %63,1’i yaşadıkları olayın engellenebilir olduğunu düşündüklerini ifade etmişlerdir. Çamcı 
ve Kutlu (2011)’nun sonuçları bulgumuza paralel iken Ünlüsoy Dinçer (2010)’in yapmış olduğu 
çalışmadan elde ettiği sonuç bizim bulgumuzdan farklıdır. Bu bulgumuza göre sağlık personelinin 
şiddeti önleme ve şiddetle baş etme konusunda farkındalık düzeyinin yüksek olduğu görülmektedir. 
Ancak önlenebilir olduğu halde yaşanan şiddet olayları sağlık personelinin yöneticilere ve kurumlarına 
karşı olumsuz duygular yaşamasına ve bunun iş performansına yansıyacağı düşünülebilir. Sağlık 
çalışanlarının yarısından fazlası yaşadıkları olayı incelemek üzere kurumun girişimde bulunmadığını 
belirtmişlerdir. Sağlık-Sen (2013)’in yapmış olduğu çalışmada bulgumuza paralel olarak %81,4 
oranında, şiddet olayı yaşandıktan sonra yönetici tarafından destek görülmediği belirtilmiştir. Bunun 
nedeni yaşanılan olayın raporlanmasının veya yöneticiye bildirilmesinin yetersiz olması olabilir. 

Araştırmamız sonucuna göre sağlık çalışanlarının yarısından fazlası, kurumun işyeri güvenliği ile ilgili 
politikalar geliştirdiğini ifade ederken yine birçok sağlık personeli farklı şiddet türleri açısından 
politika geliştirilmesi konusunda bilgi sahibi olmadığını belirtmiştir. Bu sonuca göre sağlık 
çalışanlarının genel olarak işyeri güvenliği ile ilgili politikalar hakkında bilgi sahibi olduğu ancak 
farklı şiddet türleri ve önlemleri konusunda bilgi düzeyinin yeterli olmadığı söylenebilir. 

Sağlık çalışanları fiziksel şiddeti artıran en önemli faktörlerin sırasıyla, hasta ve hasta yakınlarının 
eğitimsizliği ve cehaleti (n=53),  hasta ve yakınlarının agresif tutumları (n=43), yaptırımların 
yetersizliği ve hasta haklarının ön plana çıkartılması (n=37) olduğunu belirtmişlerdir. Yine aynı 
şekilde sözlü tacizi artıran en önemli faktörlerin ise hasta/hasta yakınlarının agresif tutumları (n=58), 
hasta ve hasta yakınlarının eğitimsizliği ve cehaleti (n=49) ve yaptırımların yetersizliği ve hasta 
haklarının ön plana çıkartılması (n=30) olarak ifade edilmiştir. Sağlık çalışanları her iki şiddet türünün 
de hasta ve yakınlarının eğitimsizliğinden ve agresif tutumlarından kaynaklandığını aynı zamanda 
yasal yaptırımların yetersizliğinin de şiddete neden olduğunu belirtmişlerdir. Bu sorunun devamında 
yer alan şiddeti önlemek için alınması gereken en önemli tedbirlere ise sağlık çalışanları eğitim 
(n=76), güvenlik önlemlerinin artırılması/daha iyi hale getirilmesi (n=44) ve yaptırımların 
düzenlenmesi olduğunu belirtmişlerdir (n=42).  

Bu sonuçlara göre sağlık çalışanlarının şiddetin kaynağı olarak birinci sırada hasta ve hasta 
yakınlarının görüldüğü daha sonra ise yasal yaptırımların yetersizliğinden kaynaklandığını 
düşündükleri bulunmuştur. Bununla beraber sağlık çalışanları kurumlarının şiddet konusunda yeterli 
düzeyde girişimde bulunmadıklarını belirtmiştir.  
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ERKEN YAŞAM DÖNEMİ FAKTÖRLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM 
TARZI DAVRANIŞLARINA ETKİLERİ  

Fikriye Yılmaz1,  
Meriç Yavuz Çolak2,  

Asena Gökçe Gökoğlu3,  
Dilara Türkyılmaz4 

Özet 

Çalışmanın amacı Ankara’nın Çankaya ilçesinde yaşayan 20 yaş ve üzeri yetişkinlerde erken yaşam dönemi 
faktörlerinin sağlıklı yaşam tarzı davranışları üzerine etkisini değerlendirmektir. Çalışmada 20-79 yaş arası 
kolayda örnekleme yöntemiyle belirlenen 600 yetişkine yüz yüze görüşme yöntemiyle anket uygulanmıştır. 
Çalışmanın bulguları katılımcıların sadece %15,1’inin ideal sağlıklı yaşam tarzı davranışlarını benimsediğini 
göstermiştir. Regresyon analizi sonuçlarına dayanarak ideal sağlıklı yaşam tarzını etkileyen faktörler 
incelendiğinde kişilerin şu andaki yaşantıları ile ilgili olarak sadece çocuk sahibi olmanın önemli bir değişken 
olduğu, erken çocukluk dönemine ait ise annenin sigara içmemesi, ailenin ekonomik durumunun iyi olması ve 
akademik başarısızlık yaşamama değişkenlerinin belirleyici olduğu görülmüştür. Çalışmanın sonucunda; 
toplumda sağlıklı yaşam tarzı davranışlarını geliştirmeye yönelik müdahale alanları ortaya konularak geliştirilen 
öneriler sunulmuştur.     

 
Anahtar Kelimeler: sağlıklı yaşam tarzı davranışları, erken yaşam dönemi, sosyo-ekonomik durum 

 

EFFECTS OF EARLY LIFE FACTORS ON THE HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIOURS  

Abstract 

The aim of the study is to evaluate the effects of early life factors on healthy lifestyle behaviors in 20 years and 
older adults living in the Ankara province of Çankaya. In the study, 600 adults who were between 20-79 years old 
were interviewed by using convenience sampling method. The findings of the study showed that only 15.1% of 
participants had adopted “ideal” healthy lifestyle behaviors. Based on the results of regression analysis, it was 
found that when the factors affecting the ideal healthy lifestyle were examined, it was found that the having children 
had an important variable only regarding the current experiences and that the mother’s non- smoking, good 
economic status of the family and not-experiencing academic failure were related to early childhood. At the end 
of the study, intervention areas for improving healthy lifestyle behaviors in the society have been put forward and 
suggestions have been presented. 

Key Words: healthy lifestyle behaviours, early life course, socio-economic status  

1. Giriş 

 

Sağlıklı yaşam tarzı, ciddi şekilde hasta olma veya erken ölme riskini azaltan bir yaşam biçimidir. Tüm 
hastalıklar önlenebilir değildir, ancak özellikle koroner kalp hastalığı ve akciğer kanserinden 
kaynaklanan ölümlerin büyük bir kısmından kaçınılabilir. Bilimsel çalışmalar, bulaşıcı olmayan 
hastalıkların ve erken ölümlerin gelişimine katkıda bulunan belirli davranış tiplerini tanımlamıştır. 
Sağlık sadece hastalığın olmayışı değil, aynı zamanda fiziksel, zihinsel ve sosyal refahla ilgilidir. 
Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsendiğinde, ailedeki diğer insanlara, özellikle de çocuklara daha olumlu 
bir rol modeli sunulmaktadır (WHO, 1999). 

                                                      
1 Doç.Dr., Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, fyilmaz@baskent.edu.tr 
2 Prof. Dr., Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, meric@baskent.edu.tr 
3 Öğrenci, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, asgokgok@hotmail.com 
4 Öğrenci, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, dilaratrkylmzz@gmail.com 
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Son yıllarda sağlıklı yaşam tarzı davranışlarının sağlık sonuçları üzerindeki etkisini kanıtlayan kesitsel 
ve boylamsal türde çok sayıda bilimsel araştırma yapılmıştır (Küçükberber vd., 2011; Ford vd., 2012; 
Hekmatpou vd., 2013; May vd., 2015; Yılmaz ve Çağlayan, 2016). Ancak sağlıklı yaşam tarzı 
davranışlarını geliştirmenin, toplumdaki bireylere benimsetmenin en önemli yolu sağlıklı yaşam tarzı 
davranışlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve o faktörlere yönelik müdahale alanlarının 
değerlendirilmesidir. Ulusal ve uluslararası yapılan araştırmalarda sosyoekonomik durum, eğitim 
düzeyi, aile arkadaş ve sosyal destek, cinsiyet, yaş gibi faktörlerin yaşam tarzı seçimlerini etkilediği 
belirlenmiştir (Ochieng, 2006; Sharma ve Agwaral, 2017). Ancak yazılı kaynaklarda bireylerin sağlık 
ve yaşam kalitesi üzerinde ciddi etkileri olduğu kanıtlanan erken çocukluk ve gençlik dönemi 
özelliklerinin sağlıklı yaşam tarzı tercihleri üzerine etkilerini değerlendiren bir araştırmaya 
rastlanmamıştır. Bu çalışmanın amacı Ankara’nın Çankaya ilçesinde yaşayan 20 yaş ve üzeri 
yetişkinlerde erken yaşam dönemi faktörlerinin sağlıklı yaşam tarzı davranışları üzerine etkisini 
değerlendirmektir.   

 

2. Yöntem 

Bu çalışma, yetişkin bireylerde erken yaşam dönemi özelliklerinin sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları 
üzerine etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla kesitsel saha çalışması olarak planlanmıştır. 

Çalışmanın evrenini TÜİK 2017 yılı verilerine dayalı olarak Ankara’nın Çankaya ilçesinde yaşayan 20-
79 yaş arası toplam 613.024 birey oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemi %95 güven düzeyinde %5 
sapma ile 600 birey olarak belirlenmiştir. Örnekleme dâhil edilen 600 birey, olasılıksız örnekleme 
yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. 

Bu çalışma Başkent Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırma Kurulu tarafından onaylanmış (Proje 
no: KA18/158) ve Başkent Üniversitesi Araştırma Fonunca desteklenmiştir.  

Çalışmada katılımcılara 3 bölümden oluşan anket formu uygulanmıştır. Anket formunun ilk bölümünde 
demografik bilgiler ve sosyo-ekonomik durumla ilgili 11, genel sağlık durumunun belirlenmesine 
yönelik 8 soru yer almaktadır. İkinci bölümde katılımcıların erken yaşam dönem özelliklerini belirlemek 
üzere çocukluğun büyük bir bölümünün geçtiği yerleşim yeri, anne eğitimi ve mesleği, baba eğitimi ve 
mesleği, anne ve babanın sigara kullanma durumu, 18 yaşından önce ailenin ekonomik durumu, 18 
yaşından önce ciddi sağlık problemi yaşama durumu sorulmuştur. Ayrıca literatür araştırmasına 
dayanarak erken yaşam döneminde yaşandığı takdirde ilerleyen yıllarda sağlığı ve yaşam kalitesini 
etkilemesi muhtemel olarak değerlendirilen 24 olayı yaşama durumları sorgulanmıştır (Yılmaz ve 
Numanoğlu Tekin, 2018). Üçüncü bölümde katılımcıların sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarını 
belirlemek üzere “Sağlıklı Yaşam Tarzı Bileşik Ölçeği (Healthy Lifestyle Composite Measure)” 
bulunmaktadır. Sağlıklı Yaşam Tarzı Bileşik Ölçeği, Adams, Katz ve Shenson (2016) tarafından 
“Sağlıklı İnsanlar 2020” hedefleri dikkate alınarak Davranışsal Risk Faktörleri Sürveyans Sistemi’nden 
seçilen 5 göstergeden oluşmaktadır. Bu göstergeler; sigara kullanımı, meyve-sebze tüketimi, fiziksel 
aktivite, aşırı alkol tüketimi ve yeterli uykudur. Sigara kullanım durumu Davranışsal Risk Faktörleri 
Sürveyans Sistemi’ndeki iki soru ile belirlenmiştir: “Tüm yaşamınız boyunca en az 100 sigara içtiniz 
mi?” ve cevap evet ise “Şu anda sigara kullanıyor musunuz?” Hayatı boyunca en az 100 sigara içenler 
ve şu anda her gün ya da bazen sigara kullananlar “sigara içen” olarak tanımlanmıştır. Fiziksel aktivite 
için Davranışsal Risk Faktörleri Sürveyans Sistemi’nde yer alan sedanter yaşam tarzı sorusu 
kullanılmıştır: Egzersiz (yürüme, koşma, yüzme, bisiklete binme, ya da herhangi bir spor) yapıyor 
musunuz? Ve cevap evet ise “Egzersiz yaptığınızda ne kadar süre ile yapıyorsunuz?” Haftada en az 3 
kez 30 dakika süre ile egzersiz yaptığını belirtenler “düzenli egzersiz yapanlar” olarak tanımlanmıştır. 
Meyve ve sebze tüketimi 6 ayrı soruya verilen cevaplar ile belirlenmiştir: taze meyve suyu, taze meyve, 
kuru meyve, yeşil yapraklı sebzeler, sarı sebzeler ve diğer sebzelerin bir günde ortalama tüketim miktarı. 
Cevaplar bir günde tüketilen toplam meyve-sebze porsiyonunu belirlemek üzere toplanmaktadır. Bir 
günde ortalama 5 ve daha fazla porsiyon meyve sebze tüketimi “yeterli” olarak kabul edilmiştir. 
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Katılımcıların yeterli uyuyup uyumadıkları “Bir günde ortalama kaç saat uyuyorsunuz?” sorusu ile 
belirlenmekte ve 7 ve daha fazla uyku saati “ideal” olarak tanımlanmıştır. Son olarak aşırı alkol tüketimi; 
Davranışsal Risk Faktörleri Sürveyans Sistemi’nden uyarlanan “Alkol kullanıyor musunuz?” ve cevap 
evet ise “Alkol aldığınız zamanlarda ne kadar tüketirsiniz?” soruları ile belirlenmiştir. Erkekler için 
haftada birkaç gün 2 bardaktan fazla, kadınlar için haftada birkaç gün 1 bardaktan fazla alkol tüketimi 
“aşırı” olarak değerlendirilmektedir. Seçilen 5 göstergeden toplam bir bileşik ölçüm elde etmek için, 
“ideal” davranışlar 1 olarak puanlanmış ve toplanmıştır. Bu doğrultuda toplam ölçek puanı 0 ile 5 
arasında değişebilmektedir ve ölçek puanı 4 ve 5 olarak hesaplanan katılımcıların sağlıklı yaşam tarzı 
alışkanlıklarına sahip olduğu kabul edilmektedir (Yılmaz ve Çağlayan, 2016).  

Verilerin istatistiksel analizi PASW 18.0 paket programında (SPSS Inc., Chicago, 2009) 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın bağımlı değişkeni sağlıklı yaşam tarzı ölçeğinden alınan puan olarak 
belirlenirken, bağımsız değişkenler ise demografik özellikler, sosyo-ekonomik durum, sağlık durumu 
göstergeleri ve erken yaşam dönemi özellikleri olarak kabul edilmiştir. Sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları 
ile demografik özellikler, sosyo-ekonomik durum, sağlık durumu göstergeleri ve erken yaşam dönemi 
özellikleri arasındaki ilişkileri belirlemek üzere ki-kare analizi yapılmıştır. Erken yaşam dönemi 
özelliklerinin sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla olabilirlik 
oranına dayalı geriye doğru yöntemi ile ikili lojistik regresyon analizi kullanılmıştır. Model için 
katılımcılar sağlıklı yaşam tarzı ölçeğinden aldıkları puanlara göre iki gruba ayrılmıştır. Bu doğrultuda 
sağlıklı yaşam tarzı davranışlarını etkileyen faktörleri belirlemek üzere geliştirilen modelde sağlıklı 
yaşam tarzı davranışları düzeyi bağımlı değişken, sağlıklı yaşam tarzı davranışları ile ilişkili bulunan 
demografik özellikler, sosyo-ekonomik durum, sağlık durumu göstergeleri ve erken yaşam dönemi 
özellikleri ise açıklayıcı değişkenler olarak analiz edilmiştir. Değerlendirmelerde istatistiksel anlamlılık 
düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir.  

3. Bulgular 

Araştırmaya katılan 600 kişinin yaşları 20 ile 79 arasında dağılım göstermekte olup ortalaması 
34,39±12,26 yıldır. Katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine göre dağılımı Tablo 1’de 
gösterilmektedir.  

Tablo 1. Katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine göre dağılımı (n=600) 

 Sayı (n) Yüzde (%) 
Cinsiyet   

Kadın  322 53,7 
Erkek  278 46,3 

Yaş    
<34 318 53,0 
≥34 282 47,0 

Doğum yeri   
Köy 80 13,3 
İlçe 134 22,3 
İl 386 64,3 

Medeni durum   
Bekar  358 59,7 
Evli  242 40,3 

Çocuk sahibi   
Evet  370 61,7 
Hayır 230 38,3 

Eğitim    
Lise ve altı 164 27,3 
Üniversite ve üstü 436 72,7 

Meslek    
Mavi yakalı 124 20,7 
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Beyaz yakalı  282 47,0 
Çalışmıyor  194 32,3 

Gelir    
<5.331 TL 282 47,0 
≥5.332 TL 318 53,0 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi katılımcıların %53’ü 20-34 yaş grubunda, %53.7’si kadın, %40,3’ü evlidir. 
Katılımcıların sosyo-ekonomik durumları incelendiğinde; %27,3’ünün lise ve altı eğitim düzeyinde 
olduğu, %47’sinin beyaz yakalı meslek grubunda yer aldığı, %53’ünün aylık hane halkı gelirinin 5.332  
TL (TÜİK Mart 2018 verilerine göre yoksulluk sınırı)’den fazla olduğu belirlenmiştir.  

 

Katılımcıların sağlık durumu özelliklerine göre dağılımı Tablo 2’de gösterilmektedir. 

Tablo 2. Katılımcıların sağlık durumu özelliklerine göre dağılımı 

 Sayı (n) Yüzde (%) 
Vücut Kitle İndeksi   

Zayıf  49 8,2 
Normal 342 57,0 
Fazla kilolu 171 28,5 
Obez  38 6,3 

Kronik hastalık    
Var  109 18,2 
Yok 491 81,8 

Genel Sağlık Değerlendirmesi   
İyi  505 84,2 
İyi değil 95 15,8 

Sağlığa önem    
Oldukça 273 45,5 
Arada  276 46,0 
Hiç  51 8,5 

Düzenli kontrol   
Evet  215 35,8 
Hayır  385 64,2 

Sigara kullanımı   
Sigara içen 137 22,8 
Sigara içmeyen 463 72,2 

Alkol kullanımı   
Aşırı  199 33,2 
Aşırı değil  401 66,8 

Egzersiz    
Düzenli egzersiz yapan  149 24,8 
Yapmayan  451 75,2 

Uyku   
7 saat/gün’den az  147 24,5 
En az 7 saat/gün 453 75,5 

Meyve sebze   
5 porsiyondan az 291 48,5 
En az 5 porsiyon 309 51,5 

Sağlıklı yaşam   
İdeal  91 15,1 
İdeal olmayan 509 84,8 
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Tablo 2’de görüldüğü gibi katılımcıların %57’sinin VKİ “normal” olup, %81.8’inin herhangi bir kronik 
hastalığı bulunmamaktadır. Katılımcıların %84.2’si sağlığını iyi olarak değerlendirmiştir. Katılımcıların 
%64.2’si düzenli olarak doktor kontrolüne gitmediğini belirtmiştir. Katılımcılar sağlıklı yaşam tarzı 
alışkanlıklarına ilişkin en çok %72.2 ile sigara kullanmama ve %75.5 ile günde en az 7 saat uyuma 
göstergelerinde ideal davranışlara sahiptir. Toplam olarak değerlendirildiğinde katılımcıların 
%15.1’inin 4 ve üstünde puan ile sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarına sahip olduğu söylenebilir.  

 

Katılımcıların erken yaşam dönemi özelliklerine göre dağılımı Tablo 3’de gösterilmektedir.  

 

Tablo 3. Katılımcıların erken yaşam dönemi özelliklerine göre dağılımı 

 Sayı (n) Yüzde (%) 
18 yaş öncesi yer   

Köy 68 11,3 
Merkeze uzak ilçe 86 14,3 
Şehir merkezi 446 74,3 

Anne eğitim   
Lise ve altı 380 63,3 
Üniversite ve üstü 149 28,2 

Anne meslek (n=592)   
Beyaz yakalı 160 27,0 
Mavi yakalı 33 5,6 
Çalışmıyor 399 67,4 

Anne sigara    
Evet  164 27,6 
Hayır  431 72,4 

Baba eğitim   
Lise ve altı 345 61,3 
Üniversite ve üstü 218 38,7 

Baba meslek   
Beyaz yakalı 249 42,6 
Mavi yakalı 256 43,8 
Çalışmıyor 80 13,6 

Baba sigara    
Evet  295 49,8 
Hayır  297 50,2 

Aile ekonomisi   
İyi  383 63,8 
Kötü  217 36,2 

Erken yaşam dönemi olayları    
Akademik başarısızlık 106 17,7 
Finansal sıkıntı  67 11,2 
Kişilerarası ilişki 126 21,0 
Şiddet/istismar 75 12,5 
Ölüm/hastalık  151 25,2 
Yasal sıkıntılar  5 0,8 
Ebeveynlerin Madde/alkol bağımlılığı 8 1,3 
Göç  92 15,3 
Doğal afet 16 2,7 
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Terör  50 8,3 
Erken yaşam olay sayısı    

0 223 37,2 
1 133 22,2 
≥2 244 40,6 

 

Tablo 3’de görüldüğü gibi katılımcıların %74,3’ünün 18 yaşından önce hayatının büyük çoğunluğunun 
şehir merkezinde geçtiği belirlenmiştir. Katılımcıların  %63,3’ünün annelerinin eğitim düzeyinin lise ve 
altı olduğu, %67,4’ünün annesinin çalışmadığı, %72,4’ünün annesinin sigara kullanmadığı 
görülmektedir. Katılımcıların %61,3’ünün babalarının eğitim düzeyinin lise ve altı olduğu, %43,8’inin 
babasının mavi yakalı meslek grubunda olduğu ve %50,2’sinin babasının sigara kullanmadığı 
belirlenmiştir. Katılımcıların erken yaşam döneminde yaşadıkları olumsuz olaylar incelendiğinde en çok 
%25,2 ile aileden birinin ölümü/hastalığının, ikinci olarak %21 ile aile içi olumsuz ilişkilerin (anne baba 
ilgisizliği, sadakatsizliği, boşanması vb.) ve üçüncü olarak %17,7 ile akademik başarısızlığın (sınıf 
tekrarı, okuldan atılma vb.) yaşandığı belirlenmiştir. Katılımcıların %37,2’si erken yaşam döneminde 
hiçbir olumsuz olay yaşamamışken, %40,6’sının en az 2 olumsuz olay yaşadığı tespit edilmiştir.     

Katılımcıların sağlıklı yaşam tarzını benimsemelerini etkileyen faktörler ki-kare analizi ile tespit edilmiş 
olup Tablo 4’de gösterilmektedir.  

Tablo 4. Katılımcıların sağlıklı yaşam tarzını benimsemelerini etkileyen faktörler 

 Sağlıklı yaşamayan Sağlıklı yaşayan p 
Cinsiyet    

Kadın  258 (%80,9) 61 (%19,1) 0,001* Erkek  251 (%90,6) 26 (%9,4) 
Yaş     

<34 261 (%82,6) 55 (%17,4) 0,025* ≥34 248 (%88,6) 32 (%11,4) 
Doğum yeri    

Köy 73 (%92,4) 6 (%7,6) 
0,014* İlçe 120 (%90,2) 13 (%9,8) 

İl 316 (%82,3) 68 (%17,7) 
Medeni durum    

Bekar  291 (%82) 64 (%18) 0,002* Evli  218 (%90,5) 23 (%9,5) 
Çocuk sahibi    

Evet  300 (%81,7) 67 (%18,3) 0,001* Hayır 209 (%91,3) 20 (%8,7) 
Sağlığa önem     

Oldukça 212 (%78,2) 59 (%21,8) 
0,000* Arada  248 (%90,5) 26 (%9,5) 

Hiç  49 (%96,1) 2 (%3,9) 
Düzenli kontrol    

Evet  174(%81,7) 39 (%18,3) 0,038* Hayır  335 (%87,5) 48 (%12,5) 
Anne eğitim    

Lise ve altı 328 (%86,8) 50 (%13,2) 0,019* Üniversite ve üstü 116 (%78,9) 31 (%21,1) 
Anne sigara     

Evet  150 (%92) 13 (%8) 0,003* Hayır  355 (%82,9) 73 (%17,1) 
Baba eğitim    
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Lise ve altı 303 (%88,1) 41 (%11,9) 0,015* Üniversite ve üstü 174 (%80,9) 41 (%19,1) 
Baba meslek    

Beyaz yakalı 200 (%80,6) 48 (%19,4) 
0,010* Mavi yakalı 229 (%90,2) 25 (%9,8) 

Çalışmıyor 80 (%85,1) 14 (%14,9) 
Baba sigara     

Evet  261 (%89,1) 32 (%10,9) 0,010* Hayır  242 (%80) 53 (%18) 
Aile ekonomisi    

İyi  310 (%81,6) 70 (%18,4) 0,000* Kötü  199 (%92,1) 17 (%7,9) 
Erken yaşam dönemi olayları     

Akademik başarısızlık    
Yok  408 (%83,3) 82 (%16,7) 0,000* Var  101 (%95,3) 5 (%4,7) 
Finansal sıkıntı     
Yok  443 (%83,7) 86 (%16,3) 0,000* Var  66 (%98,5) 1 (%1,5) 

Erken yaşam olay sayısı     
0 175 (%80,3) 43 (%19,7) 

0,021* 1 113 (%86,3) 18 (%13,7) 
≥2 218 (%89,3) 26 (%10,7) 

*p<0,05 

Tablo 4’de görüldüğü gibi ki-kare testi sonucunda kadınlar, yaşı 34’den küçük olanlar, ilde doğanlar, 
evli olmayanlar, çocuk sahibi olanlar, sağlığına oldukça önem verenler, düzenli doktor kontrolüne 
gidenler, anne ve baba eğitim düzeyi üniversite ve üstü olanlar, anne ve babası sigara kullanmayanlar, 
babası beyaz yakalı meslek grubunda olanlar, 18 yaşından önce ailesinin ekonomik durumu iyi olanlar, 
erken yaşam döneminde akademik başarısızlık ve finansal sıkıntı yaşamayanlar ve erken yaşam 
döneminde olumsuz hiçbir olay yaşamayanlar arasında sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarına sahip olan 
daha fazla kişi olduğu belirlenmiştir (p<0.05).    

Tablo 5’de sağlıklı yaşam tarzı davranışlarının benimsenmesini etkileyen bağımsız değişkenleri 
belirlemek üzere geliştirilen ikili lojistik regresyon modeli yer almaktadır.  

Tablo 5. Yetişkinlerde ideal sağlıklı yaşam tarzını benimseme ile ilişkili bağımsız değişkenlerin lojistik 
regresyon analiz sonuçları  

Model: İdeal Sağlıklı Yaşam  Nagelkerke R2: 0,21 Doğru 
sınıflandırma: %84,5 

Değişkenler OR %95 GA p  

Çocuk sahibi (EVET) 2,229 1,200-4,139 0,011*  
Sağlığa önem (OLDUKÇA) 3,405 0,765-15,155 0,108  
Sağlığa önem (ARADA) 1,634 0,357-7,466 0,527  
Anne sigara (HAYIR) 2,343 1,215-4,520 0,011*  
Aile ekonomisi (İYİ) 2,130 1,082-4,194 0,029*  
Finansal sıkıntı (YOK) 5,751 0,759-43,599 0,091  
Akademik başarısızlık (YOK) 3,675 1,278-10,568 0,016*  

 *p<0,05 

 

Tablo 5’de yer alan Nagelkerke testi sonuçları modele alınan bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken 
olan sağlıklı yaşam tarzı davranışındaki değişimi ne kadar açıkladığını göstermektedir. Tabloda ilk 
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satırda geliştirilen modelle değişkenlerin doğru sınıflandırma olasılığı yer almaktadır. Bu doğrultuda 
modelde bağımsız değişkenlerin sağlıklı yaşam tarzı davranışlarındaki değişimin yaklaşık %21’ini 
açıklayabildiği ve değişkenlerin doğru sınıflandırma olasılığının %84.5 olduğu belirlenmiştir. Tablo 
5’de yer alan modele göre çocuk sahibi olanların olmayanlara göre (OR=2.229) (p<0,05), sağlığına 
oldukça önem verenlerin (OR=3,405) (p>0,05) ve arada sırada kendime bakarım diyenlerin (OR=1,634) 
(p>0,05) hiç önem vermeyenlere göre, annesi sigara kullanmayanların kullananlara göre (OR=2.343) 
(p<0,05), 18 yaşından önce ailesinin ekonomik durumu iyi olanların iyi olmayanlara göre (OR=2,130) 
(p<0,05) , erken yaşam döneminde finansal sıkıntı yaşamayanların yaşayanlara göre (OR=5.751) 
(p>0,05)  ve erken yaşam döneminde akademik başarısızlık yaşamayanların yaşayanlara göre 
(OR=3,675) (p>0,05) ideal sağlıklı yaşam tarzını benimseme olasılıkları daha fazladır (p<0.05). 

 

4. Sonuç 

 

Bireylerin sağlıklı yaşam tarzı davranışlarını benimsemelerini sağlamanın birçok hastalıktan koruma ve 
erken ölümleri önleme için önemli bir müdahale alanı olduğu bilinmektedir. Ancak sağlıklı yaşam tarzı 
davranışlarını etkileyen faktörlerin neler olduğunu belirlemeye yönelik çok sayıda bilimsel çalışma 
yapılmış olsa da, erken yaşam dönemi özelliklerinin etkisini değerlendiren bir çalışmaya 
rastlanmamıştır. Bu çalışmayla bireylerin sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarını etkileyen erken yaşam 
dönemi özellikleri ortaya konularak, “yaşam boyu sağlık” yaklaşımıyla erken yaşlarda “sağlıklı yaşam 
tarzı alışkanlıklarının” nasıl geliştirilebileceğine yönelik müdahale alanlarını belirlemek hedeflenmiştir.   

Çalışmanın bulguları doğrultusunda sağlıklı yaşam tarzı için meyve-sebze tüketimi ve düzenli egzersiz 
alışkanlıklarının belirleyici olduğu ve sağlığı koruma ve geliştirme programları için öncelikli müdahale 
alanları olduğunu söylemek mümkündür.  

Çalışmada anne ve babanın sigara kullanımı ile kişinin sigara kullanımı arasında doğrudan bir ilişkiye 
rastlanmamış olmakla birlikte, annenin sigara kullanımı ile kişinin ideal sağlık davranışlarını 
benimsemesi arasında ciddi bir ilişkiden bahsetmek mümkündür.   

Erken yaşam döneminde ailenin ekonomik durumunun iyi olması ve paralel olarak bu dönemde finansal 
sıkıntı yaşamama; ideal sağlık davranışlarını benimsemede kritik faktörler olarak belirlenmiştir. 
Çocukluk dönemi yoksulluğunun sağlık ve yaşam kalitesi üzerindeki kanıtlanmış etkileri ile birlikte 
düşünüldüğünde bu sonuç hiç şaşırtıcı değildir. Ayrıca öncelikle sosyo-ekonomik açıdan düşük 
bölgelerdeki çocuklara ve annelerine yönelik sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarını kazanmalarını 
sağlayacak girişimlerde bulunmanın önemli bir müdahale alanı olduğunu göstermektedir.  

Çalışmanın bulguları çerçevesinde alışkanlıkların kuşaklararası aktarımı dikkate alındığında bu 
alışkanlıkların topluma yansımasının daha büyük kazançlar sağlayacağını söylemek mümkündür.  

Sağlık çalışanlarının sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları konusunda duyarlılıklarının artırılması ve daha 
sonra sağlık çalışanları aracılığıyla toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik mikro ve makro 
düzeyde çalışmalar yararlı olabilir.  

Çalışmanın yukarıda açıklanan sonuçlarını değerlendirirken çalışmanın örnekleminin kolayda 
örnekleme yöntemiyle belirlenmesinin sonuçların tüm popülasyona uyarlanmasında yanlış 
değerlendirmelere neden olabileceği sınırlılığı göz ardı edilmemelidir. 
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KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR RİSK FAKTÖRLERİ BİLGİ 
DÜZEYİNİN SAĞLIKLI YAŞAM TARZI DAVRANIŞLARI İLE 

İLİŞKİSİ 
Rukiye Numanoğlu Tekin1 

Meriç Yavuz Çolak2 
Özet 

Dünya genelinde morbidite ve mortalitesi yüksek olan, tedavisi ve rehabilitasyonu oldukça maliyetli ve 
uzun olan kardiyovasküler hastalıklar büyük ölçüde önelenebilir hastalıklar olarak kabul 
edilmektedir. Yapılan çalışmalar davranışsal risk faktörlerinin azaltılması ve sağlıklı yaşam tarzının 
benimsenmesiyle ile birlikte kardiyovasküler hastalıkların büyük ölçüde önlenebildiğini ortaya 
koymaktadır. Yapılan bu araştırmada bireylerin kardiyovasküler hastalık risk faktörlerine ilişkin bilgi 
düzeyleri ile sağlıklı yaşam tarzı davranışları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu 
amaç doğrultusunda Ankara ili Çankaya ve Mamak bölgelerinde bulunan 2 farklı aile hekimliği 
merkezinden 02.05.2018-11.05.2018 tarihleri arasında hizmet alan ve araştırmaya katılmayı kabul 
eden 600 katılımcıya ulaşılmıştır. Katılımcıların KARRİF-BD ölçek puan ortalamasının 17,7 (SS: 
4,45), SYTBÖ puan ortalamasının 2,6 (SS:1,20) olduğu belirlenmiş, katılımcıların % 26,5’inin sağlıklı 
yaşam tarzına sahip olduğu ortaya konulmuştur. SYTBÖ puanları doğrultusunda belirlenen sağlıklı 
yaşam tarzına sahip olma durumu ile KARRİF-BD ölçeğinden alınan puanlar arasında istatistiksel 
açıdan anlamlı ilişki olduğu (p<0,05) belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Kardiyovasküler hastalıklar, KARRİFF-BD, Sağlıklı Yaşam Tarzı 

 

Abstract 

Cardiovascular diseases, which have high morbidity and mortality worldwide, are very costly and long  to treat 
and rehabilitate, are widely regarded as preventable diseases. Studies have shown that cardiovascular disease 
can be largely prevented with the reduction of behavioral risk factors and the adoption of a healthy lifestyle. In 
this study, it was aimed to determine the relationship between individuals' knowledge levels of cardiovascular 
disease risk factors and healthy lifestyle behaviors. For this purpose, 600 participants from 2 different family 
medicine centers located in Çankaya and Mamak provinces of Ankara, which received health services between 
02.05.2018-11.05.2018 and accepted to participate in the research were reached. It is determined that the 
average score of CARRF-KL scale is 17.7(SD: 4.45) and the average score of healthy life style composite scale 
ise 2.6 (SD: 1.20), and 26.5% of the participants had a healthy lifestyle. A statistically significant relationship 
was found between the status of having a healthy lifestyle determined by the healthy life style composite scale 
scores and the scores obtained from the CARRF-KL scale (p <0,05). 

Key Words: Cardiovascular diseases, CARRF-KL, Healthy Life Style 

 

1. Giriş 

 

İskemik kalp hastalığı, serebrovasküler hastalık, konjenital kalp hastalığı, hipertansiyon, 
kardiyomiyopati gibi bir çok hastalığı içeren kardiyovasküler hastalıklar tüm dünyada morbidite, 
mortalite ve ekonomik yüke neden olan en önemli hastalıklardır ve 2030 yılına kadar da mortalitenin 
en önemli nedeni olacağı öngörülmektedir. Her yıl dünya genelinde yaklaşık 17.3 milyon kişinin 
ölümüne yol açan kardiyovasküler hastalıklar bu sayı ile tüm ölümlerin yaklaşık 1/3’ünü 
oluşturmaktadır (Şekil 1).  Her yıl koroner kalp hastalıkları yaklaşık 8.1 milyon ölüme, inme ise 6.4 
milyon ölüme neden olmaktadır ve bu hastalıklar dünya genelinde sakatlığa en çok neden olan ilk 3 
hastalık arasında yer almaktadır. Avrupa’da ise kardiyovasküler hastalıklar her yıl yaklaşık ölümlerin 
% 45’inden sorumludur ve koroner kalp hastalıkları ile inme nedeniyle ölen kişi sayısı yaklaşık 2.8 

                                                            
1 Dr.Öğr.Üyesi, Başkent Üniversitesi, rukiyenumanoglu@hotmail.com 
2 Prof.Dr., Başkent Üniversitesi, meric@baskent.edu.tr 
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milyon olarak belirlenmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye’de kardiyovasküler 
hastalıklar tüm nedenlere bağlı mortalitenin 2016 yılında %39,5’ini 2017 yılında ise %39,7’sini 
oluşturmaktadır (Tablo 1). Dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle gerçekleşen ölümlerin 2017 yılında 
%39,7’si iskemik kalp hastalığından, %22,9’u ise serebrovasküler hastalıktan kaynaklanmıştır (Tablo 
2)  (WHO, 2009; Gögen, 2011; WHO, 2011; Burger vd., 2016; Erdinçler ve Avcı, 2017; Mendis, 
2017; TÜİK, 2017; Andradea vd., 2018). 

 

Şekil 1. Başlıca Ölüm Nedenlerinin Dağılımı, Dünya 

 
Tablo 1. Ölüm Nedenlerinim Dağılımı, Türkiye, 2016-2017 

 2016 2017 
 n % n % 

Dolaşım sistemi hastalıkları 166.069 39,5 165.323 39,7 
Malign ve benign neoplazmlar 81.647 19,4 81.527 19,6 
Solunum sistemi hastalıkları 49.295 11,7 49.855 12,0 

Endokrin, beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar 20.731 4,9 20.110 4,8 
Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları 20.220 4,8 20.504 4,9 

Dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler 21.473 5,1 18.901 4,5 
Diğer 60.754 14,5 60.661 14,6 

Toplam 420.189 100,0 416.881 100,0 

 

Tablo 2. Dolaşım Sistemi Hastalıklarından Ölümlerin Alt Gruplara göre Dağılımı, Türkiye, 2016-
2017 

 
2016 2017 

 n % n % 
İskemik kalp hastalığı 67.412 40,6 65.666 39,7 

Serebro-vasküler hastalık 38.959 23,5 37.885 22,9 
Diğer kalp hastalığı 37.077 22,3 38.606 23,4 

Hipertansif hastalıklar 14.537 8,8 14.706 8,9 
Diğer 8.084 4,9 8.460 5,1 

Toplam 166.069 100,0 165.323 100,0 

 

Bulaşıcı 
hastalıklar, 

maternal, perinatal 
ve beslenmeye 
bağlı durumlar

27%

Kazalar
9%

Diğer bulaşıcı 
olmayan 

hastalıklar
33%

Kardiyovasküler 
hastalıklar 

%31 
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Dünya genelinde morbidite ve mortalitesi yüksek olan, tedavisi ve rehabilitasyonu oldukça maliyetli 
ve uzun olan kardiyovasküler hastalıklar büyük ölçüde önelenebilir hastalıklar olarak kabul 
edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sağlıksız beslenmenin, hareketsiz yaşam tarzıyla birlikte, 
tüm dünyada önde gelen sağlık risklerinden biri olduğunu belirtmekte ve bu doğrultuda 
kardiyovasküler hastalıklar için birçok risk faktörü olduğunu ortaya koymaktadır. Bu risk faktörleri 
davranışsal, metabolik ve diğer risk faktörleri olarak şu şekilde sınıflandırılmaktadır (World Health 
Organization, 2017):  

1. Davranışsal Risk Faktörleri 
a. Sigara kullanımı 
b. Fiziksel hareketsizlik 
c. Düzensiz beslenme 
d. Alkol kullanımı 

2. Metabolik Risk Faktörleri 
a. Hipertansiyon 
b. Diyabet 
c. Kolesterol 
d. Artmış vücut kitle indeksi (VKİ)/Obezite 

3. Diğer Risk Faktörleri 
a. Yoksulluk ve düşük eğitim seviyesi 
b. İleri yaş 
c. Cinsiyet 
d. Genetik faktörler 
e. Psikolojik faktörler (Stres, depresyon, vb.) 
f. Diğer risk faktörleri (Homosistein yüksekliği, vb.) 

Davranışsal risk faktörlerine uzun süreli maruz kalınması hipertansiyon, diyabet, kolesterol gibi 
metabolik risk faktörlerinin ortaya çıkmasına ve bunun sonucunda kardiyovasküler hastalıkların 
görülme sıklığının artmasına neden olmaktadır. Yapılan çalışmalar davranışsal risk faktörlerinin 
azaltılması ve sağlıklı yaşam tarzının benimsenmesiyle ile birlikte kardiyovasküler hastalıkların büyük 
ölçüde önlenebildiğini ortaya koymaktadır (World Health Organization, 2009; Lloyd-Jones vd., 2010; 
Wartak vd., 2011). 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından ciddi hastalıklar ve erken ölüm ile ilişkili risk faktörlerini azaltan bir 
yaşam tarzı olarak tanımlanan sağlıklı yaşam tarzı, yalnızca hastalıkların önlenmesini değil, fiziksel, 
zihinsel ve sosyal iyilik halini de kapsamaktadır. Kardiyovasküler hastalıklar, kanser ve diyabet gibi 
dünya genelinde ciddi düzeyde mortaliteye neden olan hastalıklar sağlıklı yaşam tarzı ile önemli 
ölçüde önlenebilmektedir (Ford vd., 2009; World Health Organnization, 2015). Yapılan bu 
araştırmada bireylerin kardiyovasküler hastalık risk faktörlerine ilişkin bilgi düzeyleri ile sağlıklı 
yaşam tarzı davranışları arasındaki ilişkinin ortaya konulması amaçlanmıştır.  

 

2. Yöntem 

 

Tanımlayıcı kesitsel bir saha araştırması olarak planlanan bu araştırma Ankara ili Çankaya ve Mamak 
bölgelerinde bulunan 2 farklı aile hekimliği merkezinden 02.05.2018-11.05.2018 tarihleri arasında 
hizmet alan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 600 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.   

Araştırmada veriler bireylerin sosyo-demografik ve sağlık durumu bilgilerini belirlemeye yönelik 
olarak araştırmacı tarafından hazırlanan anket formu, Kardiyovasküler Hastalıklar Risk Faktörleri 
Bilgi Düzeyi Ölçeği (KARRİF-BD) ve Sağlıklı Yaşam Tarzı Bileşik Ölçeği (SYTBÖ) kullanılarak 
yüzyüze görüşme tekniği ile toplanmıştır.  

Bireylerin sosyo-demografik ve sağlık durumu bilgilerini belirlemeye yönelik olarak araştırmacı 
hazırlanan anket formu yaş, cinsiyet, doğum yeri, medeni durum, çocuk sahibi olma durumu, eğitim 
durumu, meslek, çalışma durumu, sosyal sağlık sigortası, aylık hane halkı geliri ve hekim tarafından 
tanı konulmuş hastalık durumunu içeren toplam 11 sorudan oluşmaktadır.  
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Kardiyovasküler Hastalıklar Risk Faktörleri Bilgi Düzeyi (KARRİF-BD) Ölçeği Arıkan ve diğerleri 
(2009) tarafından geliştirilmiş 28 maddeli bir ölçektir. 28 maddenin ilk dördü kardiyovasküler 
hastalıkların özellikleri, korunabilirliği ve yaş faktörü ile ilişkili olup, 15 madde (5, 6, 9-12, 14, 18-20, 
23-25, 27, 28. maddeler) risk faktörleri ve 9 madde (7, 8, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 26. Maddeler) ise risk 
davranışlarında değişimin sonucu ile ilişkilidir. İfadeler doğru veya yanlış olabilen tam bir cümle 
şeklinde verilmiştir ve “Evet”, “Hayır” veya “Bilmiyorum” şeklinde yanıtlanmaktadır. Her doğru 
yanıta 1 puan verilmektedir. Ölçekteki ifadelerden altı tanesi (11-12-16-17-24-26) yanlış ifadedir ve 
diğerlerine göre ters şekilde puanlanmaktadır. Ölçekten alınabilecek en yüksek toplam puan 28 olarak 
belirlenmiştir.   

Sağlıklı Yaşam Tarzı Bileşik Ölçeği, Adams, Katz ve Shenson (2016) tarafından “Sağlıklı İnsanlar 
2020” hedefleri dikkate alınarak geliştirilen bir ölçektir ve Davranışsal Risk Faktörleri Sürveyans 
Sistemi’nden seçilen 5 göstergeden oluşmaktadır. Bu göstergeler; sigara kullanımı, aşırı alkol 
tüketimi, fiziksel aktivite, yeterli uyku ve meyve-sebze tüketimidir. Sigara kullanım durumunu 
belirlemeye yönelik olarak ölçekte 2 soru yer almaktadır. Bunlardan ilki “Tüm yaşamınız boyunca en 
az 100 sigara içtiniz mi?”, diğeri ise “Şu anda sigara kullanıyor musunuz?” sorularıdır. Hayatı 
boyunca en az 100 sigara içenler ve şu anda her gün ya da bazen sigara kullananlar “sigara içen” 
olarak tanımlanmaktadır. Alkol tüketimi “Alkol kullanıyor musunuz?” ve “Alkol aldığınız zamanlarda 
ne kadar tüketirsiniz?” soruları ile ölçülmektedir. Erkekler için haftada birkaç gün 2 bardaktan fazla, 
kadınlar için haftada birkaç gün 1 bardaktan fazla alkol tüketimi “aşırı” olarak değerlendirilmektedir. 
Fiziksel aktivite durumunu belirlemeye yönelik olarak ölçekte “Egzersiz (yürüme, koşma, yüzme, 
bisiklete binme, ya da herhangi bir spor) yapıyor musunuz?” sorusu yer almaktadır ve cevap 
seçenekleri “her gün”, “haftada 3-4 kez”, “haftada 1-2 kez” ve “hiç”’dir.  “Haftada 3-4 kez” 
seçeneğini işaretleyenler “düzenli egzersiz yapanlar” olarak tanımlanmaktadır. Katılımcıların yeterli 
uyuyup uyumadıkları “Bir günde ortalama kaç saat uyuyorsunuz?” sorusu ile sorgulanmakta ve 7 ve 
daha fazla uyku saati “ideal” olarak tanımlanmaktadır. Meyve ve sebze tüketimi “taze meyve suyu, 
taze meyve, kuru meyve, yeşil yapraklı sebzeler, sarı sebzeler ve diğer sebzeler”in bir günde ortalama 
tüketim miktarı sorularak ölçülmekte ve bir günde ortalama 5 ve daha fazla porsiyon meyve sebze 
tüketimi “yeterli” olarak kabul edilmektedir. Seçilen 5 göstergeden toplam bir ölçüm elde etmek için, 
“ideal” davranışlar 1 olarak puanlanmaktadır. Bu doğrultuda toplam ölçek puanı 0 ile 5 arasında 
değişmekte ve ölçek puanı 4 ve 5 olarak hesaplanan katılımcıların sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarına 
sahip olduğu kabul edilmektedir.   

 

İstatistiksel hesaplamalar PASW Statistics 18.0 paket programı ile gerçekleştirilmiştir. Öncelikle 
bireylerin sosyo-demografik ve sağlık durumuna ilişkin tanımlayıcı istatistikler hesaplanmıştır. 
Bireylerin sosyo-demografik ve sağlık durumuna ilişkin değişkenler ile KARRİF-BD ölçek puanları 
arasındaki ilişkilerin belirlenmesine yönelik öncelikle bireylerin ölçek puan dağılımlarının normal 
dağılım gösterip göstermediği Shapiro-Wilk testi ile incelenmiş ve ölçek puanlarının normal dağılım 
göstermediği (p<0,05) belirlenmiştir. Bu nedenle karşılaştırmalı istatistiksel analizlerde parametrik 
olmayan testler kullanılmış, iki grup ortalaması arasındaki fark Mann Whitney U, üç ve daha fazla 
grup arasındaki fark ise Kruskal-Wallis ile hesaplanmıştır. Nitel değişken olarak tanımlanan SYTBÖ 
puanları ile bireylerin sosyo-demografik ve sağlık durumu değişkenleri arasındaki ilişki ise ki-kare test 
istatistiği ile incelenmiştir. Tüm istatistiksel hesaplamalar için p<0.05 olması anlamlı değer olarak 
kabul edilmiştir.  

 

Bu araştırma Başkent Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırma Kurulu ve Etik Kurulu tarafından 
onaylanmıştır.  

 

3. Bulgular 

 

Kardiyovasküler hastalıklar risk faktörleri bilgi düzeyinin sağlıklı yaşam tarzı davranışları ile ilişkisini 
belirlemeye yönelik olarak 600 gönüllü katılımcı ile yapılan araştırmanın bulgular bölümü iki 
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kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda bireylerin sosyo-demografik özelliklerine ve sağlık durumuna 
ilişkin tanımlayıcı istatistikler verilmiş, ikinci bölümde ise bireylerin ölçek puanları ve bu puanların 
sosyo-demografik değişkenlerle ilişkisini gösteren sonuçlar özetlenmiştir. 

 

3.1. Katılımcıların Sosyo-Demografik Özellikleri ve Sağlık Durumuna İlişkin Bulgular 

 

Bulgular kısmının bu bölümünde bireylerin sosyo-demografik özelliklerine ve sağlık durumuna ilişkin 
tanımlayıcı istatistikler ortaya konulmuştur.  
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Tablo 3. Katılımcıların Sosyo-Demografik Özelliklerine göre Dağılımı 
Yaş N % 
39 yaş ve altı 355 59,2 
40-64 yaş 222 37,0 
65 yaş ve üstü 23 3,8 
Cinsiyet   
Kadın 283 47,2 
Erkek 317 52,8 
Doğum Yeri   
İl 420 70,0 
Köy 180 30,0 
Eğitim   
Okuryazar 108 18,0 
İlköğretim 82 13,7 
Lise 89 14,8 
Lisans/Yüksek Lisans 321 53,5 
Meslek   
Memur 89 14,8 
Serbest Meslek 53 8,8 
Öğrenci 128 21,3 
Akademisyen 13 2,2 
Diğer 317 52,8 
Medeni Durum   
Evli 277 46,2 
Bekar 323 53,8 
Çocuk Sahibi Olma Durumu   
Var  260 43,3 
Yok 340 56,7 
Çalışma Durumu   
Hiç çalışmamış 263 43,8 
Halen çalışan 292 48,7 
Emekli 45 7,5 
Sosyal Sağlık Sigortası   
Sigortalı çalışan 236 39,3 
Emekli 78 13,0 
Çalışan/Emekli yakını 99 16,5 
İsteğe bağlı 49 8,2 
Yeşil kart 28 4,7 
Sigortasız/İşsiz 110 18,3 
Aylık Hane Halkı Geliri   
≤ 900 TL 50 8,3 
901-2250 TL 98 16,3 
2251-5000 TL 192 32,0 
5001-8000 TL 131 21,8 
>8000 TL 129 21,5 
Toplam 600 100,0 
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Katılımcıların yaşlarının 19-79 yaş aralığında değiştiği, yaş ortalamasının ise 36,7 yıl (SS: 13,6) 
olduğu belirlenmiştir. Yaş dağılımına bakıldığı zaman % 59,2’sinin 39 yaş ve altında yer aldığı 
belirlenmiştir. % 52,8’inin erkek olduğu, % 70,0’ının doğum yerinin il olduğu, % 53,5’inin 
lisans/yüksek lisans mezunu olduğu, % 53,8’inin bekar olduğu, % 43,3’ünün çocuk sahibi olduğu, % 
48,7’sinin ücret karşılığı bir işte çalıştığı, % 32,2’sinin aylık hane halkı gelirinin 2001-5000 TL 
arasında olduğu belirlenmiştir (Tablo 3). 

 

Şekil 2. Katılımcıların Hekim Tarafından Tanısı Konulmuş Bir Hastalığı Bulunma Durumlarına göre 
Dağılımı 

 
Katılımcılara hekim tarafından tanı konulmuş, hekim kontrolünü ve devamlı ilaç kullanımını 
gerektiren herhangi bir hastalıkları olup olmadığı sorulmuş ve % 19,2’si hekim tarafından tanı 
konulmuş bir hastalığı bulunduğunu belirtmişlerdir (Şekil 2).  

 

3.2. Katılımcıların KARRİF-BD ve SYTBÖ Puanlarını Etkileyen Faktörlere İlişkin Bulgular 

  

Bulgular kısmının bu bölümünde öncelikle katılımcıların KARRİF-BD ve SYTBÖ puan 
ortalamalarına yer verilmiş, daha sonra her iki ölçekten elde edilen puanlar ile sosyo-demografik 
özellikler arasındaki ilişkiler ortaya konulmaya çalışılmış ve son olarak KARRİF-BD ve SYTBÖ 
puanları arasındaki ilişki değerlendirilerek sonuçlar özetlenmiştir.  

 
Tablo 4. Katılımcıların KARRİF-BD ve SYTBÖ Puan Ortalamaları 

 

 n Min Maks Ortalama SS 
KARRİFF-BD 600 2 26 17,7 4,45 
SYTBÖ 600 0 5 2,6 1,20 

 

Katılımcıların KARRİF-BD ölçeğinden aldıkları en düşük puanın 2 en yüksek puanın 26, ölçek puan 
ortalamasının ise 17,7 (SS: 4,45) olduğu belirlenmiştir. SYTÖ’den aldıkları en düşük puanın ise 0 en 
yüksek puanın 5, puan ortalamasının 2,6 (SS:1,20) olduğu belirlenmiştir (Tablo 4).  

80,8

19,2

hayır evet
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Tablo 5. Katılımcıların Bazı Sosyo-Demografik Özelliklerine göre KARRİF-BD Ölçek Puanlarının 
Dağılımı 

 Ortalama SS p 

Yaşanılan Bölge    
Çankaya 17,5 4,66 p>0,05 
Mamak 18,0 4,23  

Yaş    
39 yaş ve altı 17,4 4,60 

p>0,05 40-64 yaş 18,1 4,15 
65 yaş ve üstü 18,4 4,67 

Cinsiyet    
Kadın 19,4 4,54 

p<0,05* 
Erkek 16,2 3,78 

Eğitim    
Okuryazar 16,8 4,10 

p<0,05* 
İlköğretim 20,9 3,01 
Lise 17,1 3,92 
Lisans/Yüksek Lisans 17,4 4,67 

Çalışma Durumu    
Hiç çalışmamış 17,9 4,43 

p>0,05 Halen çalışan 17,4 4,69 
Emekli 18,8 2,34 

Sosyal Sağlık Sigortası    
Sigortalı çalışan 17,7 4,76 

p<0,05* 

Emekli 18,1 2,45 
Çalışan/Emekli yakını 16,1 3,90 
İsteğe bağlı 18,2 4,75 
Yeşil kart 16,3 2,35 
Sigortasız/İşsiz 18,9 5,10 

Aylık Hane Halkı Geliri    
≤ 900 TL 18,4 3,33 

p<0,05* 

901-2250 TL 17,6 2,84 
2251-5000 TL 18,7 5,17 
5001-8000 TL 17,7 4,24 
>8000 TL 16,1 4,48 

Tanı Konulmuş Bir Hastalık Bulunma Durumu    
Var 18,4 3,82 

p>0,05 Yok 17,6 4,58 

 
KARRİF-BD ölçek puanları ile bazı sosyo-demografik değişkenler arasındaki ilişki incelenmiş ve 
ölçekten elde edilen ortalama puan ile cinsiyet, eğitim durumu, sosyal sağlık sigortası bulunma 
durumu ve aylık hane halkı geliri arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki bulunduğu (p<0,05), 
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yaşanılan bölge, yaş, çalışma durumu, hekim tarafından tanı konulmuş bir hastalık bulunma durumu 
ile istatistiksel açıdan anlamlı ilişki bulnmadığı (p>0,05) belirlenmiştir. (Tablo 5).  

 

Tablo 6. Katılımcıların Bazı Sosyo-Demografik Özelliklerine göre Sağlıklı Yaşam Tarzına Sahip 
Olup Olmama Durumlarının Dağılımı 

 Sağlıklı Yaşam Tarzına 
Sahip Olmayanlar 

 (<4 puan) (%) 

Sağlıklı Yaşam Tarzına 
Sahip Olanlar 
 (≥4 puan) (%) 

p 

Yaşanılan Bölge    
Çankaya 73,3 26,7  
Mamak 73,7 26,3 p>0,05 

Yaş    
39 yaş ve altı 70,7 29,3 

p<0,05* 40-64 yaş 76,1 23,9 
65 yaş ve üstü 91,3 8,7 

Cinsiyet    
Kadın 76,3 23,7 

p>0,05 
Erkek 71,0 29,0 

Eğitim    
Okuryazar 96,3 3,7 

p<0,05* 
İlköğretim 72,0 28,0 
Lise 83,1 16,9 
Lisans/Yüksek Lisans 63,6 36,4 

Çalışma Durumu    
Hiç çalışmamış 74,5 25,5 

p<0,05* Halen çalışan 69,5 30,5 
Emekli 93,3 6,7 

Sosyal Sağlık Sigortası    
Sigortalı çalışan 89,4 10,6 

p<0,05* 

Emekli 67,9 32,1 
Çalışan/Emekli yakını 49,5 50,5 
İsteğe bağlı 61,2 38,8 
Yeşil kart 10,7 89,3 
Sigortasız/İşsiz 86,4 13,6 

Aylık Hane Halkı Geliri    
≤ 900 TL 50,0 50,0 

p<0,05* 

901-2250 TL 65,3 34,7 
2251-5000 TL 92,7 7,3 
5001-8000 TL 80,2 19,8 
>8000 TL 53,5 46,5 

Tanı Konulmuş Bir Hastalık Bulunma 
Durumu    

Var 84,3 15,7 
p<0,05* Yok 70,9 29,1 
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SYTBÖ puanları doğrultusunda katılımcıların % 26,5’inin sağlıklı yaşam tarzına sahip olduğu, % 
73,5’inin ise sağlıklı yaşam tarzına sahip olmadığı belirlenmiştir. Sağlıklı yaşam tarzına sahip olup 
olmama durumu ile bazı sosyo-demografik değişkenler arasında ilişki olup olmadığı incelenmiş ve 
buna göre yaş, eğitim durumu, çalışma durumu, sosyal sağlık sigortası bulunma durumu, aylık hane 
halkı geliri ve hekim tarafından tanı konulmuş bir hastalık bulunma durumu ile sağlık yaşam tarzına 
sahip olma durumu arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunduğu (p<0,05), yaşanılan bölge 
ve cinsiyet değişkenleri ile sağlıklı yaşam tarzına sahip olma durumu arasında istatistiksel açıdan 
anlamlı ilişki bulunmadığı (p>0,05) belirlenmiştir (Tablo 6). 

 

Tablo 7. Katılımcıların KARRİF-BD Ölçek Puanlarının Sağlıklı Yaşam Tarzına Sahip Olup Olmama 
Durumlarına göre Dağılımı 

 n Min Maks Ortalama SS P 
Sağlıklı Yaşam Tarzına Sahip 
Olmayanlar (<4 puan)  441 2 26 18,1 4,74 

p<0,05* Sağlıklı Yaşam Tarzına Sahip Olanlar 
 (≥4 puan) 159 10 25 16,7 3,31 

 
SYTBÖ puanları doğrultusunda katılımcıların sağlıklı yaşam tarzına sahip olup olmama durumu 
belirlenmiş ve bu sonuçlar KARRİF-BD ölçeğinden elde edilen ortalama puanlar ile karşılaştırılmıştır. 
Sağlıklı yaşam tarzına sahip olan bireylerin KARRİF-BD ölçeğinden elde ettikleri minimum puanın 
10, maksimum puanın 25, ortalamanın ise 16,7 (SS: 3,31) olduğu,  sağlıklı yaşam tarzına sahip 
olmayan bireylerin ise KARRİFF-BD ölçeğinden elde ettikleri minimum puanın 2, maksimum puanın 
26, ortalamanın ise 18,1 (SS:4,74) olduğu belirlenmiştir. SYTBÖ ile KARRİF-BD ölçeğinden alınan 
puanlar arasındaki ilişkiyi ortaya koyabilmek amacıyla Mann-Whitney U testi uygulanmış ve SYTBÖ 
puanları doğrultusunda belirlenen sağlıklı yaşam tarzına sahip olma durumu ile KARRİF-BD 
ölçeğinden alınan puanlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki olduğu (p<0,05) belirlenmiştir 
(Tablo 7). 

 

4. Sonuç 

Kardiyovasküler hastalıkların yaratmış olduğu hastalık yükü dünya genelinde oldukça yüksektir ve 
yıllar içinde de birçok risk faktörüne bağlı olarak artmaya devam etmektedir.  Bu risk faktörleri 
arasında hipertansiyon, obezite, yetersiz fiziksel aktivite, düzensiz beslenme, alkol ve sigara tüketimi 
dikkat çekmektedir. Bireylerin kardiyovasküler hastalıklar risk faktörleri ile ilişkili bilgi düzeyleri ve 
sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarının sorgulandığı bu araştırmada elde edilen sonuçlar şu şekilde 
özetlenebilir: 

• Katılımcıların yaşları 19-79 yaş aralığında değişmektedir, yaş ortalaması ise 36,7 yıldır (SS: 
13,6). Yaş dağılımına bakıldığı zaman % 59,2’si 39 yaş ve altında yer almaktadır.  

• Katılımcıların % 52,8’i erkek, % 53,5’i lisans/yüksek lisans mezunu, % 53,8’i bekar, % 43,3’ü 
çocuk sahibi, % 48,7’si ücret karşılığı bir işte çalışmakta, % 32,2’sinin aylık hane halkı geliri 
2001-5000 TL arasında yer almaktadır.  

• Katılımcıların % 19,2’sinin hekim tarafından tanı konulmuş bir hastalığı bulunmaktadır. 

• Katılımcıların KARRİF-BD ölçeğinden aldıkları en düşük puan 2 en yüksek puan 26, ölçek 
puan ortalaması ise 17,7’dir (SS: 4,45). SYBTÖ’den aldıkları en düşük puan ise 0 en yüksek 
puan 5, puan ortalaması 2,6’dır (SS:1,20). 

• KARRİF-BD ölçek puanı ile cinsiyet, eğitim durumu, sosyal sağlık sigortası bulunma durumu 
ve aylık hane halkı geliri arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki bulunduğu (p<0,05)  
belirlenmiştir.  
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• SYTBÖ puanları doğrultusunda katılımcıların % 26,5’inin sağlıklı yaşam tarzına sahip 
olduğu, % 73,5’inin ise sağlıklı yaşam tarzına sahip olmadığı belirlenmiştir. Yaş, eğitim 
durumu, çalışma durumu, sosyal sağlık sigortası bulunma durumu, aylık hane halkı geliri ve 
hekim tarafından tanı konulmuş bir hastalık bulunma durumu ile sağlık yaşam tarzına sahip 
olma durumu arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunduğu (p<0,05) ortaya 
konlmuştur. 

• Sağlıklı yaşam tarzına sahip olan bireylerin KARRİF-BD ölçeğinden elde ettikleri minimum 
puanın 10, maksimum puanın 25, ortalamanın ise 16,7 (SS: 3,31) olduğu,  sağlıklı yaşam 
tarzına sahip olmayan bireylerin ise KARRİF-BD ölçeğinden elde ettikleri minimum puanın 2, 
maksimum puanın 26, ortalamanın ise 18,1 (SS:4,74) olduğu belirlenmiştir. SYTBÖ puanları 
doğrultusunda belirlenen sağlıklı yaşam tarzına sahip olma durumu ile KARRİF-BD 
ölçeğinden alınan puanlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki olduğu (p<0,05) 
belirlenmiştir. 

Kardiyovasküler hastalıklarla ilgili risk faktörleri arasında yaş, cinsiyet, genetik gibi faktörler 
değiştirilemez faktörler grubuna girerken, sigara, düzensiz beslenme, aşırı alkol tüketimi, aşırı kilo 
gibi faktörler düzeltilebilir risk faktörleri olarak tanımlanmaktadır ve yapılan çalışmalar düzeltilebilir 
risk faktörleri  ile birlikte kardiyovasküler hastalıkların büyük ölçüde önlenebildiğini ortaya 
koymaktadır. Amerikan Kalp Derneği (American Health Association – AHA) 2010 yılında 
kardiyovasküler hastalıkları azaltmaya yönelik olarak bir stratejik plan yayınlamış ve ideal 
kardiyovasküler sağlık için 3’ü sağlık davranışı (sigara tüketmeme, egzersiz, meyve ve sebze tüketimi) 
4’ü sağlık faktörleri (ideal vücut kitle indeksi, kolesterol, kan basıncı ve kan şekeri) ile ilişkili olmak 
üzere 7 bileşen belirlemiştir (World Health Organization, 2009; Lloyd-Jones vd., 2010; Wartak vd., 
2011). 

Literatüre bakıldığı zaman yapılan çalışmalar birinci basamak sağlık hizmetlerinde aile hekimleri 
tarafından önerilen sağlıklı yaşam tarzı davranışlarının bireylerin davranış değişikliğinde yararlı 
olduğunu ortaya koymaktadır. Sigara kullanımı ve fiziksel aktivite konusunda aile hekimleri 
tarafından önerilerin verilmesinin bireylerin davranışlarında küçük de olsa yararlı değişikliklerle 
sonuçlandığı yapılan çalışmalar ile ortaya konulmuştur (Lawlor ve Hanratty, 2001; Stead vd., 2008).  

 
Dünya genelinde ve Türkiye’de nüfusun yaşlanması ile birlikte kronik hastalıkların arttığı 
gözlemlenmektedir. Varolan nüfus yapısı ve bireylerin sağlık ihtiyaçları dikkate alındığında  kronik 
hastalıkların ve kronik hastalıklar içerisinde en büyük paya sahip kardiyovasküler hastalıkların 
önceliği yadsınamaz bir gerçektir. Bu nedenle, bireylere sağlık kurumlarında kardiyovasküler 
hastalıkların risk faktörleri, önlenmesi ve yönetimi konularında sağlık eğitimi ve danışmanlık 
hizmetlerinin verilmesi kardiyovasküler hastalıkların toplumda yaratmış olduğu yükün azaltılmasında 
etkili olacağı düşünülmektedir. Özellikle sigara ve alkol tüketimi konusunda koruyucu ve tedavi edici 
hizmetlerin sağlık politikaları içerisinde yer almasının kardiyovasküler hastalıkların önlenmesinde 
önemli sonuçlar yaratacağı öngörülmektedir.  
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SAĞLIKLI YAŞLANMADAN YAŞLANMA KARŞITLIĞINA: 
YAŞLANMANIN TIBBİLEŞTİRİLMESİ ÜZERİNE NİTEL BİR 

ARAŞTIRMA 

Mehtap Ataseven Bulun 1 
Erdinç Ünal 2 

Özet 

Son 30 yılda bedene uygulanan yaşlanma karşıtı girişimlerin sayısında ve çeşitliliğinde büyük bir artış 
meydana gelmiştir. Bu artışın önemli bir kısmı yaşlılık karşıtı yaygınlaşan söylemlerin etkisinden 
kaynaklanmaktadır. Yaşlanma karşıtlığının egemen söylem olması bireyleri, genç ve güzel tutmaya 
yönelik uygulama ve pratiklere başvurmaya, mal ve hizmetler üzerinde para, zaman ve enerji 
harcamaya sevk etmektedir. Bu çalışma, yaşlanma karşıtı girişim yaptıran bireylerin nelerden ve nasıl 
etkilendiği ile yaşlanmaya karşı tutumlarını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Yarı yapılandırılmış 
görüşme formu kullanılarak, yaşlanma karşıtı medikal uygulama deneyimlemiş olan 22 katılımcı ile 
bireysel derinlemesine görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler ile MAXQDA 18© paket programında 
nitel veri kodlama, içerik analizi (kod sıklıkları, temalar ve kategoriler arası ilişkilerin hesaplanması 
ve haritalandırılması) yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda görüşme yapılan katılımcıların yoğun 
biçimde yaşlanma kaygısı duydukları, içsel ve dışsal faktörler ile işleme yöneldikleri, bu süreçte 
toplumdan, medyadan ve sağlık profesyonellerinden etkilendikleri saptanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Yaşlanma karşıtlığı, Yaşlanmanın tıbbileştirilmesi, Sağlıklı yaşlanma 

İNGİLİZCE BAŞLIK 

Abstract 

There is a huge increase in the amount and the variety of the anti-ageing procedures applied to the body in the 
last 30 years. An important part of these procedures are due to the effect of the spreading of the anti-ageing 
rhetoric. The dominace of this rhetoric direct individuals to use applications which help staying young and 
beautiful and spend time, money and energy on these products and services. This study aims to define the facts 
which effect the individuals who undergone such anti-ageing procedures, how they are effected and their 
attitudes aginst ageing. Private thorough interviews with 22 participants who experienced anti-ageing medical 
procedures  were done by using semi-structured interview forms. Qualitative data coding and content analysis 
(code frquencies, themes and calculation and mapping of interrelationships of categories) were done by using 
MAXQDA 18 software on the data acquired in these interviews. The result of the study shows that these 
indviduals experienced intense anxiety aginst ageing, have internal and externa factors which led them to these 
anti-ageing procedures and were effected by the society, media and health professionals throughout this process. 

Key Words: Anti aging, Medicalization of aging, Healthy aging 

1. Giriş 

“Yaşamın tıbbileştirilmesi” kavramı, Yirminci Yüzyılın ikinci yarısından itibaren kullanılmaya 
başlanmıştır. Düşünürlerden özellikle Illich, Conrad ve Foucault tarafından sıklıkla kullanılan bu 
kavram, başta doğum, menopoz, yaşlılık ve ölüm gibi yaşamın olağan olgularına tıbbın yayılışı ve 
egemenliği olarak tanımlamaktadır. “İnsan hayatının bir alanını tıbbi uzmanlık ve tıbbi müdahaleye 
açmak için önce normal bir davranışı bir hastalık alametine dönüştürmek gerekir” diyen Thomas 
Szasz’a göre tıbbileştirme, modern toplumun sosyal kontrol araçlarından belki de en önemlisidir 
(Caner, 2013). 

Son yirmi yılda dünyada anti aging (yaşlanma karşıtı) adıyla bir sosyal hareketin büyümesi, temel 
olarak yaşlanmanın tıbbi müdahalelerle değiştirilebilir ve kontrol edilebilir olduğu fikri etrafında 
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birleşmiştir (Mykytyn, 2006). Anti-aging veya “yaşlanma karşıtı” kavramı yaşlanmayı önleme, 
geciktirme anlamına gelmekte ve sağlığı koruyan ve yaşlanmayı önleyen aktivitelerden, kozmetik 
ürünlere, cerrahi ve tıbbi müdahalelere kadar pek çok konuyu içermektedir (Yaylagül vd, 2016) .  

Günümüzde çok sayıda insan, olduğundan daha genç bir görünüme kavuşmayı istemektedir. Bu 
isteğin altında daha fazla fiziksel çekicilik arzusu ve dolayısıyla sosyal etkileşimlerin artması 
beklentisi, iş durumu, kişisel imajın etki ettiği psikolojik faydalar ve hatta dolaylı olarak uzun vadeli 
sağlık ve uzun ömürlülük beklentisi bulunmaktadır (Lawrence vd, 2000).  

Başarılı Yaşlanma 

Yaşlanma karşıtı hareketin ortaya çıkışı ve ticarileşmesi, sağlığı korumayı amaçlayan “başarılı 
yaşlanma” kavramının popülerleşmesini takiben olmuştur. Başarılı yaşlanma konusu, insanın 
yaşlanma sürecinin bir ölçüde yönetilen veya kontrol edilebilen özelliğinden dolayı gerontoloji 
biliminin en dinamik konularından birisidir. Başarılı yaşlanma kavramını ilk olarak Amerikalı bilim 
insanı Havighurst, 1961 yılında yazdığı makalesinde kullanmıştır. Havighurst’un “bireylerin en fazla 
tatmin ve mutluluğa sahip olduğu yaşam koşullarının sürdürülmesi” tanımı günümüzde oldukça 
tartışmalıdır. Gerontoloji bilimi başarılı yaşlanma için işe yarayabilecek pozitivist yöntemlerin var 
olduğunu, bu yöntemlerin kullanılması ile orta yaşın avantajlarından ileriki yaşlarda da 
faydalanılabileceğini savunmaktadır. Ancak bu durum yaşlılığa dair inançlarda ve stereotiplerde 
değişimleri beraberinde getirmiştir (Moody, 2005). Başarılı yaşlanma kavramının ampirik ölçümlerini 
tanımlama amacıyla Rowe ve Kahn (Rowe vd, 1997) tarafından geliştirilen modelde, üç boyut 
üzerinde durulmuştur:  
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• Hastalık ve sakatlığın engellenmesi  
• Yüksek bilişsel ve fiziksel işlevsel kapasite ve  
• Hayatla aktif ilişki 

Bu üç bileşenin her biri, çeşitli şekillerde, genellikle “yüksek”, “orta” ve “bozulmuş” işleyiş 
biçimlerine dönüştürülmüştür Farklı tanımlamalarda yer alan başarılı yaşlanmanın ölçütlerindeki 
değişkenliğe rağmen, bunlar genellikle Rowe ve Kahn tarafından önerilen ilk iki bileşenin 
varyantlarını içermeye devam etmiştir. Başarılı yaşlanmayla ilgili literatürün büyük kısmı, kavramın 
bireysel çabalardan etkilenebileceğini göstermektedir (Flatt vd, 2013; Holstein vd, 2003). Ancak bu 
durum bireylerin yaşlanmada “başarısızlık” nedeniyle suçlanma ya da risklerden sorumlu olmaları 
sonucunu doğurmuştur. Bireylerin yaşlanmada “başarı” elde etmek için adeta ellerinden geleni 
yapmaları ahlaki zorunluluk haline gelmiştir (Flatt vd., 2013). 

Yaşlanma Karşıtlığı 

Birçok popüler yaşlanma karşıtı kitapta uzun yaşamın sırlarına ilişkin kilo, kalp ritmi ve buna benzer 
bedensel göstergelerden bireyin sorumlu olduğu önemle belirtilmektedir. Baskın söylem, bireyin bu 
göstergeleri kontrol etmez veya edemezse yaşlanacağı ve tek sorumlusunun bireyin kendisinin 
olacağıdır. Olduklarından yaşlı görünen insanların hem bedenlerine kötü davrandıkları hem de 
sağlıksız hayat tarzı seçeneklerini benimsedikleri için hızlı yaşlandıkları vurgulanmaktadır. Bu 
açıklamalar açıkça suçlama içerirken, örtük bir biçimde olsa da “sorumluluğa davet” içermektedir. 
Yaratılan suçluluk hissi henüz söylemin etki alanına girmemiş kişileri, yani yaşlanmayla savaşmaya 
başlamamış olanları da söylemin etki alanına çekmektedir (Mortaş, 2009).  

Hem başarılı yaşlanma paradigmasının hem de yaşlanmayı geciktirici hareketin başarısı, Yirminci 
Yüzyılın sonlarında bireylerin yaşam olaylarına ve aile hayatına ilişkin seçimlerine verdiği anlamlara 
odaklanan “postmodern yaşam kursu” ile ilişkilidir (Featherstone vd, 1991). Her iki paradigma da 
kişisel özerkliği ve sorumluluğu vurgulayarak yaşlanmanın bireysel seçimlerle müdahale ve kontrol 
edilebilen bir durum olduğunu ileri sürmektedir (Rowe vd, 1997; Vincent vd, 2008). Bununla birlikte, 
yaşlanmayı değiştirmek veya kontrol etmek için önerilen yaşlanma karşıtı uygulamalar tartışmalıdır. 
Başarılı yaşlanma savunucuları, önerdikleri pozitivist uygulama ve pratiklerin güçlü bilimsel ve 
ampirik çalışmalar ile desteklendiğini iddia ederler. Ancak bu söyleme yönelik eleştiriler de 
yapılmaktadır. Bu eleştiriler genelde tıbbi uygulamaların ticari kazanç için yaşlanmaya yönelik 
kültürel korkuları beslediğine yöneliktir (Juengst vd, 2003; Mortaş, 2009; Vincent vd., 2008)  

Küresel yaşlanma karşıtı pazar, 2016 yılında 250 milyar dolar değerine ulaşmıştır; 2021 yılına ait 
projeksiyonlarda pazar payının % 5,8 düzeyinde büyüyerek 331.41 milyar dolara erişeceği tahmin 
edilmektedir (Anti-Aging Market by Demographics, 2017). Gerontologlar, yaşlanma karşıtı tıbbi 
uygulamaların “yaşlanma korkusunu” destekleyerek yaygınlaştığını ileri sürmektedirler. Gerontoloji 
alanında önde gelen ve anti aging uygulayıcılarının pazar paylarını genişletmek adına kanıtlanmamış 
tedavileri önermelerine karşı çıkan 51 bilim insanı, endüstri ile hakiki yaşlılık bilimi arasındaki ayrımı 
kamuoyuna duyurmak için bir bildiri imzalamışlardır. Bu bildiriye göre, geçtiğimiz yüzyılda başarılı 
halk sağlığı kampanyalarının, yaşam koşullarındaki iyileşmelerin ve ilaç sektöründeki ilerlemelerin bir 
bileşimi olarak ortalama yaşam beklentisinde dramatik bir artış gerçekleşmiş olması, beraberinde bazı 
olumsuz eğilimleri de ortaya çıkarmıştır. “Yaşlanma süreçlerini durdurun veya tersine çevirin” 
iddiaları artarken anti-aging ürünleri ve yaşlanmayı yavaşlatacağı iddia edilen yaşam tarzı 
değişikliklerini destekleyen girişimciler çoğalmıştır. Bu iddiaların birçoğu için bilimsel dayanak 
bulunmamakla birlikte, bu ürünlere ve yaşam tarzı değişikliklerine halkın büyük miktarda para 
harcadığı; bunlardan bazılarının ise zararlı olabileceği gerçeği ifade edilmiştir (Olshansky vd, 2002). 

Birbirlerinden çok keskin sınırlarla ayrılamamakla birlikte dört anti-aging kategorisi tanımlanmıştır: 
(Vincent vd, 2008).   

1. Anti-aging uygulamaların yaşlılık görünümünü değiştirmeyi amaçlayan faaliyetleri: Yaşlılık 
kavramı bedeninin görünümünde cilt tonu, saç rengi ve postür gibi belirli fenomenlerle ilişkilendirir. 
Bu durum kültürel olarak genç bedene yönelik olumlu estetik yargıların baskınlığını arttırmaktadır. 
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Özellikle kadın bedenine yönelik güzellik ve estetiğin tıbbileştirilmesine olanak sağlayan anti-aging 
teknolojileri bedendeki değişikliklerin “olumsuzluğuna” odaklanmaktadır (Johnston vd, 2008).  

2. Yaşlanmanın iyileştirilecek bir hastalık olarak tanımlanması: Bu tür yaşlanma karşıtı müdahalelerin 
amacı, “yaşlılık” hastalığından kaçınmak ve bedeni gençliğin sağlığına kavuşturmaktır. Bu amaçla, 
ilaçlar, hormonal tedaviler, diyet takviyeleri, egzersiz rejimleri ve cerrahi dahil olmak üzere bir dizi 
tıbbi uzmanlık kullanılmaktadır (Estes vd, 1989).  

3. Yaşlanmanın temel bir biyolojik süreç olmasının inkarı: Yaşlanmayı ölümün başlangıcı olarak 
görmenin sonucunda yaşlanma karşıtı bir strateji geliştirerek ölümsüzlüğü elde etme amacı 
arzulanmaktadır. Bu tip yaşlanma karşıtı uygulamaların gerçekleştirebilmesi amacıyla, yaşlanma 
sonucunda ortaya çıkan ölümlerden kaçınmayı amaçlayan araştırma programları yürütülmektedir (De 
Grey vd, 2002). Biyolojik anti-aging stratejileri, yaşam süresini uzatmak niyetiyle genetik ve diğer 
hücre içi süreçleri modifiye edecek yöntemler bulmaya çalışır (Nuland, 2005).   

4. Ölümsüzlük arayışının bir parçası olarak geliştirilen uzmanlık teknikleri: Hibernasyon ya da 
cryronics endüstrisi olarak adlandırılan yöntemlerin geliştirilmesine yönelik toplumda talep vardır 
(Romain, 2010).  

2. Yöntem 

Araştırmada katılımcıları belirlemek için amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme 
kullanılmıştır. Araştırma kapsamında katılımcılar aşağıdaki ölçütler belirlenerek tespit edilmiştir: 

1. Yaşlanma karşıtı medikal uygulamaları deneyimlemiş olmak,  

2. Bu işlemleri yaşlanmanın fiziksel belirtilerine yönelik yaptırmış olmak, 

3. 25-55 yaş grubunda olmak, 

4. İstanbul’da yaşıyor olmak. 

Araştırma kapsamındaki 21. katılımcı itibariyle verilerin tekrarlamaya başladığı gözlenmiş ve veri 
toplama süreci 21. katılımcıda sonlandırılmıştır. Araştırmada derinlemesine görüşme tekniği 
kullanılmıştır. Araştırmada yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşme formu kullanılmış olup 
katılımcılara yaşlanma karşıtı girişim yaptırmaya iten faktörler, toplumda bu konuda bir baskı görüp 
görmedikleri, kendilerinin işlem yaptırma için gerekçeleri, yaşlanma denildiğinde ne algıladıkları ve 
yazılı basının bu konudaki yayınlarıyla ilgili düşünceleri hakkındaki araştırma soruları yöneltilmiştir.  

Görüşme sonrası elde edilen veriler ile MAXQDA 18© paket programıyla nitel veri kodlama, içerik 
analizi (kod sıklıkları, temalar ve kategoriler arası ilişkilerin hesaplanması ve haritalandırılması) 
yapılmıştır. 

3. Bulgular 

Çalışma kapsamında derinlemesine görüşme gerçekleştirilen katılımcılara görüşme sıralarına göre 
numara verilmiş ve veriler bu numaralara göre sunulmuştur. Katılımcılara ilişkin demografik bilgiler 
Tablo 1 ’de verilmiştir 

Tablo 1: Katılımcılara ilişkin demografik bulgular 

Katılımcı 
No 

Yaş Cinsiyet Eğitim Durumu Medeni Hal Şu Anda Çalıştığı İşi 
(Faaliyeti)  

K1 31 Kadın Lisans Evli Emlakçı 
K2 46 Kadın Lisans Bekar Muhasebe Yöneticisi 
K3 43 Kadın Lisansüstü Bekar Eğitimci 
K4 32 Kadın Lisans Bekar Eğitimci 
K5 43 Kadın Lisans Bekar Veteriner Hekim 
K6 36 Erkek Lisans Evli Ticaret 
K7 36 Erkek Lise Bekar Sahne Sanatçısı 
K8 32 Kadın Lisans Evli Bankacı 
K9 41 Kadın Lisans Bekar Hemşire 
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K10 42 Kadın Ön lisans Evli Muhasebe 
K11 30 Kadın Ön lisans Bekar Takı tasarımı 
K12 48 Kadın Lise Bekar Ev hanımı 
K13 50 Kadın Lisans Bekar Eğitimci 
K14 51 Kadın Lise Bekar Ev Hanımı 
K15 39 Erkek Lisans Bekar Kaleci Antrenörü 
K16 30 Kadın Lisans Bekar Çalışmıyor 
K17 33 Kadın Lisans Evli Moda Firması 
K18 26 Kadın Ön lisans 

(Öğrenci) 
Bekar Çalışmıyor 

K19 25 Kadın Ön lisans 
(Öğrenci) 

Bekar Sağlık 

K20 48 Kadın Lisans Bekar Eğitimci 
K21 38 Kadın Lisans Evli Hastane Yöneticisi 

Katılımcıların %83’u kadın, %17’si erkektir. Yaş ortalaması 37.8’dir. Öğrenim durumlarına göre 
%14’ü lise mezunu, %19’u ön lisans, %62’si lisans, %5’i lisansüstü eğitim görmüştür. Katılımcıların 
%71’i evli, %29’u bekardır.  

Katılımcıların cevapları doğrultusunda kod ve temalar belirlenmiştir. Bulguların sunumunda tematik 
analize ve betimsel olarak görüşmecilerin anlatımlarına yer verilmiştir. Dört ana tema altında 57 kod 
oluşturulmuş ve görüşme metinleri kodlanmıştır. Şekil 1’de tema ve kodlara ait kavram haritası 
verilmiştir.  

 

Şekil 1: Kavram Haritası 

 
 

Kavram haritası incelendiğinde: 

• Medya temasının; sağlıkla güzelliği eşleştirme, bilgi kaynakları, reklamlardan etkilenme, 
medya kurgusu, hekim reklamları, ideal güzellik algısı, yaşlanmayla mücadele teması 
ve yaşlanmanın engellenebilir olduğuna inanç, görüntü takıntıcılığı, ünlü rol modeller 
kodları ile,  
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• Sağlık profesyonelleri temasının; spor, doğallığa övgü, diyet-detoks, hekim reklamları, dışsal
yönelim, bilgi kaynakları, yaptıranların tavsiyeleri, sosyal çevre, medikal işlem ve 
medya etkisi teması ile, 

• Toplumsal etki temasının; medikal işlem, yaşlanmayla mücadele teması, medya etkisi teması
ile, 

• Yaşlanmayla mücadele teması; spor, diyet-detoks, yaşlanma kaygısı, medya etkisi teması,
medikal işlem, toplumsal etki teması ile, 

• Medikal işlem kodu ise; sağlıkla güzelliği eşleştirme, özgüven düşüklüğü, içsel yönelim,
sosyal çevre, yaptıranların tavsiyeleri, bilgi kaynakları, dışsal yönelim, sağlık otoritesi 
teması, medya etkisi teması, görüntü takıntıcılığı, kendini insanlarla karşılaştırma, 
modaya uyum, ünlü rol modeller, hatayı kendinde bulma, ideal güzellik algısı, iş, sosyal 
medya etkisi, bedene yönelik olumsuz duygulanım, karşı cins beğenisi ve toplumsal etki 
teması ile ilişkili olduğu görülmektedir. 

Yaşlanmayla mücadele teması: Yaşlanma karşıtı uygulama ve pratiklerin belirleyici unsurlarını içeren 
“yaşlanmayla mücadele teması” altında kodlanmıştır. Yaşlanmayla mücadele teması kod-alt kod 
dağılımı Şekil 3’de verilmiştir. 

Şekil 2: Yaşlanmayla Mücadele Teması Kod-Alt Kod Dağılımı 

Yaşlanmayla mücadele teması altında, bireylerin yaşlılık görünümünü engellemek için başvurdukları 
medikal estetik uygulamaları, diyet-detoks, spor-egzersiz, bakım ürünü kullanımı, doğal reçetelerin 
kullanımı gibi pratikler, bireyleri bu işlemlere yönelten içsel-dışsal etkenler ve bu pratikler ile olan 
ilişkiyi etkileyen etmenler kodlanmıştır.  

• Medikal işlem: Çalışmanın elde edilen bulgularına göre medikal estetik
uygulamalarını deneyimlemiş kişileri işleme yönelten başlıca iki faktör saptanmıştır.
“içsel yönelim” ve “dışsal yönelim” olarak kodlanan faktörlerdir. Yapılan 
derinlemesine görüşmeler sonucunda medikal işleme ilişkin 364 kodlama 
yapılmıştır.  
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Tablo 2: Medikal estetik uygulamaya yönelten etmenler 

İçsel yönelim Dışsal yönelim 

Yaşlanma Kaygısı 

Hatayı kendinde bulma 

Kendini diğerleri ile karşılaştırma 

Bedenine yönelik olumsuz duygulanım 

Beden ruh düalizmi 

Gençliğe özlem 

Özgüven düşüklüğü 

Sosyal çevre 

Karşı cins beğenisi 

İş 

Medya 

• Spor ve Egzersiz: Yaşlanmayla mücadele teması altında medikal işlemden sonra en 
sık işlenen kodun spor ve egzersiz olduğu görülmüştür. Katılımcıların çoğu 
yaşlanmayla mücadele için düzenli olarak spor yapılması gerektiğini, bu şekilde 
gençlikte sahip olunan fit görüntünün muhafaza edileceğini ifade etmişlerdir. Yine 
sporun önemini vurgulayan katılımcılar diyet programının da uygun biçimde 
düzenlenmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bu iki kodun birbirleriyle yakın ilişkili 
olduğu bulunmuştur.  

• Diyet-Detoks: Katılımcılar beslenme düzenlerini güncel bilgiler doğrultusunda 
değiştirdiklerini ifade etmişlerdir. Gazete ve dergilerde çıkan popüler diyetleri takip 
eden katılımcılar sıklıkla detoks yöntemlerine başvurmuş olduklarını ifade 
etmişlerdir. K1,  "Aklınıza gelen bütün diyetleri uyguladım kilo vermek için, bir de 
detoks denedim birkaç kere. Sağlıklı olup olmamasına bakmıyordum artık. İşe 
yaraması yeterdi". K7 benzer bir durumu şu şekilde ifade etmiştir;  "Detoks mesela 
ona da çok düşkünüm. 2 gün sırf çimen suyu içmişliğim vardır yani o derece".  

• Uygulamaların Süreklilik Göstermesi: Katılımcılar yaşlanma karşıtı uygulamaları 
sürekli olarak uyguladıklarını ve bu uygulamalara devam edeceklerini 
belirtmişlerdir. İşlemlere devam edeceğini belirten katılımcılar bu işlemlerine maddi 
durumları izin verdiği ölçüde devam edeceklerini söylemişlerdir. Bazı katılımcılar 
deneyimledikleri cerrahi dışı uygulamaların istedikleri sonucu vermemesi 
durumunda cerrahi operasyonlara sıcak baktıklarını ifade etmişlerdir. 

• Doğal Reçeteler: Katılımcılar gazete ve dergilerde yer alan yaşlanma karşıtı doğal 
reçeteleri uyguladıklarını ifade etmiştir. K4, "Ben okuduğum yazılardaki önerileri de 
uygularım, bunlardan etkilenirim. Ben özellikle doğal ürünleri kullanırım" 
demektedir. 

• Doğallığa Övgü: Katılımcılar yaşlanma karşıtı yaptırdıkları medikal işlemler için 
doğal görüntüye önem verdiklerini ifade etmişlerdir. Bu ifadeler “doğallığa övgü” 
olarak kodlanmıştır. K8, "Hiç yapay olmadığını söyleyip beğeniyorlar" sözleriyle 
toplumsal takdirin etkisini vurgulamıştır. 

 

Toplumsal etki teması: İdeal güzellik algısının oluşumu sosyal yapı ve dinamiklerden etkilenmektedir. 
Özellikle medya araçlarında ve sosyal çevrelerde takip edilen ve benimsenmesi teşvik edilen idealler 
belirli dönemlerde moda olarak sunulmaktadır. Benimsenmemesi durumunda dışlanmaya ya da 
yargılamalara sebep olan bu durumlar, artan temsille beraber kişide ideale yakınlığıyla başarı ve takdir 
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duyguları hissettirebilmektedir. Katılımcı ifadelerinde toplumsal etkileşimi gösteren durumlar 
toplumsal etki teması altında kodlanmıştır. Kod alt kod dağılımı Şekil 6’da verilmiştir. 

Şekil 3: Toplumsal Etki Teması Kod - Alt Kod Dağılımı 

 
Bu tema altında “yaşlanmanın engellenebileceğine inanç”, “yaptıranların tavsiyeleri”, “bakımsız 
damgası”, “sosyal medya etkisi”, “ideal güzellik algısı”, “toplumsal takdir ve beğeni”, “ünlü rol 
modeller”, “modaya uyum” ve “görüntü takıntısı” kodları işlenmiştir. 

• Yaşlanmanın Engellenebileceğine Olan İnanç: Katılımcılar arasında paylaşılan 
yaygın inanç, yaşlanmanın engellenebileceği yada durdurulabileceği üzerinedir. 
Medya mesajlarında sıklıkla kullanılan zamanı durdurun başlıklarını ima edercesine 
K1, "Yaşlanmanın tedavisi de bulunuyor. Zamanı durduramayız belki ama 
yavaşlatabiliriz, yaşlanmadan korunabiliriz" ifadeleriyle durumu özetlemiştir. 

• Yaptıranların Tavsiyeleri: Katılımcıların yaşlanma karşıtı medikal işlem 
yaptırmalarında yaptıran kişilerin tavsiyeleri etkili olduğu ifade edilmiştir. K3, "lise 
arkadaşları buluşuyoruz. 11 kişiyiz sadece bir kişide botoks yok. Hepsi öyle memnun 
ki sürekli birbirlerine tavsiye ediyorlar". Katılımcıların büyük bir kısmı hekimlerini 
yaptıranların tavsiyesi üzerine bulduğunu ifade etmiştir. K14, "Genelde 
araştırmalarda yakın çevre etkili oluyor, daha önce bu girişimi yapmış olan 
arkadaşlarım nerede memnun kaldılarsa ben de orayı tercih ettim" diyerek durumu 
tanımlamıştır. 

• Bakımsız Damgası: Katılımcılar medikal estetik uygulamaları yaptırmamış kişiler 
üzerinde toplumsal bir “bakımsız damgası” olduğunu ifade etmektedir. İfadelerde 
öne çıkan bir başka husus ise yaşlılık görüntüsünün adeta ayıplanması olmuştur. En 
fazla kadın cinsiyete sahip kişiler bu nitelemeye maruz kalmaktadır.  K6, " Herkesin 
genç, güzel ve bakımlı göründüğü bu dünyada dışlanmamak için yapılıyor. 
Yapmayanlar artık bir çeşit öteki oluyor. Kendini bırakmış, pejmürde deniyor, bir 
çeşit suç gibi". 

• Sosyal Medya Etkisi: Bireylerin sosyal medya ve platformlarını kullanması ile 
görünüm oldukça önemli hale gelmiştir. Bireyler beğendikleri özelliklerini öne 
çıkarma ve beğenmedikleri özellikleri saklama eğiliminde olmaktadır. Aynı zamanda 
sosyal medyada yer alan diğer kişilerin görünümleri ve paylaşımları etkileme unsuru 
olabilmektedir. K3, "E tabi teknoloji gelişti artık selfie çekiyoruz, hepsinde porselen 
gibi görünmek istiyoruz. Kırışıklıklar buna mani" diyerek bu durumu ifade 
etmektedir. 

• İdeal Güzellik Algısı: Katılımcılar toplumda ideal bir güzellik algısı olduğunu ve bu 
ideal güzellik tanımlamasının gençlik görünümü ile örtüştüğünü ifade etmişlerdir. 
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İdeal olarak tanımlanmış bu görünüme ulaşmak için yaşlanma karşıtı işlemlerden 
yararlandıklarını vurgulamışlardır.  

• Başarı-İrade: Katılımcılar olduğundan genç ve fit bir görüntüye sahip olmanın 
toplum tarafından bir çeşit başarı faktörü olarak değerlendirildiğini belirtmişlerdir. 
Bu görüntüye sahip olma durumunda sosyal çevrelerince “azimli” veya “iradeli” 
olarak görünme ve takdir edilme olasılıklarının arttığını ifade etmişlerdir. Bu takdiri 
almak için zaman zaman sağlıksız yollara başvurulmaktadır. 

• Toplumsal Takdir ve Beğeni: Katılımcılar yaptırdıkları işlemin ardından 
çevrelerinden gelen olumlu dönütlerle özgüvenlerinin arttığını ifade etmişlerdir. 
K11, "Güzel göründükçe ve bu insanlar tarafından beğenildikçe mutlu oluyorum. her 
şeyden önce ben kendimi beğendikçe mutlu oluyorum. Yaklaşık sekiz yıl oldu 
sanırım botoks yaptırmaya başlayalı o günden beri çok güzel geri dönüşler aldım". 
K21 ise şu sözleriyle toplumdan gelen olumlu dönütlerin kişinin üzerinde bir baskı 
yarattığına değinmiştir; “Yaşını hiç göstermiyorsun” diye iltifat bile varken nasıl 
baskı hissetmez insan". Toplumsal takdir ve başarıyla ödüllendirilen "yaşını 
göstermeme" durumu iş yaşantısı, özel yaşantı ve sosyal çevreden olumlu dönütlerle 
bildirilmektedir. 

• Ünlü Rol Modeller: Katılımcılar özellikle görsel medyada sık karşılaştığımız 
ünlülerin yaşlanma karşıtı uygulamaları deneyimledikleri ve bu işlemlerin 
normalleşmesinde etkili olduklarını ifade etmişlerdir. K4 durumu şu sözlerle dile 
getirmiştir; "Dizilerde hep bunları yapan ünlüler var. Gözümüz onlara alıştı. Nereye 
baksak botokslu insanlar", K6 ise, "Onlar yaptırıyordu bu işlemleri. Artık hepimiz 
ekranların arkasında kendimizden bir şeyler paylaşıyoruz. Artık biz de onlar gibiyiz 
algısı oluştu" sosyal medya etkisiyle ünlü olmanın daha kolaylaştığına vurgu 
yapmıştır. 

• Modaya Uyum: Katılımcılar yaşlanma karşıtı bazı işlem ve uygulamaları "moda" 
olarak tanımlamıştır. Sağlığı yakından etkileyen bu uygulamaların moda olarak 
popüler kültürün bir unsuru haline gelmesi, işlemlerin toplumda yaygınlığının 
artmasına ve bu işlemleri deneyimlemeyen kişilerin demode olarak tanımlanmasına 
yol açmaktadır.  

• Görüntü Takıntıcılığı: Bu kodu oluşturan açıklamaları yapan katılımcılar görüntü 
konusunda özel bir hassasiyet olduğunu ifade etmişlerdir. Yaşlanmanın fiziksel 
belirtilerine olan dikkatlerin artması ve bir çeşit   "takıntıya“ dönüşmesi sıklıkla 
yinelenen ifadelerden olmuştur. K9 bu durumu şu sözlerle ortaya koymuştur; "40 
yaşından önce de bu sorunlar belki vardı ama algıda seçicilikte olabilir bu. 
Kusurlarım daha çok gözüme çarpmaya başladı, bir çeşit takıntı oldu. Özellikle 
yaşlanmanın fiziksel belirtileri beni korkutuyor". 

Medya teması: Medya teması ile birlikte oluşan kodlar ve bağlı oldukları temalar aşağıdaki Şekil 7’de 
verilmiştir.  
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Şekil 4: Medya Teması Kod - Alt Kod Dağılımı 

 
 

Analiz göre medya teması; Toplumsal etki teması ve alt kodları, yaşlanmayla mücadele teması, 
sağlıkla güzelliği eşleştirme, sağlık profesyonelleri teması ve alt kodları, yaşlanma kaygısı kodu ile 
ilişkili bulunmuştur. 

• Medya Kurgusu: Katılımcıların medyadaki güzellik ve sağlık normlarının insanları 
yönlendirmek üzere kurgulanıp sunulduğunun ve bazen bunun boyutunun ileri düzeye 
ulaştığının farkında olduğunu açıkyan kodlar medya kurgusu teması  olarak 
tanımlanmıştır.  

• Bilgi Kaynakları: Katılımcılar medyadan farklı kanallar aracılığı ile bilgi iletildiğini 
ifade etmişlerdir. Bu amaçla sıklıkla sosyal medya, yazılı basın, internet sayfaları ve 
blogların kullanıldığı vurgulanmıştır. 

• Reklamlardan Etkilenme: Bu kod, katılımcıların yaşlanma karşıtı ürün ve hizmetleri 
satın almalarında medyada yer verilen reklamlardan etkilenmelerini ifade etmektedir. 
Katılımcılar sıklıkla reklamların onları etkilediklerini ve araştırmaya sevk ettiğini 
belirtmişlerdir.  

• Reklamlara Tepki: Bu kod, katılımcıların yaşlanma karşıtı ürün ve hizmetleri satın 
almalarında medyada yer verilen reklamlardan etkilenmediklerini ifade eder. Katılımcı 
ifadelerindeki ortak vurgu, reklamların gerçekçi olmayışıdır.  
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Sağlık Profesyonelleri Teması: Bu tema, katılımcıların sağlıklarıyla ilgili konularda sağlık 
profesyonellerinin fikirlerine güven duyduklarını ve onları medyada takip ettiklerini açıklar. Bu 
amaçla sıklıkla sağlık profesyonellerinin sosyal medya hesaplarına başvurulmaktadır.  

• Hekimin Reklamları: Bu kod, katılımcıların sağlık profesyonellerinin reklamların 
farkında olduğunu belirten ifadeleriyle oluşmuştur. Görüşmeciler reklamların etki 
yaratmak için “gerçeklikleri” üzerinde oynamalar yapıldığını düşündüklerini 
belirtmiştir. 

• Sağlıkla Güzelliği Eşleştirme: Bu kod, katılımcıların sağlıkla güzelliği zihinlerinde 
eşleştirmelerine yönelik ifadelerinden oluşturulmuştur. 

4. Sonuç 

görüşme yapılan bireylerce de yaşlanmanın kendisinin başlı başına bir hastalıkmış gibi algılandığı 
saptanmıştır. Bu algı bireylerin yaşlanmayla mücadeleye yönelmesinde etkili olmaktadır. Bireyler, 
yaşlanmayla mücadele davranışlarını özelikle yaşlanmanın fiziksel belirtilerini maskelemek üzerine 
kurmaktadırlar. Bu amaçla sıklıkla cerrahi dışı medikal estetik deneyimlenmektedirler. Medikal 
işlem deneyimleyen bireyler yaşlanmayla mücadele için kullanılan yöntemleri sıralarken, makyaj, 
saç boyama, cerrahi ve cerrahi dışı yaşlanma karşıtı işlem, spor-egzersiz, diyet-detoks, bakım ürünü 
kullanımı ve doğal reçeteler ile bakım seçeneklerini belirtmektedirler.  

Medikal işlemi deneyimleyen bireyler ile yapılan derinlemesine görüşmelerde sağlık ile güzellik 
kavramlarının eşdeğer görüldüğü ve bu eşleştirmede sağlık profesyonelinin söylemlerinin etkili 
olduğu saptanmıştır. Sağlık profesyonelleri bireylerin; yaşlanmayla mücadele amaçlı spor/egzersiz ile 
diyet/detoks ve cerrahi dışı medikal estetik uygulamalarına yönlenmelerinde, medyadan 
etkilenmelerinde, medikal işlem yaptıranların diğerlerine tavsiye etmelerinde ve sağlık bilgisine 
ulaşmalarında etkili olmaktadır. Katılımcılar, yaşlılık görünüşünü güzelliğin kaybı olarak gördüklerini 
ve bunu engellemek için birçok yolu denediklerini ifade etmektedirler.  

Yaşlanma karşıtı medikal işlemi deneyimleyen bireyler, medya mesajlarının kurgusal ve çoğunun 
reklam içerikli olduğunu, buna rağmen takip etmekten vazgeçmediklerini belirtmişlerdir. Medya; 
sağlıkla güzelliğin eşdeğer sunulmasında, bilgiye ulaşımın sağlanmasında, hekim reklamlarının 
iletilmesinde, ünlüleri rol model olarak sunmada, ideal güzellik algısının şekillenmesinde, 
yaşlanmanın engellenebilir olduğu inancının sağlamlaşmasında, görüntü takıntıcılığının 
yaygınlaşmasında ve yaşlanmayla mücadeleye yönlendirmede etkili olmaktadır. 

Bireyler üzerinde toplumsal etki; ideal güzellik algısının oluşumunda, sosyal medya paylaşımlarında, 
ünlülerin rol model olarak görülmelerinde, görüntüye ilişkin takıntıcılığın yayılmasında, modaya uyma 
davranışının benimsenmesinde ve medikal işlem yaptıranların diğerlerine tavsiyede bulunmalarında 
ortaya çıkmaktadır. Bireylerin yaşlanmayla mücadele yöntemi konusundaki karar kriterleri arasında 
öncelikle yaptıracakları işlemin maddi boyutu; işlemin tekrarlanabilir ve sürekli yaptırılabilir 
olması gelmektedir. Medikal işlemden beklenen kriter ise işlem/uygulama sonrası doğal görünüme 
sahip olabilmektir. Normal fizyolojik gelişimden uzaklaşmak için yapılan yapay bir işlemin 
sonucunun “doğal görünmesini” talep etmekle ortaya çıkan temel çelişkiyi açıklayabilmek için, 
bireyleri bu işleme yönelten etkenleri irdelemek gerekir.  

Yaşlanma karşıtı medikal estetiğe başvuran katılımcıları bu işlemleri deneyimlemeye yönelten 
unsurları içsel ve dışsal yönelimler olarak gruplandırmak mümkündür. İçsel yönelime sahip bireylerin 
bedenlerine yönelik olumsuz duygulanma yaşama, yaşlanmalarının kendi hataları sonucu olduğuna 
inanma, kendilerini diğerleri ile karşılaştırma ve özgüven düşüklüğü gibi nedenlerle medikal estetik 
işlemlerine yöneldikleri görülmektedir. Dışsal yönelim etmenleri arasında ise sosyal çevre, karşı cins 
beğenisi ve iş yaşantısı gereklilikleri öncelikle belirtilen unsurlar olarak yer almaktadırlar. Bireylerin 
yönelimlerinde bu unsurlar çoğunlukla karma olarak yer almaktadır. 

Sağlık profesyonelleri ve medya ilişkilerinin ticari payda yerine toplum sağlığını geliştirmeye 
odaklanması gerekmektedir. Medyada yaşlılıkla ilgili risk unsurlarının hastalık bağlamında ve kaygı 
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yaratıcı şekilde sunumu yerine, yaş dönemlerine uygun erken tanı olanakları hakkında bilgilendirme 
yapılması toplum sağlığı açısından yararlı olacaktır.  

Yaşlanmayı bir tehdit unsuru olmaktan çıkarıp, insanların sağlıklarını ve fonksiyonel kapasitelerini 
sürdürmelerini desteklemeye yönelik politika ve uygulamaların hayata geçirilmesi bu bağlamda 
önemlidir. Ayrıca yaşlanmanın görünür etkileri ile mücadeleye yönelik yapılan kozmetik girişimler ve 
ameliyatların istatistiksel verileri tutulmalı ve sağlık istatistiklerine bu rakamlar eklenmelidir. Basın ve 
yayın organlarında yayınlanan sağlık haberlerin bir üst kurul tarafından denetlenmeli, bu haberlerin 
nasıl yayınlanacağı konusunda yasal düzenleme yapılmalıdır. Sağlık profesyonellerinin sosyal 
mecralardaki yaşlanma karşıtı uygulamalara özendirici paylaşımların etik ilkeler açısından denetimi 
gerekir. 
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ENGELLİ BİREYLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNE 
ULAŞILABİLİRLİK DÜZEYİ İLE YAŞAM DOYUMU 

ARASINDAKİ İLİŞKİ: ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ 

İskender Çetintürk1 
Dilek Kocabaş2 

Ramazan Erdem3 

Özet 

İnsanlık tarihi kadar eski bir geçmişe dayanan engellilik hali, günümüzde de devam eden dezavantajlı bir 
durumu ifade etmektedir. Engelli bireylerin sağlık hizmetlerine erişim düzeyinin artırılması bu bireylerin toplum 

içerisinde daha mutlu, başarılı ve faydalı olmasına katkı sağlayacaktır. Çalışmanın amacı, Isparta ilinde 
yaşayan engelli bireylerin sağlık hizmetlerine ulaşılabilirlik düzeyleri ve yaşam doyumlarının belirlenmesi, 

ayrıca sağlık hizmetlerine ulaşılabilirlik düzeyi ve yaşam doyumu arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığının 
incelenmesidir. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmış ve 104 kişiye ulaşılmıştır. 
Çalışma sonucunda; engelli bireylerin sağlık hizmetlerine erişimi ile ilgili olarak ‘ilgi ve iletişim’ (3.50) ve 

‘sosyal güvenlik’ (3.48) boyutundan yüksek; ‘fiziksel düzenlemeler’ (3.29) ve ‘yardım görme’ (2.82) 
boyutlarından da orta düzeyde puan aldıkları görülmüştür.  Engelli bireylerin yaşam doyumu puanının ise orta 
düzeyde (2.67) olduğu tespit edilmiştir. Son olarak,  engelli bireylerin sağlık hizmetine ulaşılabilirlik düzeyi ile 

yaşam doyumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç elde edilememiştir (p>0.05). 

Anahtar Kelimeler: Sağlık hizmetlerine ulaşılabilirlik, yaşam doyumu, engelli bireyler 

THE RELATIONSHIP BETWEEN ACCOMMODATION LEVEL OF HEALTH SERVICES AND LIFE 
QUALITY IN DISABLED INDIVIDUALS: ISPARTA EXAMPLE 

Abstract 

The state of disability based on a history as old as human history represents an ongoing disadvantage. 
Increasing the level of access to health services for the handicapped will contribute to making these individuals 
happier, successful and beneficial in society. The purpose of this study is to examine the accessibility levels of 

disabled people living in Isparta and to determine their level of life satisfaction and to investigate whether there 
is a meaningful relationship between life satisfaction and access level to health services. Survey method was 

used as data gathering tool in the research and reached to 104 persons. In the study results; 'interest and 
communication' (3.50) and 'social security' (3.48) in terms of access to health services for disabled people; 

'Physical arrangements' (3.29) and 'helpers' (2.82) dimensions. The life satisfaction scores of the disabled were 
moderate (2.67). Finally, no statistically significant difference was found between the level of access to health 

services and the life satisfaction of the disability (p> 0.05). 

Key Words: Access to health services, life satisfaction, disabled individuals 

1. Giriş 
Engellilik hali; insanlık tarihi kadar eski geçmişiyle yaşamımızın bir parçası olmasına rağmen, 

tarihsel gelişim içerisinde uygarlıkların engelli bireylere yaklaşımında farklılıklar görülmektedir. Çok 
tanrılı dinlerin hâkim olduğu dönemlerde engellilik hali, bireylerin işlemiş oldukları bir suçtan dolayı 
Tanrı tarafından verilen bir ceza, engelli bireylere yardım etmenin de Tanrı’nın verdiği cezaya karşı 
gelmek olduğu düşünülmüş ve engelli bireyler ölüme terk edilmiştir. Tarihin sonraki dönemlerinde ise 
engelli bireylerin öldürülmediği, lakin hor görülüp dışlanarak kötü işlerde çalıştırıldığı bilinmektedir 
(Öztürk, 2011: 18). Engelli bireylere olan olumsuz yaklaşımın değişimi ve onların da toplumdaki diğer 
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bireyler gibi her türlü vatandaşlık hakkına sahip oldukları düşüncesi, İkinci Dünya Savaşı sonrasında 
pek çok ülke tarafından Anayasayla güvence altına alınmıştır. Fakat yasalar yoluyla desteklenmeye 
çalışılan bu haklar çeşitli açılardan düzgün bir şekilde uygulamaya konulamamış ve kâğıt üzerinde 
kalmıştır (Arıkan, 2002: 3).  

Bireyin yaşamında geçici ya da kalıcı şekilde engeller meydana getiren “engellilik hali”, 
doğuştan veya sonradan herhangi bir sebeple; bedensel, zihinsel, ruhsal ya da sosyal becerilerin çeşitli 
derecelerde yitirilmesiyle meydana gelmiş olabilir. Engelli bireyler, hayatlarını sürdürebilmek ve 
toplumsal hayata uyum sağlayabilmek için rehabilitasyon, koruma, danışmanlık ve destek hizmetlerine 
ihtiyaç duymaktadır (T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, 2008, s. 34). Dünya toplam 
nüfusu içerisinde % 10, ülkemizde ise toplam nüfusun %12,3’ünü oluşturan engelli bireyler, toplumda 
çeşitli sorunlarla karşılaşmakta ve bu sorunlara çözüm aramaktadır. Şüphesiz bu sorunların en 
önemlileri arasında sağlık sorunları ve sağlık hizmetlerine erişimle ilgili sorunlar gelmektedir.  

Erişebilirlik (accessibility), insan yapımı ve fiziksel çevre başta olmak üzere, ekonomik, 
sosyal ve kültürel çevreye erişim, bu çevrelerde verilen hizmetlerden yararlanma ve katkıda bulunma 
olanaklarına sahip olmayı ifade etmektedir (Çağlar, 2012: 542). Engelli bireylerin pek çoğu kamusal 
kullanma açık alanlar, binalar, ulaşım sistemi ve bilgi edinme gibi herkes için erişimin gerekli olduğu 
konularda kısıtlı erişim sağlayabilmekte, bu durum engelli bireylerin cesaretlerinin kırılması ve sağlık 
hizmetlerinden mahrum kalmasına sebep olmaktadır. Dünya Engellilik raporuna göre; uzun yıllardır 
engelli bireylerin ulaşımıyla ilgili hukuki düzenlemelere sahip ülkelerde dahi halen çeşitli ulaşım 
sıkıntıları olduğu saptanmıştır (WHO: 2011: 4). Erişebilirlik insan haklarının yazınında ve uluslararası 
pek çok çalışmada ayrımcılık kadar sorunlu ve üzerine önem verilmesi gereken alanlardan biri olarak 
karşımıza çıkmakta ve adeta bireyleri temel hizmetlere erişimden, yakın çevreden ve iktisadi 
alanlardan alıkoyarak ikinci bir engellilik hali teşkil etmektedir (HRC, 2009: 14). 

Sağlık hizmeti veren kurumlarda evrensel tasarım özelliklerine sahip malzeme ve 
donanımların kullanılması, engelli bireylerin ihtiyaç duyduğu bilgilerin erişiminin uygun hale 
getirilmesi, randevu sistemlerinin engelli bireylerin sıra beklemeden en çabuk alabileceği şekilde 
düzenlenmesi gibi pek çok yaklaşım fiziksel engellerin ve iletişim ve enformasyonla ilgili 
problemlerin azaltılmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca hekim ve diğer sağlık personelinin engelli 
bireylerle yönelik iletişimini geliştirmesi amacıyla yapılan kurs ve etkinlikler hem engelli bireylerin 
kendi sağlıklarını korumalarına destek olmakta hem de sağlık hizmeti sunucularının gelişimine katkı 
sağlamaktadır. Başka bir açıdan; sağlık hizmetleri için ödenen sigorta primlerinin engelli insanların 
bütçesine uygun hale getirilmesi ve ihtiyaç duydukları tüm tedavi, ilaç, malzeme teçhizatın ücretsiz 
sağlanabilmesi engelli bireylerin sağlık hizmetlerine erişiminde var olan engelleri ortadan kaldıracaktır 
(WHO, 2011: 6). 

Bireyin öznel iyilik hali yaşam doyumuyla ilişkili bir kavram olarak, Türk Dil Kurumu 
sözlüğünde “gönenç olma, sağlığı yerinde olma anlamlarına gelirken, Oxford sözlüğüne göre 
“konforlu, rahat, sağlıklı ve mutlu olma hali” olarak tanımlanmaktadır. Fakat kavramın doğasının 
karmaşık ve kapsamının geniş olmasından dolayı; bireyin modern refahını sağlamak için kişisel, 
politik ve sosyal kontroller gözetilerek kişisel yaşam seçimleri değerlendirilmekte ve bilişsel/yargısal 
bir süreçte bireylerin kendi seçtikleri ölçütlere göre yaşam kalitelerinin genel değerlendirmesi olarak 
açıklanabilir. İyilik halinin belirlenmesinde niceliksel olarak yapılandırılmış çeşitli ölçüm yöntemleri 
geliştirilmiştir. Ve bu yöntemlerin büyük bir bölümü bireysel iyilik haline odaklanmaktadır. Örneğin; 
Oxford Mutluluk Envanteri, bireyin duygusal durumunu ölçmenin yanı sıra karar verme, memnun 
etme, sağlıklı olma, ilgi gösterme, hayatta kalma ve kontrol etme hissi gibi psikolojik iyilik halini de 
ele almaktadır. “Yaşam doyum ölçeği” Diener ve arkadaşları (1985)’nın temelde bireylerin ekonomik 
gereksinimleri üst düzeyde karşılandığında, mutluluğunda üst düzeyde gerçekleşeceği varsayımından 
hareket ederek geliştirdikleri bir ölçektir (Özden vd., 2017:90).  

Engelli biyelerin sağlık hizmetlerine erişimiyle doğrudan ya da dolaylı şekilde ilgisi bulunan 
ve çalışmamızla çeşitli açılardan benzerlik gösteren bazı çalışmalar aşağıda kısaca açıklanmaktadır: 

Burcu (2002), çalışmasında üniversite eğitimi gören engelli bireylerin sorunlarını ve 
beklentilerini ortaya koymayı amaçlamıştır. Çalışmada nitel veri toplama ve değerlendirme teknikleri 
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kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, engelli bireylere değer kazandıracak düzenlemelerin 
yapılmasının gerekliliği ve engelli bireylerin beklentilerine yönelik tavsiyeler vurgulanmıştır. 

Kilimcioğlu Güler (2005), tez çalışmasında engelli bireylerin tıbbi ortamlardaki durumlarını 
belirlemek, tıp dünyasının ilgisini engelli bireyler üzerine yoğunlaştırmak ve hekimlerin engelli 
hastalara yönelik duyarlılıklarını arttırmayı amaçlamaktadır. Araştırma literatür taraması şeklindedir. 
Sonuç olarak, hekimin bedensel engelli bireylere iyi niyetle yaklaştığı, fakat bedensel engelli birey ile 
hekim arasında rahat hareket edebilecekleri bir düzen kurulamadığı belirlenmiştir. Özellikle bayan 
hekimlerin erkek hekimlere kıyasla daha olumlu yaklaşım sergilediği ortaya çıkmıştır. Ayrıca, 
çalışmada engelli bireylerin rahat edebilmeleri için uygun özel ortamların hazırlanmasının gerekliği 
vurgulanmaktadır. 

Bodur ve Durduran (2009), çalışmasında zihinsel ve bedensel engelli çocukların demografik 
özellikleri, sağlık hizmetlerinden yararlanma ve beklenti durumlarını belirlemeyi amaçlamıştır. 
Çalışma anket yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Sonuç olarak, engelli çocuğu olan ailelerin birinci 
basamak sağlık hizmetlerinden yeteri kadar yararlanamadığı, hastanelerden sağlık hizmeti alımında ise 
fiziki ve psikolojik engeller yaşadığı tespit edilmiştir. 

Durduran (2009), tez çalışmasında Konya il merkezinde yaşayan zihinsel ve bedensel engelli 
çocukların sosyodemografik özellikleri, engellilikleri dışındaki sağlık sorunlarının belirlenmesi, sağlık 
hizmetlerinden yararlanabilme durumlarını etkileyen faktörlerin tespit edilmesi ve engelli çocuğa 
sahip olan ailelerin sağlık hizmetlerinden beklentilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışma vaka 
kontrol saha araştırması şeklinde yapılmıştır. Araştırma sonuncunda, engelli bireylerin hastaneyi 
öncelikli olarak tercih ettikleri ve birinci basamak sağlık hizmetlerini bilmediklerinden dolayı daha az 
yararlandıkları belirlenmiştir. Sağlık personelinin yaklaşımı konusunda ailelerde birtakım olumsuz 
algılar olduğu tespit edilmiştir. 

Yıldız (2010), çalışmasında engelli bireyler için yeni bilgi ve iletişim teknolojilerini 
araştırmak ve tahlil etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri 
aracılığıyla dezavantajlı grupların yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına vurgu 
yapılmıştır. 

Duman vd. (2011), çalışmasında bedensel engelli sporcuların kendine güven duygusu ile 
yaşam doyum düzeyleri incelemeyi amaçlamaktadır. Sonuç olarak, kendine güven duygusunun yaşam 
doyumu etkilediği belirlenmiştir. 

Çağlar (2012), çalışmasında Türkiye’de engellilerin erişimlerini sağlamaya ilişkin yasal 
düzenleme ve uygulamaların düzeyi ve başarısını değerlendirmiş ve öneriler geliştirmiştir.  

Kleinitz vd. (2012), çalışmasında Kamboçya’da yaşayan engelli bireyler için sağlık 
hizmetlerine erişimdeki engellerin tespit edilmesi ve çözüm yöntemleri ortaya koymayı 
amaçlamaktadır. Derinlemesine görüşme yöntemiyle yapılan çalışmada Kamboçya’da yaşayan engelli 
bireylerin sağlık hizmetlerine erişiminde çeşitli engeller olduğu tespit edilmiştir. 

Genç (2015), çalışmasında engellilerin; sosyal, kültürel, ekonomik, eğitim ve sağlıktan 
kaynaklanan sorunları ve bu sorunlara karşı alınabilecek tedbirleri tartışmaktadır. Çalışmada anket 
yöntemi uygulanmıştır. Sonuç olarak; engelli bireylerin tamamına yakınının sosyal güvencesinin 
olması sağlık, bakım ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına önemli katkı sağladığı belirlenmiş, fakat 
sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesinin gerekliliği belirtilmiştir.  

Hacıbebekoğlu vd. (2015), çalışmasında engelli bireylerin yaşam standartlarını, karşılaştıkları 
sorunları, toplumun genelinden, yakın çevrelerinden, kamu kurum ve kuruluşlarından beklenti ve 
isteklerini ortaya koyabilmek ve toplum farkındalığını artırmayı amaçlamaktadır. Araştırmada internet 
ortamında geniş çaplı bir literatür taraması yapılmıştır. Sonuç olarak, engelli bireylerin aldıkları sağlık 
hizmetinden memnun kaldıkları ortaya çıkmıştır. 

Barın vd. (2014), çalışmasında engelli hastaların, daha kolay sağlık hizmeti almalarına yönelik 
olarak yapılan işlevsel düzenlemeler ile tutum, bilgi ve görüşlerin memnuniyete olan yansımalarını 
ölçmeyi amaçlamaktadır. Çalışma anket yöntemiyle uygulanmıştır. Sonuç olarak; hastanenin 
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başkalarına önerilmesi, hastaneye gelmesi gerektiğinde tekrar bu hastaneyi tercih etmesi, engellilere 
yönelik yapılan düzenlemelerin yeterli olduğu, fakat hekim ve sağlık personelinin eğitimler yoluyla 
bilinçlenmesinin gerekliliği tespit edilmiştir.  

Küçükali (2014), çalışmasında Atatürk Üniversitesi’nde okuyan engelli öğrencilere yönelik 
politikaların, üniversitedeki uygulamaları araştırma konusu yapmış, nitel araştırmada kullanılan 
başlıca yöntemlerden biri olan örnek olay (vaka) yöntemi kullanmıştır. Araştırma sonucunda; 
engellilerin yaşam alanları için belirlenmiş uluslararası standartları yakalamaktan oldukça uzak bir 
yapılanma olduğu tespit edilmiştir. 

Taç (2014), tez çalışmasında ağız ve diş sağlığı merkezlerinde engelli hastalara verilen evde 
sağlık hizmetinin öneminin ortaya konulması ve hizmetin bir parçası olan hasta memnuniyetini 
incelenmektedir. Çalışma anket yöntemiyle yapılmıştır. Sonuç olarak; engelli bireyler verilen sağlık 
hizmetinden yüksek oranda memnun kalmıştır.  

Tiyek vd. (2016), çalışmasında engellilik ve erişilebilirlik kavramları ve Türkiye ve 
İstanbul’da yaşayan engellilerin niceliksel değerleri ve yasal haklarının tarihsel gelişimi 
açıklamaktadır. Çalışma anket yöntemiyle hazırlanmıştır. Sonuç olarak ise; engelli bireyler açısından 
sürdürülebilir bir sistemin olmadığı ve erişim engellerinin olduğu belirletilmiştir.  

Bıçkı vd. (2016) “Herkes İçin Erişilebilir Kentler: Muğla Örneği” isimli çalışmasında Muğla 
kentinde yaşayan fiziksel engelli bireylerin kentsel mekânlara erişebilmesi noktasında belediyenin ne 
tür faaliyetlerde bulunduğunu araştırmakta ve tartışmaktadır. Sonuç olarak; engelli bireylerin 
erişimiyle ilgili net bir değerlendirmenin mümkün olmadığını sonucuna ulaşılmıştır. 

Oral vd. (2016), çalışmasında engellilerle ilgili mevcut durumu Dünya Engellilik Raporu’nda 
vurgulanan kavramlar ve öneriler doğrultusunda analiz etmeyi ve Dünya Engellilik Raporu’nun hayata 
geçirilmesinde ulusal seviyede fiziksel tıp ve rehabilitasyon tıp uzmanlık alanının mevcut ve 
potansiyel katkılarını vurgulamayı amaçlamaktadır. Sonuç olarak ise, yasalar ve mevzuatın nispeten 
yeni olduğu, kapsamının yeterli olduğu ve gelişime açık olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca fiziksel tıp ve 
rehabilitasyon uzmanlarının bu ilerlemeye önemli katkılarda bulunabileceği belirtilmiştir.  

Yavuz (2016), tez çalışmasında zihinsel engelli çocukların ebeveynlerin evlilik uyumlarını ve 
yaşam doyumu düzeylerini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada nedensel - karşılaştırma modeli 
ve ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Sonuç olarak, zihinsel engelli çocuğu olmayan ebeveynlerin 
zihinsel engelli çocuğu olan ebeveynlere oranla yaşam doyumu düzeylerinin daha yüksek olduğu 
saptanmıştır. 

Macit (2017), tez çalışmasını evde bakım ücret analizinin yapılması amacıyla hazırlanmıştır. 
Çalışma anket yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak; engelli bireylere bakım hizmeti sunan 
personelin büyük bir kısmının bu hizmeti evde bakım ücreti almadan öncede sürdürdüğü, ancak bakım 
ücreti almasının ailenin yaşam kalitesinin artmasına ve bakım yükünün azalmasına neden olduğu 
belirlenmiştir. 

Özata ve Karip (2017), çalışmasında engelli bireylerin sağlık hizmetlerine ulaşılabilirlik 
düzeylerinin belirlenmesi, sağlık hizmetine ulaşımda yaşadıkları problemlerin belirlenerek, engellerin 
ortadan kaldırılmasına yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Çalışmada anket 
yöntemi kullanılmıştır. Sonuç kısmında 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. 

Özdelikara ve Arslan (2017), çalışmasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde öğrencilerin engel/hastalık durumu ve engelli hizmetlerine yönelik 
beklentileri tespit etmeyi amaçlamaktadır. Araştırma anket yöntemiyle yapılmıştır. Sonuç olarak, 
engel/hastalık durumu bulunan ancak kayıtlı olmayan öğrencilerin varlığı tespit edilmiş, ayrıca engelli 
bireylere yönelik fiziksel düzenlemelere ilişkin hizmetin verilmesi gerektiği belirtilmiştir. 
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Kördeve (2017), çalışmasında engelli bireylerin sağlık hizmeti alırken karşılaştıkları 
problemlerin tespiti ve çözüm önerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Çalışma anket yöntemi 
kullanılarak yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda engel durumu ile sosyal güvenlik faktörü arasında 
pozitif yönde düşük düzeyde ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. 

Vergunst vd. (2017), çalışmasında Güney Afrika’da yaşayan engelli bireylerin sağlık 
hizmetlerine erişim düzeyinin belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışma anket yöntemiyle yapılmıştır. 
Sonuç olarak; engelli bireylerin, engelli olmayanlara kıyasla daha yüksek oranda karşılanmamış sağlık 
ihtiyacı olduğu ve kırsal bölgelerde eğitim düzeyinin azalmasıyla orantılı olarak engelli bireylerin 
sağlık hizmetleri erişim düzeyinin düşük olduğu belirlenmiştir. 

Kılıç (2018), tez çalışmasında hemşire ve doktorların engelli bireylere yönelik tutumlarını 
belirlenmeyi amaçlamaktadır. Kesitsel nitelikteki çalışmada anket yöntemi kullanılmıştır. Sonuç 
olarak; engelli bireylerin sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanmaları için sağlık hizmeti veren tüm 
kurumların fiziksel düzenlemelerin iyileştirilmesi gerektiği ve sağlık çalışanlarına periyodik hizmet içi 
eğitimlerin verilmesi gerekliliği ifade edilmiştir.  

Sağlam (2017), çalışmasında engelli ve yaşlılara bakım hizmeti sunan kuruluşlarda çalışan 
bakım personellerinin tükenmişlik düzeyleri, çalışma yaşamı kalitesi ve yaşam doyumu düzeylerinin 
çalışanların sosyo-demografik özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlemeyi 
amaçlamaktadır. Çalışma anket yöntemiyle yapılmıştır. Sonuç olarak, engelli ve yaşlı bakım 
personellerinin işten ayrılma niyetinin tükenmişlik, çalışma yaşamı kalitesi ve yaşam doyumu üzerinde 
negatif etkisi olduğu belirlenmiştir. 

Purutçuoğlu ve Aksel (2017), çalışmasında eğitim düzeyi ile meslek durumunun beden imajı 
algısı ile yaşam doyumu üzerindeki etkisini belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada yaşam doyum 
ölçeği kullanılmıştır. Sonuç olarak, engelli kadınların beden imajı algısı ile yaşam doyumu arasında 
pozitif yönlü ve zayıf düzeyde bir ilişki saptanmıştır. 

2. Yöntem  
Toplum içerisinde dezavantajlı gruplardan biri olan engelli bireylerin sağlık hizmetlerine 

erişimde yaşadıkları problemleri en az seviyeye indirmek, bağımlı olma durumlarını ortadan 
kaldırmak ve kendi kendilerine yetebilecek kabiliyeti kazandırmak, bu bireylerin topluma 
kazandırılmasında önemli adımlardır. Çalışmanın amacı, Isparta ilinde yaşayan engelli bireylerin 
sağlık hizmetlerine ulaşılabilirlik düzeyinin ve yaşam doyumun belirlenmesi, ayrıca sağlık 
hizmetlerine ulaşılabilirlik düzeyi ve yaşam doyumu arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığının 
incelenmesidir.  

Araştırmanın evreni Isparta ilinde yaşayan tüm engelli bireyleri kapsamaktadır. Örnekleme 
yöntemi olarak “kolayda örnekleme” kullanılmıştır. Araştırmaya katılımın gönüllü olması ve engelli 
bireylere erişimde güçlükler yaşanması nedeniyle örneklem sayısı 104 kişi ile sınırlı kalmıştır. 
Anketler katılımcılarla yüz yüze görüşme yapılarak uygulanmıştır. 

Çalışmada, veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Hazırlanan anket formunda, 
Kördeve (2017)’nin “Engelli Bireylerin Sağlık Hizmeti Alımında Karşılaştıkları Problemler” isimli 
çalışmasında kullanmış olduğu ölçek ve Köker (1991)’in “Normal ve Sorunlu Ergenlerin Yaşam 
Doyumunun Karşılaştırılması” isimli çalışmasında kullanmış olduğu “Yaşam Doyum Ölçeği” 
kullanılmıştır. Kördeve (2017)’nin çalışmasında kullanmış olduğu ölçeğin güvenirliğini 0.82 olarak 
belirlemiştir (Kördeve, 2017: 189). Yaşam doyum ölçeği ise, Köker (1991) tarafından Türkçeye 
uyarlanmış ve ölçeğin test tutarlılık katsayısının 0.85 olduğunu saptamıştır (Dağlı ve Baysal, 2016: 
1252). Anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde bireylerin engel durumlarıyla ilgili 
toplam 21 soru bulunmaktadır. İkinci bölümde 5 tane yaşam doyumu ile ilgili sorular yer almaktadır. 
Ayrıca, araştırmacı tarafından çalışmaya “Sağlık hizmetlerine erişimde başka engellerle karşılaşıyor 
musunuz? Karşılaşıyorsanız bu engellerin neler olduğunu belirtiniz” sorusu eklenmiştir. Anketin 
üçüncü bölümünde ise katılımcıların demografik bilgilerini içeren sorular yer almaktadır. Çalışmaya 
katılım gösteren bireylerin ifadelere katılma düzeyi hiç katılmıyorsa "1", tamamen katılıyorsa "5" puan 
aralığında değerlendirilmiş ve puan ortalamaları şu aralıklarla düzenlenmiştir (Kaplanoğlu, 2014: 
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138): 1.00-1.179 “Hiç Katılmıyorum”, 1.80-2.59 “Kısmen Katılmıyorum”, 2.60-3.39 “Orta Düzeyde 
Katılıyorum”, 3.40-4.19 “Çoğunlukla Katılıyorum”, 4.20-5.00 “Tamamen Katılıyorum” şeklinde 
belirtilmiştir. 

Çalışmada veri analizi için SPSS 22.0 paket programı kullanılmıştır. Veriler normallik testine 
tabii tutulmuş ve verilerin normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca, değişkenler arasındaki 
ilişkiyi incelemek amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır.  

3. Bulgular
3.1. Demografik Bilgiler

Aşağıdaki tabloda araştırmaya dâhil olan katılımcıların yaş cinsiyet, medeni durum, gelir 
durumu, ikamet yeri ve engel durumuna yönelik frekans-yüzde değerleri yer almaktadır. 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Değişkenlere Göre Dağılımı 

Demografik 
Değişkenler 

f % Demografik 
Değişkenler 

f % 

Yaş 
0-18
19-36
37-60
60+
Toplam

23 
29 
25 
27 
104 

22.1 
27.9 
24 
26 

100 

Eğitim Durumu 
Okuryazar değil 
İlkokul 
Ortaokul 
Lise 
Üniversite 
Toplam 

27 
19 
13 
31 
14 
104 

26.0 
18.3 
12.5 
29.8 
13.5 
100 

Cinsiyet 
Erkek 
Kadın 
Toplam 

49 
55 
104 

47.1 
52.9 
100 

İkamet Yeri 
İl merkezi 
İlçeler 
Toplam 

56 
46.2 
104 

53.8 
46.2 
100 

Medeni 
Durum 
Evli 
Bekâr 
Diğer 
Toplam 

34 
50 
20 
104 

32.7 
48.1 
19.2 
100 

Engel Durumu 
İşitme 
Görme 
Konuşma 
Ortopedik 
Zihinsel Engelli 
Toplam 

15 
15 
16 
38 
20 
104 

14.4 
14.4 
15.4 
36.5 
19.2 
100 

Gelir 
Durumu 
0-1200
1200- 2400
2400 +
Toplam

36 
31 
37 
104 

34.6 
29.8 
35.5 
100 

Anketi 
Cevaplayan 
Kendisi 
Yakını vasıtasıyla 
Toplam 

50 
54 
104 

48.1 
51.9 
100 

Katılımcıların; %22.1’i 0-18 yaş aralığındaki bireylerden, %27.9’u 19-36 yaş aralığındaki 
bireylerden, % 24’ü 37-60 yaş aralığındaki bireylerden ve %26’ sı 60 yaş ve üzeri bireylerden 
oluşmaktadır. Cinsiyet durumuyla ilgili; katılımcıların %32.7’si evli, %48.1’i bekâr ve %19.2’si ayrı 
ya da dul bireyleri ifade etmektedir. Araştırmaya katılan engelli bireylerin gelir durumları 
incelendiğinde, %34.6’sı 0-1200 TL arasındaki gelire, %29.8’i 1200-2400 TL arasındaki gelire ve % 
35.6’sı 2400 TL ve üzeri gelire sahip olduğu görülmüştür. 

Araştırma, %14.4 işitme engelli bireylerden, %14.4’ü görme engelli bireylerden, %15.4’ü 
konuşma engelli bireylerden, %36.5’i ortopedik engelli bireylerden ve son olarak %19.2’si zihinsel 
engelli bireylerden oluşmaktadır.  Araştırmaya olan katılımın gönüllülük esasına dayanmasından ötürü 
araştırmadaki ortopedik engelli birey sayısının diğer engelli türlerine göre daha fazla olduğu 
görülmektedir. 
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Araştırmada;  % 34.6 okuryazar bireyler, %18.3 ilkokul, %12.5 ortaokul, %29.8 lise ve % 13.5 
üniversite eğitimi almış bireyler katılım göstermiştir. Araştırmada lisansüstü eğitim almış birey 
bulunmamaktadır. Çalışma, Isparta’nın Merkez ve 12 ilçesi ve bağlı oldukları köylerde yapılmıştır. 
Katılımcıların % 53.8’i il merkezinde, %46.2’si ise Isparta iline bağlı ilçeler ve köylerde ikamet 
etmektedir.  

Anketi cevaplayan engelli bireyler mevcut durumlarına göre “anket formundaki soruları 
“yakını vasıtasıyla” ya da “kendisi” olmak üzere iki kategoride cevaplamıştır. Buna göre; 
katılımcıların %48.1’i anketi kendisi, %51.9’u ise yakını vasıtasıyla yanıtlamıştır. 

3.2. Engelli Bireylerin Sağlık Hizmetine Ulaşılabilirlik Düzeyine ilişkin Bulgular  

Aşağıda engelli bireylerin sağlık hizmetlerine ulaşımı ile ilgili ifadelerde almış oldukları puan 
değerleri Tablo 2’de yer almaktadır. 

 
Tablo 2. Engelli Bireylerin Sağlık Hizmetlerine Ulaşımı ile İlgili İfadelerde Almış Oldukları Puan Değerleri 

Değişkenler N X̄ SS 

S.12 Sağlık kuruluşunda telefon, asansör, merdiven ve hastane girişi engelli 
vatandaşlara göre tasarlanmıştır. 

104 2.82 1.02 

S. 16 Hastane içi geçişlerde tüm merdiven ve rampalar engellilere göre 
tasarlanmıştır. 

104 2.98 2.98 

S.15- Sağlık kuruluşundaki WC ve lavabolar engelli vatandaşlar düşünülerek 
tasarlanmıştır. 

104 3.71 0.95 

S.3- Sağlık kuruluşlarında engellilere yönelik yeterli düzeyde yönlendirme 
tabelaları vardır. 

104 2.85 1.16 

S.5- Tedavi sonrası ilgili sağlık personeli tarafından yeterli açıklama yapılıyor. 104 3.70 1.09 

S.1- Sağlık kuruluşundan kolay bir şekilde randevu alabiliyorum. 104 3.25 1.09 

S.10- Sağlık kuruluşunda engelli vatandaşlar m araç ve gereçlerini 
kullanabileceği kabartma yazılı, ışıklı ve sözlü uyarı ve işaretler vardır. 

104 2.44 1.07 

S.20- Sosyal güvencem sayesinde ilaçlarımı ücret ödemeden alabiliyorum. 104 3.50 0.85 

S.21- Sosyal güvencem sayesinde her türlü rahatsızlığım için gerekli tıbbi 
malzemeyi ücret ödemeden alabiliyorum. 

104 3.22 0.96 

S.19- Sosyal güvencem sayesinde her türlü sağlık hizmetini ücret ödemeden 
alabiliyorum. 

104 3.71 0.83 

S.11- Sağlık kuruluşlarında hizmet alırken stres yaşıyorum. 104 3.45 1.01 

S.14- Sağlık kuruluşuna ilk girişte personelden gerekli ilgiyi ve yardımı 
görüyorum. 

104 3.20 1.08 

S.18- Yanımda yakınım olmadan da sağlık kuruluşuna gidip tedavi 
işlemlerimi yapabiliyorum. 

104 2.67 1.18 

S.7- Muayene olurken bana öncelik veriliyor olması beni psikolojik anlamda 
rahatsız ediyor. 

104 2.93 1.24 

S.13- Sağlık kuruluşunda kolayca erişebileceğim, yeterli, engelli otoparkı 
vardır. 

104 3.66 1.18 

S.4- Tedavi gördüğüm hekime ve sağlık personeline derdimi rahatça 
anlatabiliyorum. 

104 3.58 1.18 

S.9- Sağlık kuruluşuna ilk girdiğimde engelime uygun teçhizat temin 
edebiliyorum (tekerlik sandalye, sedye, sesli yönlendirme vb.). 

104 2.77 1.15 

S.8- Sağlık kuruluşuna gittiğimde yardım için yanıma görevli bir personel 
verilir. 

104 2.82 1.06 

S.6- Muayene olurken diğer hasta ve hasta yakınlarından gerekli anlayışı 
görüyorum. 

104 3.28 1.06 

S.2- Poliklinik hizmetlerinde sıra beklemiyorum, öncelik hakkımı 
kullanabiliyorum. 

104 3.49 0.99 
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S.17- Bekleme esnasında oturmak için koltuklar engelli vatandaşlar için 
uygundur. 

104 2.82 1.11 

Tablo 2'de sağlık hizmetlerine ulaşılabilirlik anketine katılım gösteren bireylerin vermiş 
oldukları cevaplara göre her bir ifadenin aritmetik ortalamasına ve standart sapma dağılımlarına yer 
verilmektedir. Buna göre; 5, 1, 20, 21, 19, 14, 18, 7, 1, 4, 9, 6 ve 2 numaralı sorularda katılımcıların 
vermiş oldukları puanlamalara göre 3 ve 3’ün üzerinde puan aldıkları görülmektedir. Bireyler (3.7) 
sağlık personelinin yeterince açıklama yapıyor olmasından, (3.25) kolayca randevu alabiliyor 
olmalarından, (3.50) sosyal güvencesi sayesinde ilaçlarını ücret ödemeden alabiliyor olmasından, 
(3.22) sosyal güvenesi sayesinde her türlü tıbbi malzeme ücretsiz alabilmesinden, (3.71) her türlü 
sağlık hizmetini ücret ödemeden alabiliyor olmalarından, (3.20) sağlık kuruluşuna ilk girişte sağlık 
personelinden gerekli ilgi ve yardımı aldıklarından, (3.66) kolayca erişilebilen engelli otoparkının 
olduğundan, (3.58) hekime kolayca dertlerini anlatabiliyor olmalarından, (3.28) diğer hasta ve 
yakınlarından gerekli anlayışı gördüklerinden ve sıra beklemeden öncelik haklarını kullanabiliyor 
olmalarından memnun olduklarını belirtmişlerdir. Ayrıca, katılımcılara “Sağlık kuruluşlarından hizmet 
alırken stres yaşıyorum.” sorusu ters soru olarak yöneltilmiştir. Katılımcılar bu ifadeye de yüksek puan 
(3.45) verdiği görülmektedir. Tabloda, “Sağlık kuruluşlarında engelli vatandaşlar için tüm araç ve 
gereçlerini kullanabileceği kabartma yazılı, ışıklı ve sözlü işaretler vardır “ifadesinin en düşük puan 
aldığı görülmektedir. 
3.3. Engelli Bireylerin Sağlık Hizmetine Ulaşılabilirlik Ölçeğinin Faktör Yükü  

Araştırma ölçeği faktör analizine uygun olup olmadığı KMO and Barlett’s Test yardımıyla 
ölçülmüş, 0.72 değer bulunmuştur. Değişkenlerin birbiriyle korelasyon gösterip göstermediği Barlett’s 
test anlamlılığı (p=0,000) ile faktör analizine uygun olduğu tespit edilmiştir. 

Faktör analizinin uygulanmasında Temel Bileşenler (Principal Components) seçilmiş, varimax 
döndürmesi uygulanmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda faktör sayısı 6 olarak belirlenmiştir. Bu 
haliyle varyansın, ölçmeye çalışılan özelliğinin % 64.38’ini açıklayabilmektedir. Fakat, anket 
formundaki iki ifade binişik olduğundan dolayı, 2 ifade ise Cronbach Alpha değerleri 0.50’den düşük 
çıktığından ötürü ölçekten çıkarılmıştır. Yapılan bu işlemlerin sonrasında bir ifadenin boyutlara 
alınmasında sıkıntılar yaşanmış, tek ifade olarak kalmasından dolayı ölçekten çıkartılmıştır. Yapılan 
çıkartmalar neticesinde, varyansın %51.43 olarak bulunmuştur. Geriye kalan dört boyuta ilişkin 
ifadeler Tablo 3’te yer almaktadır. 
 

Tablo 3. Faktör Analiz Tablosu 

 Bileşenler Cronbach 
Alpha 

İfadeler 1 2 3 4  

    

 

 

0.80 

 

 

 

 

Tedavi gördüğüm hekime ve sağlık personeline derdimi 
rahatça anlatabiliyorum. 

0.76    

Sağlık kuruluşundan kolay bir şekilde randevu alabiliyorum. 0.74    

Poliklinik hizmetlerinde sıra beklemiyorum, öncelik 
hakkımı kullanabiliyorum. 

0.72    

Tedavi sonrası ilgili sağlık personeli tarafından yeterli 
açıklama yapılıyor. 

0.71    

 

 

Sağlık kuruluşuna ilk girişte personelden gerekli ilgiyi ve 
yardımı görüyorum. 

 0.68    
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Sağlık kuruluşlarında engellilere yönelik yeterli düzeyde 

yönlendirme tabelaları vardır. 
 0.66    

 

 

0.77 
Sağlık kuruluşunda engelli vatandaşlar için tüm araç ve 

gereçlerini kullanabileceği kabartma yazılı, ışıklı ve sözlü 
uyarı ve işaretler vardır. 

 0.66   

Sağlık kuruluşuna gittiğimde yardım için yanıma görevli bir 
personel verilir 

 0.65   

Sağlık kuruluşuna ilk girdiğimde engelime uygun teçhizat 
temin edebiliyorum (tekerlik sandalye, sedye, sesli 

yönlendirme vb.). 

 0.56   

 

 

 

Sosyal güvencem sayesinde ilaçlarımı ücret ödemeden 
alabiliyorum. 

  0.85   

 

0.85 Sosyal güvencem sayesinde her türlü rahatsızlığım için 
gerekli tıbbi malzemeyi ücret ödemeden alabiliyorum. 

  0.83  

Sosyal güvencem sayesinde her türlü sağlık hizmetini ücret 
ödemeden alabiliyorum. 

  0.80  

 

 

 

Sağlık kuruluşunda kolayca erişebileceğim, yeterli, engelli 
otoparkı vardır. 

   0.83  

 

0.69 Sağlık kuruluşundaki WC ve lavabolar engelli vatandaşlar 
düşünülerek tasarlanmıştır. 

   0.68 

Hastane içi geçişlerde tüm merdiven ve rampalar engellilere 
göre tasarlanmıştır. 

   0.53 

Bekleme esnasında oturmak için koltuklar engelli 
vatandaşlar için uygundur. 

   0.45 

 

3.4. Engelli Bireylerin Sağlık Hizmetine Ulaşılabilirlik Boyutlarının Psikometrik Özellikleri 

Araştırmada engelli bireylerinin sağlık hizmetlerine ulaşılabilirlik derecesi 4 boyut 
çerçevesinde değerlendirilmiş ve her bir boyutun aldığı değerler Tablo 4'da gösterilmiştir.  

 
Tablo 4. Boyutların Psikometrik Özellikleri 

Boyutlar İfade 
Sayısı 

Min Max X̄ SS Basıklık Çarpıklık 

İlgi ve İletişim Boyutu 

Yardım Görme Boyutu 

Sosyal Güvenlik Boyutu 

Fiziksel Düzenlemeler 
Boyutu 

4 

5 

3 

4 

1.00 

1.20 

2.00 

1.50 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

3.50 

2.82 

3.48 

3.29 

0.83 

0.80 

0.78 

0.76 

-0.48 

0.52 

0.46 

-0.26 

-0.03 

-0.10 

-0.36 

-0.25 
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Veriler normallik testine tabi tutularak, her bir boyutun basıklık ve çarpıklık değerleri 
bulunmuştur. Bunun sonucunda yaşam doyumu ölçeği maddelerinin -1.96 ile +1.96 aralığında kaldığı 
görülmüştür. Yapılan analiz sonucunda, boyutların normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir (Can, 
2014: 85). 

İlgi ve iletişim boyutu; engelli bireylerin sağlık hizmeti almak için sağlık personelinden 
görmekte olduğu ilgiyi ve sağlık personeliyle kurmuş olduğu iletişimi, derdini kolayca anlatıp 
yeterince bilgilendirilmesinden duymuş olduğu memnuniyet derecesini ifade etmektedir. İlgi ve 
iletişim boyutunun aritmetik ortalaması 3.50, standart sapması 0.83 olarak bulunmuştur. Boyutun 
güvenirlilik derecesi 0.80 bulunmuştur. Boyut dört sorudan oluşmaktadır. 

Yardım görme boyutu; engelli bireyin sağlık hizmeti alırken sağlık kuruşlundaki yönlendirme 
tabelaları (ışıklı, sözlü, kabartmalı vb.), yardımcı teçhizat, personel tarafından ihtiyaç duyduğu yardım 
ve desteği ifade etmektedir. Yardım görme boyutunun aritmetik ortalaması 2.81, standart sapması 0.80 
olarak bulunmuştur. Boyutun güvenirlilik derecesi 0.77’dir. Boyut beş sorudan oluşmaktadır. 

Sosyal güvenlik boyutu; engelli bireylerin sahip oldukları sosyal güvenceleri vasıtasıyla 
ihtiyaç duydukları sağlık hizmeti, ilaç, tıbbi malzeme ve teçhizatı herhangi bir ücret ödemeden 
alabilmelerinden duymuş oldukları memnuniyet derecesini ifade etmektedir. Sosyal güvenlik 
boyutunun aritmetik ortalaması 3.48 standart sapması ise 0.78 olarak bulunmuştur. Boyut 3 sorudan 
oluşmaktadır. 

Fiziksel düzenleme boyutu, engelli bireylerin sağlık hizmetlerine erişiminde kolaylık 
sağlayacak engelli otoparkı, engelli bireylere uygun WC, merdiven, rampa ve asansör ile hastane 
içerisinde beklemeyi kolaylaştıracak koltukların uygunluğunu ve memnuniyet derecesini ölçmek 
amacıyla oluşturulmuştur. Fiziksel düzenleme boyutunun aritmetik ortalaması 3.29, standart sapması 
0.76 olarak bulunmuştur. Boyut dört sorudan oluşmaktadır. 

3.5. Yaşam Doyumu Ölçeğinin Faktör Yükü 

Yaşam doyum ölçeğinin faktör analizine uygun olup olmadığı KMO and Barlett’s Test 
yardımıyla ölçülmüş, 0.84 bulunmuştur. Değişkenlerin birbiriyle korelasyon gösterip göstermediği 
Barlett’s test anlamlılığı (p=0.000) ile faktör analizine uygun olduğu tespit edilmiştir. Yaşam doyumu 
ile ilgili faktör analizine ilişkin ifadeler Tablo 5’te yer almaktadır. 

 
Tablo 5. Yaşam Doyumu Faktör Tablosu 

İfadeler Bileşenler Cronbach 
Alpha 

S.1- Yaşamım birçok yönüyle 
ideallerime yakındır. 

0.70  

 

 

 

0.86 

S.2- Yaşam koşullarım çok iyidir. 0.77 

S.3- Yaşamımdan hoşnutum. 0.87 

S.4- Şu ana kadar istediğim şeyleri elde 
edebildim. 

0.87 

S.5- Eğer yaşamıma yeni baştan 
başlayabilsem, hemen hemen hiçbir şeyi 
değiştirmezdim. 

0.82 

 

Yaşam doyumu ölçeğinin tek bir faktörde toplandığı görülmektedir. Faktör analizinin 
uygulanmasında Temel Bileşenler (Principal Components) seçilmiş, varimax döndürmesi 
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uygulanmıştır. Analiz sonucunda faktör sayısı 1 olarak belirlenmiştir. Yaşam doyum analizinin 
Cronbach alpha değeri 0.86 olarak tespit edilmiş ve ölçeğin güvenilirliği teyit edilmiştir. 

3.6. Engelli Bireylerin Yaşam Doyum Düzeyine İlişkin Bulgular 

Aşağıda engelli bireylerin yaşam doyumu ile ilgili ifadelerde almış oldukları puan değerleri 
Tablo 6’de yer almaktadır. 

 
Tablo 6. Engelli Bireylerin Yaşam Doyumu İle İlgili İfadelerde Almış Oldukları Puan Değerleri 

 N Min Max X̄ SS 

S.1- Yaşamım 
birçok yönüyle 

ideallerime 
yakındır. 

104 1.00 4.00 2.75 0.93 

S.2- Yaşam 
koşullarım çok 

iyidir. 

104 1.00 5.00 2.76 1.00 

S.3- 
Yaşamımdan 

hoşnutum. 

104 1.00 5.00 2.67 0.09 

S.4- Şu ana 
kadar istediğim 

şeyleri elde 
edebildim. 

104 1.000 5.000 2.75 1.09 

S.5- Eğer 
yaşamıma yeni 

baştan 
başlayabilsem, 
hemen hemen 

hiçbir şeyi 
değiştirmezdim. 

104 1.00 5.00 2.43 1.13 

 

Engelli bireylerin yaşam doyumu üzerine katılımcıların vermiş oldukların yanıtlarda; engelli 
bireylerin “yaşamım birçok yönüyle ideallerime yakındır” sorusu 2.75, “yaşam koşullarım çok iyidir” 
sorusuda 2.76, “yaşamımdan hoşnutum” sorusunda 2.67,  “şu ana kadar istediğim şeyleri elde 
edebildim” sorusunda 2.75 puan aldığı görülmektedir.  

3.7. Yaşam Doyumunun Psikometrik Özellikleri 

Araştırmaya katılan engelli bireylerin yaşam doyumuna ilişkin psikometrik özellikleri Tablo 
7’de ifade edilmektedir. Veriler normallik testine tabi tutularak, her bir boyutun basıklık ve çarpıklık 
değerleri bulunmuştur Bunun sonucunda yaşam doyumu -1.96 ile +1.96 aralığında kaldığı 
görülmüştür. Yapılan analiz sonucunda boyutların normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. (Can, 
2014: 85).  
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Tablo 7. Yaşam Doyumunun Psikometrik Özellikleri 

 N Min Max X̄ SS Basıklık Çarpıklık 

Yaşam 
Doyumu 

104 1.00 4.60 2.67 0.83 0.00 0.47 

 

Engelli bireylerin yaşam doyumu ile ilgili 2.67 ortalama değeri ve 0.83 standart sapma değeri 
tespit edilmiştir. 

3.8. Ölçeklerin Boyutlar Arası Korelasyon Analizi 

Aşağıda engelli bireylerin sağlık hizmetlerine ulaşımı ile ilgili boyutlar ve bu boyutların 
aralarında korelasyon bulunup bulunmadığı açıklanmış ve Tablo 8’de gösterilmiştir.  
 

Tablo 8. Korelasyon Tablosu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korelasyon analizi, “pearson correlation” ve “2-tailed” olarak uygulanmış ve yardım görme 
boyutu ile ilgi ve sosyal güvenlik boyutu arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu 
belirlenmiştir.(0.288**). Bir diğer açıdan, yine sosyal güvenlik boyutu yardım görme boyutuyla 
pozitif yönde ilişkilidir. (0.273**).  Diğer boyutlar içerisinde ise, sosyal güvenlik boyutu ile yardım 
görme boyutu arasında pozitif yönlü ilişki bulunmaktadır (0.328**). Son olarak, Fiziksel düzenlemeler 
boyutu ile sosyal güvenlik boyutu fiziksel düzenlemeler boyutu arasında pozitif yönlü bir ilişki 
bulunmaktadır (0.332**). 

4. Sonuçlar 

Engellilik insan hayatının bir parçasıdır ve neredeyse her birey yaşamının bir bölümünde 
kalıcı ya da geçici olarak engellerle karşılaşabilir ve çeşitli işlevlerini yerine getirme konusunda 
sıkıntılar yaşayabilir (WHO, 2011: 1). Bundan dolayı engelli bireylerin yaşadıkları problemlerin 

Boyutlar İlgi ve 
İletişim 
Boyutu 

Yardım 
Görme 
Boyutu 

Sosyal 
Güvenlik 
Boyutu 

Fiziksel 
Düzenlemeler 
Boyutu 

Yaşam 
Doyumu 

İlgi ve 
İletişim 
Boyutu 

1     

Yardım 
Görme 
Boyutu 

0.42 1    

Sosyal 
Güvenlik 
Boyutu 

0.288** 

 

0.273** 

 

1 

 

  

Fiziksel 
Düzenlemeler 

0.022 

 

0.328** 

 

0.332** 

 

1 

 

 

Yaşam 
Doyumu 

0.117 0.171 

 

0.165 

 

0.124 

 

1 
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gerçekçi bir şekilde ele alınması gerekmektedir. Engelli bireylerin yaşadıkları problemlerin en 
önemlilerinden bir tanesi engelli bireylerin sağlık hizmetlerine erişilebilirlik sorunudur. Engelli 
bireyler için erişilebilirlik; bağımsız bir şekilde yaşamanın yanı sıra toplumsal yaşamanın tüm 
alanlarına katılabilmenin de bir koşuludur. Engelli bireylerin toplum içerisinde kişi haysiyetine uygun 
ve diğer bireylerle eşit bir yaşam sürebilmesi için, fiziksel çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişime ve diğer 
tüm diğer halka açık hizmetlerle kolayca erişebilmesi gerekmektedir (Çağlar, 2012: 543). Yaşam 
doyumu kavramı ise; bireylerin yaşamlarını anlamlandırabilmeleri ve mutlu olabilmeleri için temel 
unsurlardan bir tanesidir ve sahip olduğu bileşenlerde bireyin öznel olarak iyi oluşu ve bireyin kişinin 
yaşamıyla ilgili bilişsel yargıları içermektedir (Dağlı ve Baysal, 2016). 

Çalışmanın amacı, Isparta ilinde yaşayan engelli bireylerin sağlık hizmetlerine ulaşılabilirlik 
düzeyleri ve yaşam doyumlarının belirlenmesi, ayrıca sağlık hizmetlerine ulaşılabilirlik düzeyi ve 
yaşam doyumu arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığının incelenmesidir. Çalışma sonucunda; 
engelli bireylerin sağlık hizmetlerine erişimi ile ilgili olarak ‘ilgi ve iletişim’ (3.50) ve ‘sosyal 
güvenlik’ (3.48) boyutundan yüksek; ‘fiziksel düzenlemeler’ (3.29) ve ‘yardım görme’ (2.82) 
boyutlarından da orta düzeyde puan aldıkları görülmüştür. Engelli bireylerin yaşam doyumu puanının 
ise orta düzeyde (2.67) olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, engelli bireylerin sağlık hizmetine 
ulaşılabilirlik düzeyi ile yaşam doyumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç elde 
edilememiştir (p>0.05)  

Araştırmaya katılan engelli bireylerin demografik bulgularına göre; okuryazar olmayan 
bireylerin büyük bölümünün zihinsel engelli bireyler olduğu (%26.0), diğer bireylerin ise belirli 
derecelerde eğitim alabildikleri görülmektedir. Katılımcıların %29,8’i lise eğitimi, %13,5’i üniversite 
eğitimi almıştır. 

Katılımcıların sağlık hizmetlerine erişiminde; sağlık kuruluşlarında yazılı, ışıklı ve sözlü işaret 
ve tabelaların yetersiz olduğu ya da engelli bireylere yönelik hazırlanmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca 
sağlık kuruluşlarında bulunan yazılı, ışıklı ve sözlü işaret ve tabelaların sağlık kuruluşları arasında 
farklılık gösterdiği, bu yüzden engelli bireylerin sağlık hizmeti erişiminde karmaşaya yol açtığı 
belirlenmiştir. 

Araştırmaya katılım gösteren engelli bireylerin bir bölümü sağlık kuruluşunda sıra beklerken 
diğer bireylerin öncelik tanımasını rahatsız edici ve gurur kırıcı bulduklarını belirtmiştir. Kördeve 
(2017) ve Burcu (2002) tarafından yapılan çalışmalarda da benzer sonuca ulaşılmış, engelli bireylerin 
toplumla bütünleşmesinin gerekliliğine vurgu yapılmıştır. 

Araştırmaya katılım gösteren engelli bireyler sağlık hizmetlerine erişimde stres yaşamaktadır. 
Engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımları ve sağlık hizmetleri erişimlerinin artırılması için 
mekânsal düzenlemelerin yapılması ve engelli bireylere uyumlu hale getirilmesi gereklidir (Çağlar, 
2012: 543).  

Bazı katılımcılar sağlık kuruluşuna ilk girdiklerinde kendilerine yardımcı olacak görevli 
personelin verilmediğini belirtmiştir. Engelli bireyler sağlık kuruluşlarına yalnız gittiklerinde, gerek 
fiziksel erişim gerekse bilgiye erişimde yanlarında görevli bir personelin yön göstermesine ve 
bilgilendirmesine ihtiyaç duymaktadır.  

Katılımcılar sağlık kuruluşlarından rahatça sıra alabildiklerini, sıra beklemeden öncelik 
haklarını kullanabildiklerini ve diğer hasta ve yakınlarından gerekli anlayışı büyük ölçüde gördüklerini 
belirtmişlerdir. Durduran ve Bodur (2009)’un yaptığı araştırmaya göre ise sağlık hizmetlerine erişimde 
önceliğin verilmediği yönünde ters bir sonuç tespit edilmiştir (Durduran ve Bodur, 2009). 

Araştırmaya katılım gösteren engelli bireylerin vermiş oldukları cevaplar doğrultusunda; 
tedavi olmak istedikleri sağlık kuruluşundan rahatça randevu alabildikleri,  sağlık hizmeti alırken sıra 
beklemedikleri ve öncelik haklarını kullanabildikleri tespit edilmiştir. Ayrıca, tedavi gördükleri sağlık 
personeline dertlerini rahatça anlatabildikleri ve sağlık personelinden de gerekli ve yeterli açıklamayı 
aldıkları belirlenmiştir. 
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Katılım gösteren bireylerin sosyal güvenceleri ile sağlık kuruluşlarında ihtiyaç duydukları; 
tedavi, ilaç, teçhizat, donanım ve malzemeyi büyük ölçüde ücretsiz olarak alabildikleri tespit 
edilmiştir.  

Engelli bireylerin yaşam doyumu ile ilgili olarak; katılımcılar büyük ölçüde yaşamlarının 
ideallerinden uzak olduğunu, istedikleri yaşam koşullarına sahip olmadıklarını, şu ana kadar 
yaşamlarında tasarladıkları şeyleri elde edemediklerini ve yaşamlarıyla ilgili değiştirmek istedikleri 
noktalar olduğunu belirtmişlerdir.  

Araştırma anketinde açık uçlu olarak yer alan ve katılımcılara yöneltilen “Sağlık hizmetlerine 
erişimde başka engellerle karşılaşıyor musunuz?” sorusuna ankete katılım gösteren 104 bireyin 48’i 
katılım göstermiş, geri kalan katılımcılar soruya yanıt vermemiştir. Açık uçlu soruya verilen yanıtlar 
şu şekilde özetlenebilir: 

-İlçe ve köylerde yaşayan bazı engelli bireyler sağlık kurum ve kuruluşlarının standardizasyon
eksikliğinden dolayı sıklıkla tedavi için il merkezine gitmek zorunda olduklarını belirtmişlerdir. 

- Sağlık kurum ve kuruluşlarında hekim ve sağlık personelinin yeterince işaret dili bilmediği,
bu durumun da iletişim eksikliğine neden olduğunu belirtilmiştir. 

- Sağlık kurum ve kuruluşlarındaki donanım, cihaz ve teçhizatın sağlık kuruluşundan sağlık
kuruluşuna farklılık gösterdiği belirtilmiştir. Örneğin; sağlık kuruluşunun girişindeki rampaların eğim 
ve genişliklerinin belirli bir standarda uyulmaksızın yapıldığı belirtilmiştir.  

- Engelli bireylerin sağlık kuruluşlarına fiziksel erişiminde toplu taşıma araçlarında gerekli
itina ve özenin gösterilmediği ve bu durumun engelli bireylerin sağlık hizmetlerine erişimde 
cesaretlerinin kırıldığı tespit edilmiştir.  

-Sağlık kurum ve kuruluşlarında çeşitli bürokrasi ve prosedürlerin, engelli bireyleri hastanenin
çeşitli noktalarına gitmeye zorladığı, bu durumun engelli bireyler için oldukça yorucu olduğu 
belirtilmiştir.   

5. Kaynakça

Arıkan Ç. 2002. “Sosyal Model Çerçevesinde Özürlülüğe Yaklaşım”. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi;
2(1):11-25. 

Barın, İbrahim et al. 2014. “İşlevsel Düzenlemelerin , Engelli Hasta Memnuniyetine Olan Yansıması ‘ 
Erciyes Tıp Örneği ’ The Reflection of Functional Regulations to the Satisfaction of Disabled 
Patients ‘ Erciyes Medical Faculty Example .’” Sağlık Akademisyenleri Dergisi 1(2):128–35. 

Bıçkı, Doğan, Hayal Yetkin Şale, and Duygu Ak. 2016. “Herkes İçin Erişilebilir Kentler: Muğla 
Örneği.” The Journal of Academic Social Science Studies 449–70. 

Bodur, Said and Yasemin Durduran. 2009. “Konya’da Engelli Çocukların Sağlık Hizmetlerinden 
Yararlanma ve Beklenti Durumu.” Genel Tıp Dergisi 19(4):169–75. 

Burcu, Esra. 2002. “Üniversitede Okuyan Özürlü Öğrencilerin Sorunları: Hacettepe - Beytepe 
Kampüsü Öğrencileri Örneği.” Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 83–103. 

Can, A., (2014), SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi, 3. Baskı, Ankara: Pegem 
Akademi 

Çağlar, S. (2012). Engellilerin Erişebilirlik hakkı ve Türkiye’de Erişebilirlikleri. Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dergisi, 61(2), 541-598. 

673



2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

Dağlı, Abidin and Nigah Baysal. 2016. “Yaşam Doyum Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlilik 
ve Güvenirlik Çalışması.” Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 59:1250–62. 

Duman, Savaş, Gülsüm Baştuğ, Özden Taşğın, and Mehibe Akandere. 2011. “Bedensel Engelli 
Sporcularda Kendine Güven Duygusu Ile Yaşam Doyum Düzeyi Arasındaki İlişkinin 
İncelenmesi.” Uluslarası İnsan Bilimleri Dergisi 8(1). 

Durduran, Y., Bodur, S. (2009). Engellilerin Engellilikleri Dışındaki Sağlık Sorunları: Karşılaştırmalı 
Bir Çalışma. Selçuk Tıp Dergisi 25(2), 69-77. 

Durduran, Yasemin. 2009. “Engelli Çocukların Engellilikleri Dışındaki Sağlık Sorunları ve Sağlık 
Hizmetinden Yararlanma Durumları: Kontrollü Saha Çalışması.” Selçuk Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Enstiüsü, Doktora Tezi. 

Genç, Yusuf. 2015. “Engellilerin Sosyal Sorunları ve Beklentileri.” Sosyal Politika Çalışmaları 
Dergisi 0(35/2):65–92. Retrieved (http://dergipark.gov.tr/doi/10.21560/spcd.77043). 

Güler Kilimcioğlu, Esma. 2005. “Tıbbi Ortamların ve İlişkilerin Engelli Kişilere Uygunluğunun Etik 
Yönden Değerlendirilmesi.” Çukurova Üniversitesi sağlık Bilimleri Enstitüsü Deontoloji ve Tıp 
tarihi Anabilim Dalı, Doktora Tezi. 

Hacıbebekoğlu, Adnan, Gülşah Oğuz Yiğitbaşı, Meliha Hacıbebekoğlu, Tuğçe Kaynar, and Sedef 
Muratdağı. 2015. Nazilli’de Engellilerin Memnuniyet Analizi. 

HRC (2009). Annual Report of The United Nations High Commissioner for Human Rights and 
Reports of The Office of The High Commisioner and The Secretary-General: Series volume 
10455. 

Kaplanoğlu, E., (2014), “Mesleki Stresin Temel Nedenleri ve Muhtemel Sonuçları: Manisa İlindeki 
SMMM'ler Üzerine Bir Araştırma”, Journal of Accounting and Finance, (64): 131-150. 

Kılıç, Elif. 2018. “No Title.” Gaziosmanpaşa Üniversitesi sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Ana 
Bilim Dalı Yüksek lisans Tezi. 

Kleinitz, Pauline et al. 2012. “Barriers to and Facilitators of Health Services for People with 
Disabilities in Cambodia.” AusAID Knowledge Hubs for Health (20). Retrieved 
(https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-017-2674-5). 

Köker, S. (1991). Normal ve Sorunlu Ergenlerin Yaşam Doyumu Düzeylerinin Karşılaştırılması. 
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Kördeve, Mustafa Kemal. 2017. “Engelli 
Bireylerin Sağlık Hizmeti Alımında Karşılaştıkları Problemler.” Usaysad Dergi 3(2):188–98. 

Küçükali, A. (2014). “Engellilere Uygulanan Sosyal Politikaların Değerlendirilmesi: Atatürk 
Üniversitesi Örneği”, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1): 59-86. 

Macit, Yunus. 2017. “Evde Bakım Hizmeti Alan Engelli Bireye Sahip Ailelerin Bakım Verme Yükleri 
İle Yaşam Kalitelerinin Belirlenmesi: (Amasya Örneği).” Selçuk Üniversitesi Sağlık bilimleri 
Enstitüsü Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. 

Oral, Aydan. 2016. “Dünya Engellilik Raporu: Türkiye’de Engellilik Ile İlgili Konuların Analizi ve 
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Tıp Uzmanlığının Katkıları.” Türkiye Fiziksel Tıp ve 

674

http://dergipark.gov.tr/doi/10.21560/spcd.77043
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-017-2674-5


 
   

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

Rehabilitasyon Dergisi 62(1):83–97. Retrieved 
(http://www.ftrdergisi.com/abstract.php?id=3950). 

Özata, Musa and Salih Karip. 2017. “Engelli Bireylerin Sağlık Hizmetleri Kullanımında Yaşadıkları 
Sorunlar : Konya Örneği.” Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 20(4):409–27. 

Özdelikara, Afitap ve Burak Arslan. 2017. “Engellilik Durumunun Belirlenmesi ve Engelli 
Hizmetlerine Yönelik Beklentiler.” Akademik Bakış Dergisi 62:98–110. 

Purutçuoğlu, Eda and Cemile Aksel. 2017. “Engelli Kadınların Beden İmaj Algısı Ile Yaşam 
Doyumunun Belirlenmesi.” Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 10(50):428–40. 

Sağlam, Yalçın. 2017. “Engelli ve Yaşlı Bakım Personellerinin Tükenmişliği, İş Yaşamı Kalitesi ve 
Yaşam Doyumu İlişkileri Üzerine Bir Araştırma.” Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Sağlık Kurumları işletmeciliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. 

T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı. (2008). Özürlüler kanunu ve ilgili mevzuat (3. baskı). 
Ankara: T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Yayınları. 

Taç, Seviye. 2014. “Aydın’da Evde Sağlık Hizmeti Alan Engelli Hastalarda Ağız ve Diş Sağlığı 
Hizmetlerinden Memnuniyeti.” Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi 
Anabilim Dalı Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Bilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. 

Tiyek, Ramazan, Burak Hamza Eryiğit, and Emrah Baş. 2016. “Engellilerin Erişebilirlik Sorunu ve 
TSE Standartları Çerçevesinde Bir Araştırma.” Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Dergisi 12. 

Tiyek, Ramazan, Burak Hamza Eryiğit, and Emrah Baş. 2016. “Engellilerin Erişebilirlik Sorunu ve 
TSE Standartları Çerçevesinde Bir Araştırma.” Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Dergisi 12. 

Vergunst, R. et al. 2017. “Access to Health Care for Persons with Disabilities in Rural South Africa.” 
BMC Health Services Research 17(1):741. Retrieved 
(https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-017-2674-5). 

WHO, (2011). Dünya Engellilik Raporu. WHO Press, Cenevre/ İsviçre. 

Yavuz, Sümeyye. 2016. “Normal Gelişim Gösteren Çocuğa Sahip Ebeveynler ile Zihinsel Engelli 
Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Evlilik Uyumu ve Yaşam Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi.” Haliç 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Uygulamalı Psikoloji Programı, 
Yüksek Lisans Tezi. 

675

https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-017-2674-5


 
   

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

SAĞLIK VE REFAH ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN 
YAŞAM LABORATUVARLARI ÜZERİNE KALİTATİF BİR 

ÇALIŞMA 

Dilek Özdemir Güngör1 
Levent B. Kıdak2 

Özet 

Açık inovasyon devlet, özel sektör gibi farklı kesimlerin ilgisini çeken, gündemdeki konudur. İnovasyon sürecinde 
üçüncü şahıslardan edinilen bilginin kullanılmasına yönelik farklı yaklaşımlar mevcuttur. Bu yaklaşımlardan biri 
de birçok paydaşı inovasyon gerçekleştirmek üzere bir araya getiren Yaşam Laboratuvarlarıdır. Bu çalışmada 
yazarlar yaşam laboratuvarlarının sağlık sektöründeki rolünü kalitatif bir yaklaşım izleyerek incelemişlerdir. Bu 
amaçla, Avrupa Yaşam Laboratuvarları Ağı’na üye, sağlık ve refah sektöründe faaliyet gösteren 71 yaşam 
laboratuvarından 24’ü incelenmiş ve bulgular paylaşılmıştır. Bulgular doğrultusunda araştırmacılar, yaşam 
laboratuvarlarının sadece teknolojik ürünler için değil, aynı zamanda daha sağlıklı yaşam tarzları, daha iyi yaşam 
koşulları ve kamu alanları geliştirilmesi için de inovasyon platformu olabilecek bir potansiyele sahip oldukları 
sonucuna varmışlardır.   
Anahtar Kelimeler: Açık İnovasyon, Yaşam Laboratuvarı, Kullanıcı Deneyimi 

A QUALITATIVE STUDY ON LIVING LABS OPERATING IN THE FIELD OF HEALTH AND 
WELFARE 

Abstract 

Open innovation is a hot topic drawing the interest of different parties from government, private industry etc. 
There are different approaches to integrate the knowledge from third parties to innovation processes. One 
approach to motivating lead users to contribute to innovation is Living Labs that bring multiple stakeholders 
together to innovate. In this paper, the authors studied the role living labs play in the healthcare industry by 
following a qualitative approach. With this aim, 24 out of 71 labeled Living Labs to European Network of Living 
Labs that serve in Health and Wellbeing sector are investigated, and the findings are shared. In the light of the 
findings, authors conclude that Living Labs has a potential to serve as innovation platform not only for technology-
based products but also to develop healthier lifestyles, better living conditions, and public spaces.  

Key Words: Open Innovation, Living Lab, User Experience 

1. Giriş 

İnovasyon satılabilen bir ürün ya da hizmet olarak algılansa da Cooper inovasyonu “teknolojik ya da 
yönetsel”,  “marjinal ya da radikal” ve “ürün ya da hizmet” olmak üzere üç boyutta incelemektedir. 
Cooper’ın yaklaşımına göre kurum karlılığını arttırsa ya da giderlerde düşüş sağlasa da inovasyon her 
zaman satılabilen bir ürün ya da hizmet olmak zorunda değildir (1998). Johannessen ve diğerleri de 
inovatif faaliyetleri altı kategoriye ayırmıştır. Bu kategoriler “yeni ürün”, “yeni hizmet”, “yeni üretim 
metotları”, “yeni pazarların açılması”, “yeni tedarik kaynakları”, “yeni yönetim tarzları” olarak sıralanır.  
Bu faaliyetler arasında ticari başarısı daha rahat ölçülebilen yeni ürün, yeni hizmet ve yeni üretim 
metotları öne çıksa da diğer faaliyetlere olan ihtiyaç da yadsınamaz (2001). Bu çalışmada da inovasyon 
kapsamı geniş tutulmuş ve inovasyon kelimesi Cooper’ın yapmış olduğu tanım kapsamında 
kullanılmıştır.   

Günümüzde inovasyonun mikro ve makro düzeyde ekonomi üzerindeki etkisi herkes tarafından 
bilinmektedir. Ülkemizde birçok teşvik programı toplumu inovatif ve sonrasında da girişimci olmaya 
özendirmeye yönelik olarak uygulanmaktadır (Efe 2014). Tabii ki inovasyonun bu derece gündemi 
meşgul ettiği ve teşvik edildiği bir ortamda artan rekabet organizasyonların sadece kendi kaynaklarını 
kullanarak başarılı inovasyonlar gerçekleştirmelerini güçleştirmektedir. Yakın zamana kadar Ar-Ge 
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bölümlerinin görevi olarak görülen inovasyon, öncelikle tüm organizasyon üyelerinin görevi haline 
gelmiş; sonrasında tedarik zincirine ve nihayetinde de açık inovasyon olarak herkese yayılmıştır. Her ne 
kadar inovasyon temelde hala organizasyon çalışanlarının görevi olsa da, dış kaynakların bilgilerine 
başvurulması artık kaçınılmaz bir zorunluluktur (Michelino vd. 2015).  

Sağlık sektörü açısından bakıldığında hastaların gerek sağlık politikalarının geliştirilmesi gerekse tedavi 
süreçlerine katılımı daha önce irdelenmiş ve sağladığı faydalara yazında sıklıkla değinilmiştir. Öncelikle 
sağlık politikalarının geliştirilmesinde hastaların hasta organizasyonları gibi çeşitli kanallar yoluyla aktif 
rol oynaması sağlık hizmetlerinde şeffaflık, hesap verebilirlik, hakkaniyet gibi alanlarda iyileşme 
sağlanması açısından önemlidir ve katılımın arttırılması hedeflenmelidir (Souliotis vd. 2017). 

Bireysel açıdan bakıldığında ise hastaların kendi tedavileri hakkında verdikleri kararlarda bilgilendirme 
öncesi ve sonrasında ciddi farklılaşma olduğu ve tedavi süresince alınan kararlarda aktif rol oynayan 
hastaların tedavilerinin genellikle daha olumlu sonuçlandığı gözlemlenmiştir.  Hastaya özel tedavilerin 
geliştirilmesinin gündemde olduğu günümüzde hastanın, kimi zaman da hastanın bakımını üstlenmiş 
olan hasta yakınlarının deneyimleri ile elde etkileri örtük bilgi sağlık sektörüne yönelik inovasyonların 
geliştirilmesinde önemli bir bilgi kaynağı olarak kabul edilmektedir (Allarakhia 2015; Korman vd. 
2016). Dolayısıyla sağlık sektörüne yönelik inovasyon gerçekleştiren kurumların da son kullanıcı 
durumundaki hasta ve hasta yakınlarını inovasyon sürecine dâhil etmeleri; bir başka deyişle açık 
inovasyona yönelmeleri inovasyon süreç etkinliğini iyileştiren bir yaklaşımdır.  

Açık inovasyona yönelik geliştirilen kavramlardan biri de Yaşam Laboratuvarı’dır (YL). Bu çalışma 
sağlık sektöründe YL’nin yerini anlamaya yönelik olarak gerçekleştirilmiş; Avrupa Yaşam 
Laboratuvarları Ağı’na (European Network of Living Labs-ENoLL) üye olan ve “Sağlık ve Refah” 
alanında faaliyet gösteren 24 YL’nin misyonları, vizyonları, faaliyetleri, sermaye yapısı ve sundukları 
hizmetler incelenerek sağlık alanına YL’nin katkısı ortaya konulmaya çalışılmıştır.  Çalışmanın geri 
kalanında öncelikle açık inovasyon ve YL üzerine yapılmış olan yazın taramasının özeti paylaşılmış, 
sonrasında ENoLL tanıtılmış, daha önce değinilmiş olan 24 yaşam laboratuvarının ortak özellikleri ve 
farklılıkları irdelenmiştir. Son olarak sonuç kısmında yazarlar bulgularını yorumlamışlardır. 

Açık İnovasyon 

Günümüz koşullarında çok disiplinli bir geliştirme yaklaşımının benimsenmesi, paydaşların birlikte 
çalışması, kalitatif ve kantitatif çalışmaların paralel olarak yürütülebilmesi inovasyonun hızlı ve etkin 
olarak gerçekleştirilebilmesine katkıda bulunur. Bu yaklaşım teknoloji ile ürün arasındaki kopukluğun 
ortadan kaldırılarak daha başarılı ürünlerin geliştirilmesini sağlar (Swinkels vd. 2018). Bu nedenle kar 
amacı gütsün ya da gütmesin birçok organizasyon açık inovasyona yönelmektedir.  

Açık inovasyon bilginin bilinçli olarak dış kaynaklardan organizasyona aktarılması, organizasyonun 
elinde bulundurduğu bilgiyi üçüncü şahıslarla paylaşması ya da bilginin ortak kullanılması ile 
inovasyonun gerçekleştirilmesi süreci olarak tanımlanabilir (Natalicchio vd. 2017) ve gönüllülük esaslı 
bilgi paylaşımına dayanır (Leminen vd. 2012). Organizasyonlar kimi zaman başka birey ya da 
organizasyonların da fayda sağlayacaklarını bilmelerine rağmen ellerinde bulundurdukları bilgiyi 
kendilerine fayda sağlayacak düzeyde, kontrollü olarak serbest bırakma stratejisini izleyebilirler (Alexy 
vd. 2013). Bireyler ise rekabet etme, para veya farklı formlarda ödül kazanma, hedefe ulaşma, ünlenme 
gibi birçok farklı nedenle belirli alanlardaki inovasyonlara katkıda bulunma motivasyonu 
geliştirebilirler (Puah vd. 2011). Aynı şekilde formel bir yapıya sahip olmamalarına rağmen topluluklar, 
ilgilendikleri alanda bol miktarda bilgi ve deneyim biriktirirler; bu birikimlerini inovasyona dönüştürme 
potansiyelini de sahiptirler (Bogers vd. 2017). Dolayısıyla farklı beklentilerle de olsa paydaşlar bir araya 
getirilerek inovasyon gerçekleştirilebilir. 

Açık inovasyonda dış kaynaklardan edinilen bilginin kullanım etkinliği özellikle inovasyon sürecinin 
erken safhalarında çok önemlidir. Bu aşamalar inovasyonu gerektiren probleme yönelik yeni ve faydalı 
çözümlerin kolektif olarak ortaya konulduğu aşamalardır. Bu aşamada heterojen bir grup paydaş 
etkileşim içerisinde bulunduğundan ortam bir dinamizm mevcuttur. Dolayısıyla bu dinamik ortamın 
doğru yönetilmesi dış kaynaklardan edinilen bilginin kullanım etkinliğinin belirleyicisi durumundadır. 
Özellikle örtük bilgiyi elinde tutan kitlenin bilgi paylaşımına özendirilmesi, doğru fikir, aktivite ve 

677



 
   

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

projelerin tercih edilmesi önemli yönetsel faaliyetlerdir. Bu faaliyetleri etkin ve etkili bir şekilde 
gerçekleştirmek için sanal ya da gerçek ortamlarda platformlar oluşturulmakta ve bu platformlara 
olabildiğince çok paydaşın katılımı sağlanmaya çalışılmaktadır (Bogers vd. 2017). Son kullanıcının 
bilgisine ulaşmak için kullanılan platformlardan biri de YL’lerdir  (Gascó 2017). 

Yaşam Laboratuvarı 

Son kullanıcının; yenilik fikirlerinin geliştirilmesi, prototiplerin üretilmesi, onaylanması, iyileştirilmesi 
gibi inovasyon sürecinin farklı aşamalarına katılmasına yönelik bir kavram olarak YL ortaya çıkmıştır 
(Wiśniewska 2016; Gascó 2017). YL’ler ile toplumun yaratıcı gücünden en etkin şekilde faydalanılması 
hedeflenir. Bu hedefe ulaşmak için öncelikle olabildiğince büyük bir popülasyondan girdilerin ve 
fikirlerin toplanabilmesi; sonrasında ise belirli koşullar altında teknoloji kullanımının 
değerlendirilebilmesi yetkinlikleri geliştirilmelidir. Zaten YL’leri geleneksel yaklaşımlardan ayıran en 
önemli özellik kullanıcının ürün geliştirme sürecine aktif katılımıdır (Niitamo vd. 2006). Yapılan 
çalışmalar doğru son kullanıcılara ulaşılması ve bu kişilerin potansiyellerini kullanmalarına uygun 
koşulların sunulması durumunda basit geliştirme önerilerinin ötesinde radikal olarak tanımlanabilecek 
inovasyonların da ortaya çıkabileceğini göstermektedir (Leminen vd. 2015). YL’lerde inovasyon yaşam 
döngüsünü destekleyen çeşitli faaliyetler gerçekleştirilerek son kullanıcı bu döngüye katılımı sağlanır 
(García-Guzmán vd. 2013).  Tablo 1’de sözü geçen faaliyetler görülmektedir. 

Tablo 1. İnovasyon yaşam döngüsü içerisinde yaşam laboratuvarlarında gerçekleştirilen faaliyetler 
(García-Guzmán vd. 2013) 

Kuluçka Dönemi: 
Fikir ve Projelerin 
Ortaya Konulması 

Ürün ve Hizmetlerin 
Kavramsal Tasarımı 

Prototip ve Teknik 
Gelişmeler 

Doğrulama ve 
Üretime Geçiş 

• Gelecek vadeden 
fikirlerin belirlenmesi 

• Başlangıç 
fizibilite analizleri 
• Kullanıcı 

inovasyon 
girişmelerinin 

finansmanı 

• İşlevselliğin ve 
kısıtların birlikte 

tanımlanması 
• Son kullanıcılarla 

birlikte kavramsal 
prototiplerin 
doğrulama 

• Ortak tasarım ve 
birlikte yaratma 
yaklaşımlarının 

uygulanması 
• Son kullanıcılar 
tarafından kontrollü 
ortamlarda prototip 

doğrulama 

• Son kullanıcılar 
tarafından gerçek 

ortamlarda prototip 
doğrulama 

• Son kullanıcı 
topluluklarının geniş 

katılımı 
• Eğitim ve sunum 
faaliyetleri yönetimi 

desteği 

Niitamo ve diğerleri YL’ler üzerine yapmış oldukları çalışmalarında YL’lerin etkili olabilmesi için 
olmazsa olmaz bileşenleri belirlemişlerdir (2006). Araştırmacılara göre YL’lerde teknoloji ve uygulama 
sağlayıcı firmalarla ortak çalışma ortamı olmalıdır; bu firmalar ürün ya da hizmet geliştirme 
faaliyetlerini yaşam laboratuvarında gerçekleştirmelidirler. İnovasyonun gerçekleştirilmesinde 
kullanılacak olan teknoloji de hali hazırda erişilebilir ve deneyimlenebilir olmalıdır; bir başka deyişle 
teknoloji ulaşılabilirliği sağlanmalıdır. Değer zincirinin tüm halkaları, yani farklı kesimlerden paydaşlar 
bir araya gelebilmeli, kendi beklenti ve gereksinimlerini yeni ürüne yansıtabilmelidirler. YL’nin 
yönetiminde açıklık ve tarafsızlık ilkesi izlenmeli; inovasyon sürecinde rol oynayan bazı aktörlerin 
varlığı diğer aktörleri YL’den uzaklaştırmamalıdır. Rekabet halindeki teknoloji, ürün ya da hizmetler 
eşanlı olarak geliştirilebilmelidir. Aksi takdirde belirli teknolojilere bağımlılık ortaya çıkacak ve 
gelişmenin önünde engel teşkil edecektir. Bu noktada araştırmacıların önerisi ve olmazsa olmazı 
kamunun da YL’de aktif rol oynamasıdır. Kamunun özellikle yönetimde aktif rol alması sadece YL’nin 
finanse edilmesi açısından değil, tarafsızlığın da sağlanması açısından önemlidir. Ayrıca YL kamu 
hizmetlerinin de açık inovasyonla geliştirilmesinde kullanılmaktadır. Son olmazsa olmaz ise YL’de 
bilimsel çalışmaların sürdürülmesi gerekliliğidir. Bu çalışmalar bir yandan insan ile teknoloji arasındaki 
bağlantıyı güçlendirirken diğer yandan teknolojinin de gelişmesini sağlar (Niitamo vd. 2006).  

Leminen ve diğerleri ise kurucularına göre yaşam laboratuvarlarını incelemiş ve aralarındaki farkları 
ortaya koymuştur. Araştırmacılara göre yaşam laboratuvarları kurucuları yararlananlar, olanak 
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sağlayanlar, teknoloji sağlayıcılar ve kullanıcılar olmak üzere dört grupta incelenebilir. Bu dört grubun 
kurmuş oldukları yaşam laboratuvarları arasında ise amaç, organizasyon yapısı, faaliyet ve çıktı 
boyutlarında farklılıklar bulunmaktadır (Leminen vd. 2012). Bu çalışmanın bulguları YL’lerin her 
zaman Niitamo ve diğerleri tarafından tanımlanan ideal YL’ye uymadıklarını göstermektedir. Çalışma 
bulgularının özeti Tablo 2’de görülmektedir. 

Tablo 2. Kurucularına göre yaşam laboratuvarları arasındaki farklar (Leminen vd. 2012) 

 Yararlananlar Olanak  
Sağlayıcılar 

Teknoloji 
Sağlayıcılar Kullanıcılar 

A
m

aç
 

Önceden tanımlanmış 
hedefler 

doğrultusunda Ar-Ge 
çalışmalarının 

gerçekleştirilmesi 

Faaliyetler yoluyla 
strateji geliştirme 

Bilgi düzeyini 
arttırarak 

operasyonları 
geliştirme 

Ortak başarımlarla 
problem çözme 

O
rg

an
iz

as
yo

n 

Sonuçlara hızlı 
erişmeyi hedefleyen 

bir yararlanan 
çevresinde oluşan ağ 

Bölgesel bir gelişme 
ya da desteklenen bir 

proje çevresinde 
oluşan ağ 

Teknoloji sağlayıcısı 
çevresinde gelişen ağ 

Koordinasyon 
mekanizmasından 

yoksun, kullanıcıların 
başlattıkları bir ağ 

Fa
al

iy
et

 Yararlananın 
rehberliğinde bilgi 
toplanması ve bilgi 

üretilmesi 

Bilginin ağ içerisinde 
üretilmesi, birlikte 

toplanması ve 
kullanılması 

Bilginin kullanım 
esnasında veya 

hemen sonrasında 
teknoloji sağlayıcı 

tarafından 
kullanıcılardan 

toplanması 

Bilginin formel 
olarak toplanmaması 

fakat birikmesi ve 
topluluk faydasına 

kullanılması 

Ç
ık

tıl
ar

 

Ürün ve iş 
geliştirmeye yönelik 

yeni bilgi 

Tercih edilen yöne 
doğru bir stratejinin 

değişimi 

Operasyonların 
iyileştirilmesini 
sağlayan bilgi 

Kullanıcıların günlük 
sorunlarının 

çözümüne yönelik 
bilgi 

V
ad

e 

Kısa Kısa/orta/uzun Kısa/orta/uzun Uzun 

Yararlananlar grubu kendi ürünlerini geliştirmek isteyen firmalardan oluşur. Genellikle bilgiye hızlı 
erişerek bilgiyi hızlı tüketmek hedeflendiğinden kısa vadeli girişimlerde bulunurlar. Olanak sağlayanlar 
ise kamu sektörü ya da belediyeler gibi belirli bir bölgeyi iyileştirmeyi ya da belirli bir alanda gelişme 
sağlamayı hedefleyen kurumlardır. Genellikle girişimleri işsizliğin azaltılması gibi sosyal bir proje 
kapsamındadır. Olanak sağlayıcıların girişimleri ile hayata geçirilen YL’lerde firma katılımı genellikle 
firmaların bu alanda bir fayda algılamamasından dolayı düşüktür. Teknoloji sağlayıcılar eğitim 
enstitüleri, üniversiteler ya da danışmanlık firmaları gibi bilgi ve teknoloji geliştiren kurumlardır. Teori 
geliştirilmesi, bilgi üretilmesi, belirli problemlerin çözülmesi ve eğitim amacıyla YL’ler kurarlar. Tek 
bir projeyi gerçekleştirmek amacıyla girişimde bulunabilecekleri gibi inovasyon platformu olarak var 
olmayı da tercih edebilirler. Kullanıcıların kurduğu yaşam laboratuvarları ise ortak bir hedef ya da 
sorunu olan bireyleri bir araya getiren enformel yapılardır (Leminen vd. 2012). 

2. Yöntem 

Bu çalışmada kalitatif bir araştırma metodolojisi izlenerek sağlık sektörüne yönelik faaliyetlerde 
bulunan ENoLL üyesi 24 YL incelenmiştir. Veriler başta ENoLL’nin internet sayfası olmak üzere ilgi 
YL’lerin internet siteleri, sosyal medya hesaplarındaki açık paylaşımlar, haklarında çıkan haberler ve 
diğer yayınlardan derlenmiştir.  

The European Network of Living Labs (ENoLL) YL’leri Dünya genelinde yaşam laboratuvarlarının 
deneyim paylaşma, öğrenme, ortak çalışmalar gerçekleştirmelerine yönelik olarak oluşturulmuş bir 
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federasyondur. Federasyon enerji, medya, hareketlilik, sağlık, tarım gibi birçok alanda ortak tasarım, 
kullanıcı katılımı, test ve deney olanakları sağlamaktadır. Federasyona 150 civarında aktif olarak 
faaliyet gösteren yaşam laboratuvarı üyedir. Bu üyelerden 71’i sadece sağlık ve refah ile sınırlı 
olmamakla beraber bu alanda faaliyet göstermiş ya da göstermektedir (ENoLL y.y.). 

3. Bulgular 

Sağlık ve Refah sektörüne yönelik faaliyet gösteren YL’ler de kurucuları, kurulma amaçları, verdikleri 
hizmetler, faaliyet süreleri açısından farklılıklar göstermekte; bu alanda bir genelleme 
yapılamamaktadır. Öncelikle incelenen YL’lerden beşi odaklanmış YL’dir, yani sadece sağlık ve refah 
alanında faaliyet göstermektedir. Diğer YL’ler ise en az iki ya da daha fazla sektöre yönelik olarak 
faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Kuruculara bakıldığın özel sektörün baskın olduğu, özel sektörü 
devlet kurumlarının ve yükseköğretim kurumlarının izlediği görülmüştür. İncelenmiş olan tüm YL’ler 
2000’li yıllarda kurulmuşlar, beş tanesi bir proje amacıyla kurulmuş ve misyonunu tamamladığından 
sonlandırılmıştır. YL profil bilgileri Tablo 3’te paylaşılmıştır.  

Tablo 3: Sağlık ve Refah Alanında Faaliyet Gösteren 24 Yaşam Laboratuvarlarının Profili 

Se
kt

ör
 Sadece 

Sağlık 
ve Refah 

Farklı Sektörlerde Eşzamanlı Faaliyet Gösterenler*:19 

Hareketlilik 
Akıllı 

Şehirler ve 
Bölgeler 

Kültür ve 
Yaratıcılık Eğitim Devlet Sosyal 

İçerme 
Sosyal 

İnovasyon Enerji 

5 5 11 3 6 7 12 11 7 

 Ü
lk

e Belçika:2 Kanada: 2 Çin: 1 Danimarka: 1 
Fransa: 4 İrlanda: 1 İtalya: 4 Hollanda: 2 
Senegal: 1 İspanya: 4 Türkiye: 1 İngiltere: 1 

Kurucu Özel Sektör: 8 Üniversite/Enstitü: 5 Devlet Kurumu: 6 
Topluluk: 1 İnovasyon Merkezi:1 Karma: 3 

*Farklı sektörlerde eşzamanlı faaliyet gösteren YL’lerin tamamı Sağlık ve Refah sektöründe de faaldir.    

Sadece Sağlık ve Refah Alanında Faaliyet Gösterenler 

Öncelikle sadece sağlık ve refah alanında faaliyet gösteren YL’lere incelendiğinde, ortak hedefin bilgi 
ve iletişim teknolojilerinin (BİT) kullanımı ile sağlık hizmetlerinin yeniden tasarlanması ve refah 
düzeyinin iyileştirilmesi olduğu görülür. Ayrıca bu beş YL’den sadece biri devlet girişimi, diğerleri ise 
özel sektör girişimidir. Bu YL’lerden ilk yalnızca yaşlı bakımına odaklanmış; yaşlıların kendi yaşam 
ortamlarında, kimseye bağımlı kalmadan, olabildiğince uzun ve sağlıklı yaşamasını sağlayacak olan 
teknolojilerin üretimine destek vermektedir.  Bir diğer hedefi ise bölgesel olarak istihdam imkânlarının 
geliştirilmesidir. 

İkinci YL hali hazırda faaliyette olan bir sağlık merkezi bünyesinde kurulmuştur. Hastalarla etkileşimin 
yoğun olmasından dolayı yeni ürünlerin hızla geliştirilmesi ve en uygun kullanımının sağlanması için 
uygun bir ortam sağlamaktadır. Ayrıca YL, sağlık merkezinde çalışmakta olan teknoloji uzmanlarına 
erişim, sağlık sektöründeki önemli aktörlerle bağlantı ve danışmanlık hizmetleri vererek de yeni ürünün 
ticarileşmesi sürecine destek vermektedir.  

Üçüncü YL Çin’de devlet girişimi kurulmuştur. Doğrudan sağlık üzerine çalışmamaktadır. Sağlıklı 
yaşamı destekleyecek konut yapımına odaklanmış; bünyesinde üç farklı YL ve 90’nın üzerinde kurumun 
birleştiği bir konsorsiyumdur.  

Dördüncü YL BİT üreten bir grup firmanın bir araya gelerek oluşturduğu ve sağlık hizmetlerinde BİT 
kullanımı ile hizmetlerin geliştirilmesini hedefleyen bir organizasyondur.  

Son YL teknolojinin etkin kullanımı ile sağlık hizmetlerinde teknik, organizasyonel ve sosyal boyutta 
değişimi hedeflemektedir. Bütünleşik bir sistem oluşturarak “patoloji ile hastalık yönetimi” yaklaşımı 
yerine hastalıklardan korunma, erken tanı, teşhis, tedavi ve izleme süreçlerinin entegrasyonuna yönelik 
teknolojilerin geliştirilmesini hedeflemektedir. 
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Devlet Kurumları Tarafından Kurulanlar YL’ler 

Devlet kurumları tarafından kurulan YL’lerin en net görülen ortak özelliği sosyal içerme ve sosyal 
inovasyon alanlarında da faaliyet göstermeleridir. Bu YL’ler genellik BİT kullanımının arttırılması, 
dezavantajlı grupların teknolojiyi öğrenmeleri ve kullanmaları, bu teknolojileri kullanarak yeni ürün ve 
hizmetlerin geliştirilmesi ve bölgesel sorunlara çözümler üretilmesine odaklanmaktadır. 

YL’lerin en önemli sorunlarından biri de sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır.  Bu organizasyonlar sanal 
ortamlarda geliştirilen platformlardan farklı olarak fiziki bir hacme, teknolojik yatırıma ve tesisin genel 
giderlerinin karşılanmasını gerektirir. Bu nedenle de YL’lerin güçlü finansörlere ihtiyaçları vardır 
(Gascó 2017).  Devlet kurumlarının bu YL’lerde oynadığı temel iki rolden biri finansör olma, diğeri ise 
liderlik yaparak paydaşları bir araya getirmektir.  

Özel Sektör Girişimi ile Kurulan YL’ler 

Özel sektör girişimi ile kurulan YL’lerin ortak özellikleri ticari değeri olan yeni ürün ve hizmetlerin 
geliştirilmesidir. Kurucular ise genellikle BİT üreticileri ve/veya danışmanlık şirketleridir. Dolayısıyla 
bu kurumların YL kurarak müşterilerine hali hazırda vermekte oldukları hizmetleri genişlettikleri 
söylenebilir. 

 Bu YL’lerde sunulan hizmetler çok çeşitli olmakla birlikte talebe göre müşteriye özel hizmetler de 
sunulmaktadır. Devlet girişimi ile kurulan YL’lerde verilen hizmetlerin çoğu ücretsizken ya da tüketilen 
kaynağın maliyetine katlanılması gerekirken, özel sektörün kurduğu YL’lerde verilen hizmetlerin bir 
ücreti bulunmaktadır. 

Yükseköğretim Kurumlarınca Kurulan YL’ler 

Ortak yaşam alanlarının geliştirilmesi, inovasyon kültürünün geliştirilmesi, inovasyon platformu 
oluşturulması gibi hedeflerle oluşturulan YL’lerdir. Öğrenciler için eğitim aldıkları alanda gerçek dünya 
deneyimi elde etmelerini sağlarken, kuruldukları çevredeki halkın da inovasyon kültürü edinmesine 
yönelik faaliyetler gerçekleştirirler.  

Örneğin bu YL’lerden birinin temelleri mimarlık fakültesinde verilmekte olan bir seçmeli derste 
atılmıştır. Hala dersi alan öğrenciler dönem boyunca YL’nin bünyesinde çalışırken, YL’nin kapsamı da 
zaman içerisinde genişlemiş ve bugün kimliğine kavuşmuştur. Bir başka örnekte ise toplumda sağlık 
beslenme ve hareketli yaşam kültürünün oluşturulmasına yönelik bir YL kurulmuştur. Bu YL’nin 
bünyesinde hem fiziksel aktiviteleri destekleyecek bir jimnastik salonu hem de sağlıklı yemeklerin 
hazırlanması için tam teşekkül bir mutfak bulunmaktadır. Öğrenciler eğitim alanlarına göre bu YL’de 
çalışma imkânına sahiptirler.  

Üniversitelerdeki YL’ler üniversitelerin teknoparkları, kuluçka merkezleri ile ortak çalışmalar 
gerçekleştirerek, bu birimlerdeki firmalar için de katma değer sağlarlar.  

Ortak Girişimler  

Belediyeler, devlet kurumları, özel kurumlar, üniversiteler, enstitüler gibi kurumlar ortak girişim olarak 
YL’ler kurabilmektedirler. Bu YL’ler için genelleme yapmak güçken, incelenmiş örneklerden çıkarılan 
sonuç YL’nin kurulduğu bölgenin sosyoekonomik koşullarına göre şekillendiğidir.  

4. Sonuç 

Bu çalışma başlangıç aşamasında olduğundan incelenmesi gereken birçok YL olduğu ve incelenen YL 
sayısı arttıkça daha genel bulgulara ulaşılacağı araştırmacılar tarafından bilinmekte ve araştırmanın 
derinleştirilmesi hedeflenmektedir. Yine de 24 YL’nin incelemesi sonucunda bazı çıkarımlarda 
bulunulmuştur. 

Öncelikle YL’lerin büyük kısmı BİT’den faydalanılarak yaşam koşullarını iyileştirmeyi hedeflemekte 
ve bu hedefe uygun ürün ve hizmetler geliştirmektedir. İncelenmiş olan YL’lerin örnek projelerine 
bakıldığında tekerlekli sandalyeden, diyabet yönetimine birçok farklı ürünün bu YL’lerde geliştirilerek 
piyasaya sunulduğu görülmektedir. Ancak teknolojiyi odak noktasına koymadan faaliyet gösteren 
YL’ler de toplum için fayda yaratmakta ve güzel örnekler oluşturmaktadır. Özellikle yükseköğretim 
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kurumlarının açmış olduğu YL’ler sadece teknolojiye odaklanmaktansa, teknolojinin araç olarak 
kullanılması ile toplumsal etkisi daha net olan sonuçlara erişilebileceğini göstermektedir. 

Özel bazı durumlar dışında, YL’lerin büyük çoğunluğu yeni ürün ve hizmetin ticarileştirilebilmesine 
yönelik destekler de vermektedirler. Yani YL’leri sadece son kullanıcının bilgi ve deneyimlerinde 
faydalanarak yeni ürün geliştirilen birimler olarak düşünmek hatalıdır. YL’ler ürünün olgunlaşıp, 
ticarileştirilebilecek seviyeye gelmesinden sonra da ürün sahibine girişimci olma yönünde destek 
vermektedirler. Bu kişilerin finansal desteklere ulaşmalarının yolunu açmakta ve bir girişimcinin 
ihtiyacı olan bilgi birikimini eğitim ve danışmanlık gibi hizmetlerle potansiyel girişimciye 
sunulmaktadır.  

Araştırma esnasında yaşanan en büyük sorun özellikle ticari kaygının olmadığı ya da düşük olduğu 
YL’lerin faaliyetleri hakkında bilgi toplamanın güç olmasıdır. Genel hedefleri ile çelişkili bir şekilde 
internet üzerinden bu YL’ler hakkında bilgi bulmak çok güçtür. Bu durum ilgi duyan birçok kişinin 
YL’ye ulaşamamasına neden olabilir. Bu durum YL’ler açısından öncelikli olarak çözülmesi gereken 
bir sorun izlenimi vermektedir.  

Sonuç olarak, birçok farklı sektörde olduğu gibi sağlık alanında da YL’lerden katma değer yaratmak 
mümkündür. Sağlık sektörü çalışanlarının hasta ihtiyaçlarını tam olarak anlayamadıkları durumlarda 
ortaya çıkarılan ürün ya da hizmet hedeflenen kitlenin kullanımına uygun olmamaktadır (Bullinger vd. 
2012). Hasta ve hasta yakınları yaşamakta oldukları sorunların çözümlerini doğrudan bilemeyebilir; 
ancak sorunu yaşayanlar olarak yine sorunu en iyi tanımlayacak, çözüm önerilerini tüm boyutları ile 
değerlendirecek olan kitle hasta ve yakınlarıdır. Bu kişilerdeki örtük bilginin derlenerek inovasyon 
süreçlerinde kullanılması sorunun doğru tanımlanması ve sonrasında kullanışlı bir çözüm üretilmesi 
açısından önemlidir. Geliştirme aşamaları tamamlandıktan sonra ürünün kullanılabilirliğini sınamak ya 
da daha kötüsü hedef kitlenin ürünü piyasaya sürüldükten sonra deneyimlemesi riskli bir yaklaşımdır. 
Bir başarısızlık durumunda ciddi miktarda kaynak israfı yapılmış olur. Çözümlerin YL gibi kullanıcı 
etkileşiminin yüksek olduğu ortamlarda geliştirilmesi hem inovasyon sürecinde kaynakların etkin 
kullanılmasını hem de ürün kullanıcısının sorununun çözümüne daha hızlı ulaşılmasını sağlayabilir. 
Ancak bu YL’lerin sağlayacağı fayda, yüksek miktarlarda yatırım gerektirmesi nedeniyle, kuruluş 
aşamasında birçok stratejik kararın doğru verilmesine bağlıdır.  
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E-SAĞLIK UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: 
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN E-SAĞLIK TUTUMLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Erdal Eke1 
Merve Uysal2 

Dilruba Uğurluoğlu3 

Özet 

Teknolojinin ciddi bir gelişim göstermesi sonucunda devletlerin hizmet sunumu ve yapılanmalarındaki felsefe 
değişmiş ve e-Devlet kavramsallaştırması kullanılmaya başlanmıştır. Kamu hizmetlerinin vatandaşın daha hızlı 
ve kolay erişebileceği şekilde, daha az maliyetli ve daha şeffaf bir biçimde elektronik ortamda yürütülmesini 
amaçlayan e-devlet felsefesi, kendisini sağlık sektöründe de hissettirmiş ve e-sağlık kavramı kullanılmaya 
başlanmıştır. İnternet ve diğer teknolojiler aracılığıyla gerçekleştirilen tele-tıp, sağlık bilişimi, dijital hastane ve 
mobil sağlık başta olmak üzere elektronik sağlık hizmetleri süreç içerisinde gelişim göstermiştir. Bu çalışmada 
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencilerinin e-
sağlık bilgi düzeyleri ve tutumlarının ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda araştırmacılar tarafından 
geliştirilen “E-Sağlık Tutumu Soru Formu” 224 öğrenciye uygulanmıştır. Sağlık Yönetimi öğrencilerinin sınıf 
yükseldikçe e-sağlık uygulamalarına ilişkin bilgi düzeyinin artış gösterdiği, akıllı telefon kullanım sıklığının 
neredeyse yüzde yüze yakın bir orana denk düştüğü, Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 
uygulamalardan birisi olan MHRS’nin en yoğun kullanılan uygulama olduğu başta olmak üzere çeşitli sonuçlara 
ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: E-sağlık, E-devlet, Sağlık Bilişimi, Sağlık Yönetimi. 

 

A RESEARCH ON E-HEALTH PRACTICE:  EVALUATION OF E-HEALTH BEHAVIOR OF 
UNIVERSITY STUDENTS 

Abstract 

As a result of technological progress, the philosophy of service provision and structuring of states has changed 
and e-Government conceptualization has begun to be used. The e-government philosophy, which aims to enable 
public services to be carried out electronically in a way that is faster and easier for citizens to access, less costly 
and more transparent, it has also made itself felt in the health sector and the concept of e-health has begun to be 
used. Especially in the fields of tele-medicine, health information, digital hospital and mobile health, which are 
realized through internet and other technologies electronic health services have developed in the process. In this 
study, it is aimed to measure the level of e-health knowledge and attitudes of the students of Süleyman Demirel 
University Faculty of Economics and Administrative Sciences Health Management Department. In this context, 
"E-Health Attitude Questionnaire" developed by the researchers, 224 students were applied. It is seen that the 
level of knowledge about e-health applications increases as the class gets higher in Health Management 
students, the frequency of smart phone use almost coincides with one hundred percent and MHRS, one of the 
applications that have been passed on by the Ministry of Health, has reached to various results, in particular the 
most intensive application. 

Key Words: E-health, E-government, Health Informatics, Health Management. 

1. Giriş 

Kitle iletişim araçları ve internet teknolojilerindeki büyük değişim ve dönüşüm, hem gelişmiş 
ülkelerin kendi aralarında hem de gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelerdeki iyi uygulama 
örneklerini transfer etme girişimlerini ortaya çıkarmıştır. Gelişen teknoloji ve internetin yaşamımızda 
bu denli yer edinmesiyle birlikte değişim pek çok alanda kendini göstermiş ve bu alanlardan biri de “e-

                                                      
1 Dr. Öğr. Üyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, erdaleke@sdu.edu.tr  
2 Arş. Gör., Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, merveuysal@sdu.edu.tr   
3 Arş. Gör., Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, dilrubaizguden@sdu.edu.tr 
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devlet” ile devlet anlayışında görülmüştür. E-devlet; devletin hizmetlerinin zaman, emek ve maddi 
tasarruf sağlama amacıyla elektronik ortamda kesintisiz ve güvenli bir şekilde sunulmasıdır (Çarıkçı, 
2010: 98; Erdem, 2014: 734). E-devlet’ e geçişle birlikte devletler klasik devlet anlayışından 
uzaklaşarak, hizmet kalitelerinde ve performanslarında iyileşme yaşama çabasındadırlar (Demirel, 
2006: 83). 

Dünyayı ve Türkiye’yi etkileyen sanal ortamdaki bu değişim ve dönüşüm, bunun bir getirisi olarak 
devletin hizmetleri vatandaşın daha hızlı ve kolay erişebileceği şekilde, daha az maliyetli ve daha 
şeffaf bir biçimde elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla e-devlet uygulamalarının yaygınlaşması 
sağlanmıştır. Bununla birlikte e-devlet farklı hizmet alanlarında (adalet, çevre tarım ve hayvancılık, 
devlet ve mevzuat, eğitim, güvenlik, iş ve kariyer, sosyal güvenlik ve sigorta, trafik ve ulaşım, vergi 
harç ve cezalar vb. (Başbakanlık)) uygulamalara gitmiş, bu alanlardan birini de sağlık sektörü 
oluşturmuştur.  

Sağlık sektöründe teknolojinin yerinin ve öneminin artması ile birlikte hayati öneme haiz olan sağlık 
hizmetlerinin e-sağlık uygulamaları üzerinden sunulan kısmı bireylere 7-24 erişim olanağı sunarak, 
hizmetin zaman ve mekân sınırlandırmalarından sıyrılmasını sağlamıştır (Kılıç, 2017: 204-205). Bu 
şekilde hem sağlık hizmetinden yararlananlar açısından hem de sağlık hizmeti sunan kurumlar 
açısından zaman ve maliyet konularında tasarrufa gidilerek verimli ve etkin bir hizmet sunumu 
sağlanmıştır (Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 2004: 26;  Kılıç, 2017: 204-205). 

E-sağlık bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağlık sektöründe kullanılmasını içeren bir kavramdır 
(WHO). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin, sunulan sağlık hizmetlerini iyileştirmek, ulaşılabilirliğini 
arttırmak, kişilerin sağlık bilinçlerini arttırmak ve sağlık bakım hizmetlerinin maliyetlerini düşürmek 
gibi amaçlarla kullanılması sonucu e-sağlık kavramı gündeme gelmiştir (Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem 
Daire Başkanlığı, 2004: 26). E-sağlık, internet üzerinden sunulan her türlü elektronik sağlık hizmetine, 
bilgiye, eğitime ve ticari ürünlerden, profesyonellerin, profesyonel olmayanların, işletmelerin veya 
tüketicilerin kendileri tarafından sunulan doğrudan hizmetlere kadar uzanmaktadır. Sağlık hizmetlerini 
daha etkili hale getirerek, hastaların ve sağlık hizmeti paydaşlarının internet sayesinde daha önce 
mümkün olmayan şeyleri yapmalarına izin vermektedir (Maheu et al, 2001: 3-4). 

E-sağlık’ın tarihsel gelişimine bakıldığında “tele-tıp” kavramıyla sürecin başladığı görülmektedir 
(Rooij and Marsh, 2015: 61). Tele-tıp hastanın uzaklığı veya yeri ne olursa olsun, uzman tavsiyelerine 
ve hasta bilgilerine erişilmesi, bu yolla hastaların araştırılması, izlenmesi ve yönetimidir (Hovenga, 
and Mantas, 2004: 269). Tele-sağlık ise teşhis ve tedavi amaçlı olarak telekomünikasyonun 
kullanımına atıfta bulunmaktadır (Demirhan ve Güler, 2011: 16). Bu doğrultuda e-sağlık kavramının 
çıkış noktasının tele-tıp olduğu görülmekte, e-sağlığın sadece video konferans ile yapılan konsültasyon 
yöntemini değil aynı zamanda eğitim, klinik karar destek sistemleri, ağ yapıları ve tanı ve tedaviye 
yardımcı argümanlar, yapay zekâ, elektronik kayıt ve idari hizmetleri de kapsadığı görülmektedir 
(Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Bilgi Sistemi Eylem Planı, 2004: 25).  

Türkiye’de 58. Hükümetin Acil Durum Eylem planı çerçevesinde (3 Ocak 2003) “Herkes için Sağlık” 
başlığı ile belli stratejik hedefler koyulmuştur. Sağlık alanıyla ilgili olarak hedeflenen on bir 
stratejiden birisi de sağlık alanında e-dönüşüm projesinin hayata geçirilmesidir (DSÖ Avrupa Bölge 
Ofisi, Sağlıkta Stratejik Planlama: Türkiye Örneği, 2015: 4). 27 Şubat 2003 tarihinde Sağlık 
Bakanlığı, E-Dönüşüm Türkiye Projesi kapsamında e-sağlık çalışma grubu oluşturarak e-sağlık ile 
ilgili olarak ilk adımı atmıştır. Daha sonra 2004 yılında Türkiye Sağlık Bilgi Sistemi Eylem Planı ile 
bu adımlar somutlaşmıştır. Bu plana göre veri sözlüğü ve standartlar, tek numaraya dayanan kişisel 
sağlık tanımlayıcısı, sağlık veri modeli ve minimum sağlık veri setleri, kayıtların gizliliği ve 
güvenliliğinin sağlanması, erken uyarı sistemleri, sağlık özel ağı, teletıp, eğitim gibi başlıklarla 
eylemler yayınlamıştır (Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Bilgi Sistemi Eylem Planı, 2004: 2-4). 
Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın temel bileşenlerinden biri Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi’dir (USBS). Bu 
kapsamda dönüşüm projesi ile çeşitli e-sağlık projeleri hayata geçirilmiştir. Sağlık.NET, Merkezi 
Hastane Randevu Sistemi (MHRS), Tele-Tıp, Ulusal Sağlık Veri Standartları (USVS), Sağlık 
Kodlama Referans Sözlüğü (SKRS) ve internet tabanlı pek çok servis, Türkiye’deki e-sağlık 
uygulamalarının temel bileşenlerini oluşturmaktadır. 
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Sağlık.NET: “Sağlık kurumlarında elektronik ortamda üretilen verileri, doğrudan üretildikleri yerden, 
standartlara uygun şekilde toplamayı, toplanan verilerden tüm paydaşlar için uygun bilgiler üreterek 
birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde verim ve kaliteyi arttırmayı hedefleyen, 
entegre, güvenli, hızlı ve genişleyebilen bir bilgi ve iletişim platformudur.” (Sağlık Bakanlığı, Sağlık 
Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü). 

Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS): “MHRS; vatandaşların Sağlık Bakanlığına bağlı 
hastaneler ile ağız ve diş sağlığı merkezleri ve aile hekimlerine Alo182 arayarak canlı operatörlerden, 
web üzerinden ya da MHRS mobil uygulamasından kendilerine istedikleri hastane ve hekimden 
randevu alabilecekleri bir sistemdir.” (Sağlık Bakanlığı, MHRS). 

E-Nabız: “e-Nabız sağlık kuruluşlarından toplanan sağlık verilerine vatandaşların ve sağlık 
profesyonellerinin internet ve mobil cihazlar üzerinden erişebilecekleri bir uygulamadır. Muayene, 
tetkik ve tedavilerinizin nerede yapıldığına bakılmaksızın, tüm sağlık bilgilerinizi yönetebildiğiniz, 
tıbbi özgeçmişinize tek bir yerden ulaşabildiğiniz bir kişisel sağlık kaydı sistemidir.”( Sağlık 
Bakanlığı, E-Nabız). 

2. Yöntem 

Araştırmanın evrenini Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık 
Yönetimi Bölümü öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak 
224 öğrenciye ulaşılmıştır. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen, “E-Sağlık Tutumu Soru 
Formu” kullanılmıştır. Veri toplama aracında 3’lü likert tipi ölçek kullanılmış olup, ankete cevap 
verenlerin ifadelere katılma düzeyi hiç katılmıyorsa "hayır", orta düzeyde katılıyorsa “biraz/kısmen”, 
tamamen katılıyorsa "evet" şeklinde ölçeklendirilmiştir. Anketin son bölümünde ise demografik 
sorular ve “akıllı telefon kullanımı”, “akıllı telefon kullanım sıklığı”, “internet kullanım sıklığı”na dair 
sorularla birlikte “en sık kullandığınız e-sağlık uygulaması” ve “e-sağlık uygulamasını kullanma 
amacınız” şeklinde açık uçlu sorular bulunmaktadır. 

Anket formları aracılığıyla elde edilen veriler Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
programı kullanılarak bilgisayar ortamına aktarılmış ve verilerin analizinde bu programdan 
yararlanılmıştır. Analizde tanımlayıcı bilgiler ve nitel değişkenlerle ilgili sorular için frekans ve yüzde 
hesaplamaları yapılmıştır. Ankette yer alan “evet” ifadesi “2”, “ biraz/kısmen” ifadesi “1” ve “hayır” 
ifadesi ise “0” puana karşılık gelmiş ve bu yolla öğrencilerin e-sağlık ile ilgili bilgi düzeyleri 
puanlanmış böylece en yüksek puan “54”, en düşük ise “0” olabilecektir. Veriler normallik testine tabi 
tutularak, ifadelerin normal dağılım gösterdiği bulunmuştur. Bu puanlar üzerinden bilgi düzeyleri 
gruplandırılmış ve bu doğrultuda gruplar demografik değişkenlerle karşılaştırılırken parametrik testler 
kullanılmıştır. İkili testlerin karşılaştırılmasında parametrik testlerden olan “T Testi” (iki ortalama 
arasındaki farkın önemlilik testi), üç ve üzeri grubun karşılaştırılmasında  “Anova” (F Testi) 
kullanılmıştır. Varyans analizi sonucunda gruplar arasındaki farkın kaynağını tespit etmek üzere 
Tukey’s-b testi kullanılmıştır. 

3. Bulgular 

Çalışma kapsamında araştırmaya katılan öğrencilerin %72,2’sinin kadın, %27,8’inin ise erkeklerden 
oluştuğu görülmüştür. Bu bulgu sağlık yönetimi öğrencilerinin kadın ağırlıklı olduğu düşünüldüğünde 
makul bulunulmuştur.  Araştırmada birinci sınıf öğrencilerin %34,7’lik, ikinci sınıf öğrencilerinin 
%21,3’lük, üçüncü sınıf öğrencilerinin %14,8’lik, dördüncü sınıf öğrencilerinin %29,2’lik bir 
yüzdeliğe sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin %96,4’ünün akıllı telefon kullandığı tespit 
edilmiştir. Öğrencilerin akıllı telefon kullanım sıklığına bakıldığında; %2,7’sinin 0-1 saat, %12,6’sının 
1-2 saat, %26,6’sının 2-3 saat, %58,1’inin 3-4 saat şeklinde olduğu görülmüştür. Bu bulgudan 
öğrencilerin yarısından fazlasının 3-4 saat akıllı telefon kullandığı görülmektedir. Bir diğer bulgu olan, 
öğrencilerin internet kullanım sıklığına bakıldığında; %4,1’inin 0-1 saat, %15,1’inin 1-2 saat, 
%25,2’sinin 2-3 saat, %55,5’inin 3-4 saat şeklinde olduğu görülmüştür. Bu bulgudan da öğrencilerin 
yarısından fazlasının 3-4 saat internet kullandığı anlaşılmıştır. 
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Öğrencilerin en sık kullandıkları e-sağlık uygulaması açık uçlu sorusuna verdikleri cevaplar 
doğrultusunda 147’sinin MHRS (Merkezi Hastane Randevu Sistemi), 20’sinin E-Nabız, 6’sının ise 
diğer e-sağlık uygulamalarını (adımsayar, mobil sağlık uygulamaları) kullandığı görülmektedir.  

Öğrencilerin 81’inin randevu amacıyla, 63’ünün kolaylık sağladığı için (işlem, takip, ulaşım, nöbetçi 
eczane bulmak, sağlıkla ilgili bilgi sahibi olmak için), 31’inin zamandan tasarruf etmek amacıyla ve 
10’unun da diğer amaçlarla (merak, hastaneye gidiş sayısını kontrol vb.) e-sağlık uygulamalarının 
kullandığı görülmüştür. 

Öğrencilerin anketten almış oldukları puanlara bakıldığında,  en düşük puanın 16, en yüksek puanın 
ise 54 (max.) olduğu görülmüştür. Bu doğrultuda yapılan gruplandırmada 16-28 puan aralığında (e-
sağlık bilgi düzeyi düşük olanlar) öğrencilerin %16,7’sinin, 29-41 puan aralığında (e-sağlık bilgisi orta 
düzeyde olanlar) %51,3’ünün, 42-54 puan aralığında (e-sağlık bilgi düzeyi yüksek olanlar) %32’sinin 
yer aldığı görülmüştür. Bu grupların demografik değişkenlerle karşılaştırması yapıldığında, grupların 
aldığı puanların cinsiyete (p=0,723), akıllı telefon kullanımına (p=0,356) ve sıklığına (p=0,368), 
internet kullanım sıklığına (p=0,249) göre anlamlı şekilde farklılaşmadığı görülmüştür Bu grupların, 
öğrencilerin sınıflarına göre karşılaştırılması yapıldığında ise dördüncü sınıfların birinci ve ikinci 
sınıflara göre daha yüksek puanlara sahip olduğu ve bu farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
görülmüştür (p=0,004). 

4. Sonuç 

Bu çalışmada e-sağlık tutumlarının belirlenmesine yönelik soru formu, Süleyman Demirel Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi bölümü öğrencileri üzerinde uygulanmıştır. Sağlık 
Yönetimi öğrencilerinin sınıf yükseldikçe e-sağlık uygulamalarına ilişkin bilgi düzeyinin artış 
gösterdiği, akıllı telefon kullanım sıklığının neredeyse yüzde yüze yakın bir orana denk düştüğü, 
Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uygulamalardan birisi olan MHRS’nin en yoğun 
kullanılan uygulama olduğu başta olmak üzere çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır. Bu bilgilerden hareketle 
E-Nabız başta olmak üzere e-sağlık uygulamalarının amacına ulaşabilmesi için vatandaşların daha sık 
bilgilendirilmesi ve özendirilmesinin gerektiği, e-sağlık uygulamalarına ilişkin tanıtım faaliyetlerinin 
daha güçlü bir şekilde yapılmasının önemli olduğu ve bu noktada Sağlık Bakanlığı’nın kişilerin aile 
hekimleri vasıtasıyla e-sağlık uygulamalarının teşvik edebileceği gibi öneriler ortaya konulmuştur.     
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HASTANE MOBİL SAĞLIK UYGULAMALARINA YÖNELİK 
KULLANICI YORUMLARININ İÇERİK ANALİZİYLE İNCELENMESİ 

Mahmut Akbolat1 
Yonca Yıldırım2 
Mustafa Amarat3 

Özet 

Bu çalışmada, Google Play Store ve Apple Store uygulama mağazalarında yer alan hastane mobil sağlık 
uygulamalarına kullanıcılar tarafından yapılan yorumlarının değerlendirilerek mobil sağlık uygulamaların hangi 
amaçlarla kullanıldığı ve kullanım sırasında yaşanan sorunların ortaya konulması amaçlanmaktadır. Araştırmada 
veri toplama aracı olarak 5 hastanenin mobil sağlık uygulamalarına 2016-2018 yılları arasında yapılan yorumlar 
kullanılmıştır. Hastane mobil sağlık uygulaması seçiminde indirme sayıları dikkate alınarak 5.000 ve üzeri 
indirme sayısına sahip hastane mobil sağlık uygulamaları tercih edilmiştir. Verilerin analizi, Nvivo 12 nitel veri 
analizi programı aracılığıyla içerik analizi yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Sonuç olarak; hastane mobil 
uygulamalarının randevu alımında, laboratuvar ve muayene sonuçlarına erişimde, kişisel sağlık durumlarını 
kontrol etmede kullanıldığı görülmüştür. Randevu alımında doktor ve ilgili bölümün seçilememesi, randevu 
iptalinin yapılamaması, laboratuvar ve muayene sonuçlarının kaydedilememsi, raporların zaman zaman 
görüntülenememesi gibi bazı sorunlar bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Mobil sağlık uygulamaları, hastane, içerik analizi.  

ANALYSIS OF CONTENT OF USER'S COMMENTS ON HOSPITAL MOBILE HEALTH 
APPLICATIONS 

Abstract 

In this study, by reviewing the comments made by users on the hospital mobile health applications in the Google 
Play Store and Apple Store application stores, it was aimed to determine the purposes for which mobile health 
applications were used and the problems experienced during use. Interpretations made between the years 2016 
and 2018 were used for mobile health applications of 5 hospitals as a data collection tool in the research. 
Considering the number of downloads in selecting the hospital mobile health application, hospital mobile health 
applications with a number of downloads of over 5.000 were preferred. The analysis of the data was carried out 
using the content analysis method through the Nvivo 12 qualitative data analysis program. According to result; 
hospital mobile applications were used to make appointments, to access laboratory and examination results, to 
check personal health conditions.There were some problems in taking appointment process aboute prefer to 
physicians and departments, cancel to appoinments, can not be recorded to the results of laboratory examinations 
and can not be seen reports obviously. 

Key Words: Mobile health applications, hospital, content analysis. 

1.Giriş 

Günümüzde ortalama yaşam süresinin yükselmesi, kronik hastalıkların artması ve yaşam şartlarının 
değişmesi ile sağlık hizmetlerine olan talep artış göstermektedir. Bunun yanı sıra küresel refah düzeyinin 
artması, teknolojinin; özellikle bilişim ve iletişim teknolojilerinin hız, boyut ve menzil kapsamında 
gösterdiği çok hızlı gelişim sağlık alanında da etkisini göstermektedir (Tezcan, 2016). Teknolojik 
gelişmeler sağlık hizmetlerinin hasta merkezli yapıya doğru hızla ilerlemesini ve bireylerin sağlık 
hizmetlerinin yönetiminde aktif olarak yer almaya başlamasını temel almaktadır (Arslan ve Demir, 
2017; Greenspun ve Coughlin, 2012). Bireylerin hizmet sürecinde aktif olarak katılımı ve mobil 
teknolojilerin gelişimi mobil uygulamalarının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Mobil uygulamalar, 
kişiye ait cihaz üzerinden Apple Store veya Google Play Store gibi uygulama mağazalarında kullanıcıya 
ait bilgilerin girilmesi ile akıllı cihaza indirilip kullanılan yazılımlardır (Bellman vd., 2011; Kamsu-
Foguem ve Foguem, 2014; Liu vd., 2011). Sigara bırakma, kilo yönetimi, diyabet, hipertansiyon, kanser 
gibi uzun dönemli kronik hastalıkların yönetiminde, bazı davranışların değişikliğinde, cerrahi işlemler 
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sonrası hastaların gözlenmesinde mobil sağlık uygulamaları kullanılmaktadır (Semple vd., 2015). Mobil 
sağlık uygulamaları, hekimlerin kronik hastalık takibini daha kolay sağlaması, randevu alımını 
kolaylaştırması, bekleme sürelerinin kısaltılması, hastaların tedavi sonrasında hastalıklarını kontrol 
etmesi gibi çeşitli fonksiyonlara da sahiptir. Mobil sağlık uygulamalarının başarısını ölçmede 
kullanıcılarına sağladığı faydalar önemlidir. Çünkü hastalar, en yeni uygulamalar ile kendi sağlık 
durumlarını yönetmek istemektedirler (Franco ve Tursunbayeva, 2014). Ancak, sağlık hizmetleri önemli 
ve riskli bir alan olduğu için mobil uygulamalar geliştirilirken dikkatli ve özenli olunması gerekmektedir 
(Güler ve Eby, 2015). Bu sebeple bu çalışmada, hastane mobil uygulamalarının incelenip, kullanıcılar 
tarafından yapılan yorumlarının değerlendirilerek mobil sağlık uygulamaların hangi amaçlarla 
kullanıldığı ve kullanım sırasında yaşanan sorunların ortaya konulması amaçlanmaktadır. 

2.Yöntem 

Bu çalışmada, Google Play Store ve Apple Store uygulama mağazalarında yer alan hastane mobil sağlık 
uygulamalarına kullanıcılar tarafından yapılan yorumlarının değerlendirilerek mobil sağlık 
uygulamaların hangi amaçlarla kullanıldığı ve kullanım sırasında yaşanan sorunların ortaya konulması 
amaçlanmaktadır. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak Google Play Store ve Apple Store uygulama mağazalarında yer 
alan 5 hastanenin mobil sağlık uygulamalarına 2016-2018 yılları arasında yapılan yorumlar 
kullanılmıştır. Hastane mobil sağlık uygulaması seçiminde indirme sayıları dikkate alınarak 5.000 ve 
üzeri indirme sayısına sahip hastane mobil sağlık uygulamaları tercih edilmiştir.  

Elde edilen veriler ilk olarak Word dosyasına daha sonra Nvivo 12 nitel veri analiz programına 
aktarılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizinden yararlanılmıştır. İçerik analizinde, temelde 
yapılan işlem, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya 
getirilmiştir. İçerik analizinde temel amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere 
ulaşmaktır. Bu yolla veriler tanımlanmaya, verilerin içinde saklı olabilecek gerçekler ortaya çıkarılmaya 
çalışılır (Yıldırım ve Şimşek, 2011).  

3.Bulgular 

3.1. Temalara Ait Bulgular 

Bu başlık altında elde edilen verilerden hareketle ortaya çıkan temalara yer verilmiştir. Ortaya çıkan 
bazı temaların hastanelerde benzerlik gösterdiği, bazı temaların ise farklılık gösterdiği görülmüştür.  

Elde edilen veriler sonucunda randevu, sağlık kayıtları, erişim, fayda sağlama, kullanılabilirlik, güvenlik 
olmak üzere 6 temaya ulaşıldığı görülmektedir.  

Randevu: Randevu alınabilmesi, randevu iptalinin yapılabilmesi gibi randevuyla ilgili olan tüm 
yorumlara bu tema altında yer verilmiştir. Randevu konusuyla ilgili olumlu ve olumsuz yorumlar 
yapıldığı görülmüştür. Bu sebeple randevu teması ‘Memnuniyet’ ve ‘Memnuniyetsizlik’ olmak üzere 
iki kategori altında incelenmiştir. Yapılan yorumların büyük bir kısmının randevu konusunda olduğu 
görülmektedir. Bu durum mobil sağlık uygulamalarının randevu alımında kullanıldığını ve kullanıcıların 
bu konuya önem verdiğini göstermektedir. 

Sağlık Kayıtları: Kullanıcıların sahip oldukları tüm sağlık kayıtlarıyla ilgili yaptığı yorumlara bu tema 
altında yer verilmiştir. Sağlık kayıtlarıyla ilgili yapılan yorumlar ‘Laboratuvar ve muayene kayıtları’ ve 
‘Raporlar’ olmak üzere iki kategori altında incelenmiştir. 

Erişim: Mobil sağlık uygulamalarına giriş yapılması esnasında ve üye olunmasına esnasında 
karşılaşılan sorunlara yönelik yapılan yorumlara bu tema altında yer verilmiştir. 

Fayda Sağlama: Kullanıcıların uygulamaları faydalı bulduğuna dair yaptığı tüm yorumlara bu tema 
altında yer verilmiştir. 

Kullanılabilirlik: Uygulamaların ara yüzlerine, kullanım sırasında hızlı ve yavaş olmalarına, 
kullanımlarının nasıl olduğuna dair (kolay, zor vb), yorumlara bu tema altında yer verilmiştir. 
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Güvenlik: Mobil sağlık uygulamalarına giriş esnasında istenen kişisel bilgilere, uygulamaların 
kullanılması sırasında istenen bazı izinlere yönelik yapılan yorumlara bu tema altında yer verilmiştir. 
Yapılan yorumlar incelendiğinde en az yorumun güvenlik konusunda yapıldığı görülmüştür. 

3.2. Hastanelerde Oluşan Temalara Ait Kodlar 

Tablo 1’de hastanelerde ortaya çıkan temalar ve en çok tekrarlanan örnek kodlar seçilerek sunulmuştur. 

Kimi kullanıcıların randevu alma konusunda memnun olduğu, kimi kullanıcıların ise randevu alma 
konusunda memnun olmadığı görülmektedir. Bu durum kullanıcıların randevu alma konusunda farklı 
beklentileri olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Mobil sağlık uygulamalarında yer alan randevu 
sekmelerinin özelliklerin kimi kullanıcılar için randevu alma konusunda yeterli özelliklere sahipken; 
kimi kullanıcılar için yeterli özelliklere sahip olmadığı bulunmuştur. Randevu alma işlemi hastane mobil 
sağlık uygulamalarıyla daha kolay bir hale gelmiştir. Ancak randevu sekmesinin bazen açılmaması ve 
randevu alınırken doktor adının, istenilen bölümün seçilememesi durumları bu konuda 
memnuniyetsizlik yaratmaktadır. Memnuniyetsizliğin ortadan kaldırılabilmesi için hastalara istenilen 
doktora randevu alabilme şansı sağlanmalıdır. Bu durum kronik hastalıkların tedavisinde kolaylık 
sağlayacaktır. Çünkü hastaların kontrolünde olduğu doktora randevu alabilmesi hastalığın takibi 
açısından önemlidir. 

Laboratuvar ve muayene sonuçlarının uygulama içerisinde yer alması ve kısa sürede mobil uygulamada 
verilmesi hastalara zaman tasarrufu sağlamaktadır ve istedikleri zaman kayıtlara ulaşabilme imkânları 
olmaktadır. Ancak sonuçlar sonrası yer alan raporlar kısmında bazı eksiklikler olduğu, raporların 
açılmadığı görülmüştür. 

Uygulamaya girişte ve üye olunurken problemler yaşandığı, üye olunması sırasında gelen mesajların 
geç geldiği veya hiç gelmediği elde edilen diğer bir bulgudur. 

Uygulamaların içerik olarak fayda sağladığı, kullanıcıların ihtiyaçlarının belli bir kısmını karşıladıkları 
görülmüştür. Ayrıca, uygulamaların ara yüzlerinin kullanışlı olduğu ve bu durumun uygulamaların basit 
ve kolay bir şekilde kullanılabilmesine olanak sağladığı görülmüştür. Bu şekilde yapılmak istenen 
işlemlerin daha kısa sürede gerçekleşmesine imkân verilmektedir. Ancak kullanıcıların kullandığı 
ilaçları, alerjilerini, daha önce geçirdiği ameliyatları, sağlık göstergelerini (nabız, tansiyon, ateş vb.) 
kaydedebildiği sağlık kartı sekmesinde yaşanan bazı aksaklıkların ve uygulamaların yavaş olmasının 
kullanılabilirliğini etkilediği ortaya konmuştur.  

Uygulamaya girişte T.C. kimlik numarasının istenmesinin ve kayıt olma esnasında istenen bilgilerin 
kullanıcıların aklında soru işareti meydana getirdiği,  güvenlik konusunda tereddüt yaşattığı 
görülmüştür. 

Tablo 1: Temalara Ait Kod Tablosu 

Tema ve Kategori İsimleri Örnek Kodlar 

Randevu  

Memnuniyetsizlik …randevu alırken seçtiğimiz bölüm doktorlarının 
adını göremiyoruz… 
…randevu alma modülü arızalı… 
…randevu iptal etmek istiyorum ama program 
çöküyor… 

Memnuniyet …kolay bir şekilde randevu aldım… 
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Tablo 1: Devamı 

Sağlık Kayıtları  
Laboratuvar ve Muayene Kayıtları …tahliller çıkınca direkt görebiliyorum. Tahlil 

sonuçlarını almak için saat 14.30’u bekleme derdin 
yok. Harika… 
…laboratuvar sonuçlarını ise pdf olarak 
kaydedebilirsek daha iyi olur… 

Rapor …raporları görüntülemede çoğu zaman hata veriyor. 
Raporların çıktısını alarak dosyalamasını yapmak 
daha pratik… 

Fayda Sağlama …uygulama içerik olarak da oldukça faydalı. İlk 
yardım çantası gibi, cebinizden ayırmayın… 

Kullanılabilirlik …uygulama basit, anlaşılır... 

…uygulama yavaş, insanı sinir ediyor İndirdiğime 
pişman oldum indirmeyin… 

Güvenlik …T.C. kimlik numaram ile yapılacak her türlü 
şeyden Google Play ve X hastanesi sorumludur... 

…dikkat! İstediği izinler çok fazla, bilgilerimizi ne 
yapacaksınız... 

4.Sonuç ve Tartışma 

Hastaneler tarafından geliştirilen mobil sağlık uygulamaları birçok işlemin uygulama üzerinden 
yapılmasına fırsat sağladığı için hayatımızda önemli yer tutmaktadır. Yapılan bu çalışmada hastanelerin 
mobil sağlık uygulamalarına yapılan yorumlar incelenmiştir. Elde edilen veriler sonucunda randevu, 
sağlık kayıtları, erişim, kullanılabilirlik, fayda sağlama, güvenlik olmak üzere 6 tema ortaya çıkmıştır. 
Hastane uygulamalarına yapılan yorumlar, oluşturulan temalar çerçevesinde değerlendirilmiştir.  

Mobil sağlık uygulamalarına yapılan yorumlar dikkate alındığında üzerinde en çok veri elde edilen 
temanın ‘Randevu Teması’ olduğu görülmüştür. Randevu teması  ‘memnuniyet’ ve ‘memnuniyetsizlik’ 
olmak üzere iki kategori de toplanmıştır. Mobil sağlık uygulamaların randevu alımında kullanıldığı ve 
randevu alımını kolaylaştırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Ancak randevu alınması sırasında karşılaşılan bazı 
sorunlar olduğu da görülmüştür. Örneğin, randevu iptalinin uygulamadan yapılamaması, randevu 
sekmesine girişte yaşanan sorunlar, randevu alım sırasında doktor adının seçilememesi, randevu alınan 
bölümün seçilmemesi gibi sıkıntılar yaşandığı sonuçlarına ulaşılmıştır.  

Randevu temasından sonra üzerinde en çok veri elde edilen ikinci tema ‘Sağlık Kayıtları Teması’ 
olmuştur. Sağlık kayıtları teması ‘Laboratuvar ve Muayene Sonuçları’ ve ‘Raporlar’ olmak üzere iki 
kategoride toplanmıştır. Bu kategorilere ait yorumlara bakıldığında mobil sağlık uygulamalarında 
laboratuvar ve muayene sonuçlarının yer almasının kullanıcıların işini kolaylaştırdığı ve istenildiği 
zaman bu bilgilere ulaşabildikleri sonucuna ulaşılmıştır. Sonuçlarını almak için hastanede beklemek 
zorunda olmadıkları, zamandan tasarruf sağlayabildikleri de ulaşılan diğer sonuçlardandır. Kullanıcılar 
sonuçlarını pdf dosyası olarak saklamak istedikleri üzerinde durmuşlardır. Bu sayede sonuçların direk 
telefona kaydedilebilme ve kullanıcıların çıktı alabilme şansları olacaktır.  

Erişim temasına ait yorumlara bakıldığında mobil uygulamalara giriş yapılırken, üye olunurken çeşitli 
sorunlar yaşandığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Üye olma işlemi gerçekleştirilirken telefona gelen onay 
mesajının geç geldiği veya hiç gelmediği görülmüştür. Bu durum uygulamalara erişimde problemler 
yaratmaktadır ve kullanıcılar bu durumlara çözüm bulunmasını istemektedirler. Erişim sağlanamayan 
uygulamalardan fayda elde edilemeyeceği için bu durumlara dikkat edilmesi önerilmektedir. Çünkü 
mobil sağlık uygulamalarının geliştirilme amaçlarından biri kullanıcılarına fayda sağlamasıdır.  
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Kullanılabilirlik temasına ait yorumlara bakıldığında uygulamaların ara yüzlerinin kullanıcılar için 
önemli olduğu, genel olarak uygulamaların basit, kolay, pratik olduğu ortaya konmuştur. Güvenlik 
temasına ait yorumlara bakıldığında giriş esnasında istenen izinlerin fazla olmasının kullanıcıların 
dikkatini çektiği ve uygulamaların güvenli olmadığı düşüncesine kapılmalarına yol açtığı görülmüştür. 

Mobil sağlık uygulamalarının kullanıcı yorumlarının incelendiği bu çalışmanın sonucunda 
tüketicilerinin hastaneler tarafından geliştirilen mobil sağlık uygulamalarının kullanımını faydalı 
buldukları sonucuna varılabilir. Uygulamaların kullanımı sırasında ortaya çıkan sorunlar üzerinde 
iyileştirmeler yapılarak bu fayda düzeyinin arttırılması önerilmektedir. Çünkü mobil sağlık 
uygulamaları sağlık kuruluşları ve hekimler üzerindeki yükü hafifleteceği ve hekim-hasta-hastane 
iletişimini devamlı kılacağı düşünülmektedir. Ayrıca, araştırmacılara tüketiciler gözünden hangi 
uygulamaların daha fazla beğenildiği ve bu beğenilerin sebeplerinin araştırılması önerilmektedir.
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Özet 

Araştırma, 2018 yılı Mayıs ayında Isparta Şehit Yunus Emre Devlet Hastanesinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma 
kapsamında, hastane üst yöneticileri dahil olmak üzere farklı uzmanlık alanlarından toplam 15 dijital hastane 
uygulamaları kullanıcısı çalışan ile nitel araştırma yöntemleri kullanılarak; dijital hastane sisteminin önceki 
sisteme göre avantaj ve dezavantajlarının belirlenmesi amacıyla görüşmeler yapılmış ve görüşleri 
değerlendirme kapsamına alınmıştır. 

Araştırma sonucunda; dijital hastane uygulamaları ile sağlık hizmeti sunumu açısından hastanenin prestij ve 
güvenilirliğinin artması, hızlı ve güvenilir işlem yapılması, hasta kayıtlarına ulaşılabilirliğin artması, hasta 
takibinin sistemli ve hızlı bir şekilde ilerlemesi, yanlış ilaç kullanımının önlenmesi ile hasta güvenliğinin 
sağlanmasına katkıda bulunulması, ilaç israfının önlenmesi ve genel yönetim maliyetlerinin düşürülmesi 
sistemin başlıca avantajları olarak tespit edilmiştir. Bununla birlikte, hasta bilgilerinin muhafazası açısından 
sisteme dışarıdan müdahale edilebileceği ve bu durumun bir güvenlik problemine yol açabileceği, teknik alt 
yapının hasta sayısının ve tıbbi uygulamaların artışına paralel olarak güçlendirilmemesi ve kullanıcı sağlık 
çalışanlarının eğitimlerinin yetersiz olmasından dolayı sistemsel kullanım sorunlarının yaşanması; kullanıcılar 
açısından ifade edilen sistemin dezavantajları olarak tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Dijital Hastane, Devlet Hastanesi, HIMSS, EMRAM  

EVALUATION OF DIGITAL HOSPITAL APPLICATIONS FROM THE PERSPECTIVE OF 
HOSPITAL EMPLOYEES; THE CASE OF A STATE HOSPITAL 

Abstract 

Study was carried out in Isparta Şehit Yunus Emre State Hospital in May 2018. Within the scope of the study, 
interviews were held with a total of 15 employees who are the users of digital hospital applications from 
different areas of specialization including the top managers of the hospital using qualitative research methods to 
determine the advantages and disadvantages of the digital hospital system compared to the previous system, and 
their opinions were included in the evaluation. 

As a result of the study, increased prestige and reliability of the hospital in terms of digital hospital practices 
and health care delivery, fast and reliable operation, increased availability of patient records, systematic and 
rapid progression of patient follow-up, the prevention of wrong drug use, contribution to ensuring patient safety, 
the prevention of drug waste, and the reduction of overall management costs were determined to as the main 
advantages of the system. Nevertheless, the fact that the system can be intervened from the outside in terms of the 
storage of patient information, which may lead to a security problem, and the presence of systemic usage 
problems due to the fact that the technical infrastructure is not strengthened in parallel with the increase in the 
number of patients and medical practices and due to insufficient education of user healthcare workers were 
determined as the disadvantages of the system expressed in terms of users. 

Key Words: Dijital Hospital, State Hospital, HIMSS, EMRAM 
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1. Giriş 

Sağlık hizmeti, hayati durumları etkilediği için ertelenemeyen, zamanında müdahale isteyen ve 
vazgeçilemeyen bir hizmettir. Bu anlamda, hastalara zamanında sağlık hizmeti vermek ve hasta 
memnuniyetini sağlamak adına dijital hastaneler oldukça önem taşımaktadır (Öner, 2014: 97). 
Günümüzde  hastanelerde teknolojiyi üst düzeyde kullanarak sisteme fayda sağlayacak dijital 
hastanelere adım atılmaya başlanmıştır (Tüfekçi vd., 2017: 143).  

Sağlık Bakanlığı 2013-2017 stratejik planında, bakanlığa bağlı bütün sağlık kurumlarında “dijital 
hastane” uygulamalarının başlatılması ve yaygınlaştırması hedefini koymuştur (Sağlık Bakanlığı 
Strateji Geliştirme Başkanlığı). Bu hedefe yönelik olarak dijital/kâğıtsız hastane süreciyle ilgili 
çalışmaları tek bir merkezden yürütebilmek için SBSGM (Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri 
Genel Müdürlüğü) kurulmuştur (Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü). 

Dijital hastane, sağlık kurumu içerisindeki bütün bilgi sistemlerinin medikal ve medikal olmayan her 
türlü teknolojilerle tam entegre olduğu, güvenilir veri akışı standartlarının belirlendiği, sağlık 
personellerinin yetkilerini daha az zaman ve enerji harcayarak hastane ve hasta bilgilerine her yerden 
mobil olarak erişimini sağlayan, el ile işlem yapılmayan, kâğıtsız ve filmsiz olarak çalışan, doğru ilaç 
ve medikal tedavi uygulamalarının kontrol edildiği, bütün işlemlerin tam otomasyon sistemi ile 
yapıldığı, kontrol edildiği ve yönetildiği bir hastane işleyişine ve ileri teknolojiye sahip hastanelere 
denilmektedir (Ak, 2010: 2). Dijital hastane, sağlık hizmetlerini en üst seviyede sunabilmek için; tıbbi 
cihazlar, taşınabilir bilgi, dijital tesis, kontrol ve denetleme sistemleri ve dijital iletişim araçları gibi 
gelişmiş teknolojilerin bütün sağlık hizmeti sunumu süreçlerine entegre edilerek sağlık personelinin 
verimliliğini arttırma, hastane işlemlerini hızlandırma, tedavi işlemlerini güçlendirme ve hasta 
güvenliğini sağlamaya katkıda bulunan geniş bir konsepti kapsamaktadır (Kılıç, 2017). 

Dijital hastane uygulamalarının kullanımı ile; hastanelere ulaşmanın kolaylaştırılması (Craig ve 
Peterson, 2005), teknolojiyi kullanan doktorun verimliliğinin arttırılması, hasta ve hasta yakınlarının 
sağlık bilgisi düzeyinin ve memnuniyet düzeyinin arttırılması (Patrick vd., 2008), hasta ve hastanenin 
gereksiz işlem tekrarlarından kaynaklanan maliyetlere katlanmasından kurtarılması (Franco ve 
Tursunbeyeva, 2014), hastaların istediği yer ve zamanda kendi sağlık bilgilerine ulaşabilmesinin 
sağlanması (Coşkun, 2018: 289) amaçlanmaktadır.  

Entegre bir dijital hastanenin sahip olduğu çok farklı sistemler ve bilgi sistemleri bulunmaktadır. 
Entegre bir dijital hastanenin ana unsurları içinde; tıbbi görüntülerin DICOM (Tıpta Dijital 
Görüntüleme ve İletişim) dijital bir ortamda saklandığı PACS (Görüntü Saklama ve İletişim 
Sistemleri) sistemi (Ulaş: 2006), akıllı kart ve cihazlar (Singh vd., 2014: 606) taşınabilir tıbbi asistan, 
genel görüntüleme sistemi, robotik cerrahi sistemi, her yerden tablet bilgisayar ile kablosuz erişimi 
sağlayan mobilite sistemleri, RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama Teknolojisi), hasta yönlendirme ve 
bilgilendirme ekranları, anlık takip sistemleri, yüz ve ses tanıma sistemleri, ilaç ve malzeme takip 
sistemleri ile e-sağlık ve e-devlet sistemleri yer almaktadır (Ak, 2010: 5). 

Dijital hastane kurum, hastane çalışanları ve hasta bazında çok yönlü bir faydayı gözetmektedir. 
Hastanenin maliyetleri düşürmesi, işlemlerin daha hızlı bir şekilde yapılma noktasında kuruma, kurum 
içerisinde asıl işe başlamadan önce zamanının çoğunu alan işlemleri hafifletmesi noktasında hastane 
çalışanlarına ve kuruma başvuran hastaların işlemlerini daha hızlı bir şekilde yapmaları noktasında 
hasta bireylere fayda sağlamaktadır. Ancak dijitalleşme sürecinde yaşanabilecek bazı belirsizlikler, 
olası olumsuz bir durum için önlem alınmaması dijital hastanenin olası tehditlerini oluşturmaktadır. 
Burada en önemli nokta ise; dijital hastanelerde kullanılan teknolojinin iyi bir şekilde dizayn edilmesi 
ve bu noktada sistemi kullanacak personelin sistem üzerindeki hâkimiyetinin tam olmasıdır (Tüfekçi 
vd., 2017: 146). 

Bir hastanenin dijitallik seviyesinin belirlenmesi HIMSS tarafından geliştirilen bir model olan 
EMRAM (Elektronik Tıbbi Kayıt Uyum Modeli) ile ölçülmektedir (Yelmen, 2016: 366). EMRAM 
modeli, hastanelerin elektronik tıbbi kayıt yeteneklerini en temel hizmetlerden kâğıtsız tıbbi kayıt 
ortamına kadar genişleyen bir aralıkta ele almaktadır. HIMSS (Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri 
Topluluğu) Avrupa, bu model ile hastanelerin dijital süreçlerini değerlendirmek ve geldikleri seviyeyi 
tespit etmek için uluslararası düzeyde kabul gören bir derecelendirme yaparak ve 6. ve 7. Seviyeye 
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gelmiş olan hastaneleri uluslararası HIMSS organizasyonlarında ilan ederek akreditasyon belgesi 
vermektedir (Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü). 

2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın Kapsamı 

Araştırma, Isparta Şehit Yunus Emre Devlet Hastanesinde, Mayıs 2018 tarihinde yapılmıştır. Hastane 
05.12.2017 tarihinde HIMSS-6 Belgesini almaya hak kazanmıştır. Araştırma kapsamında, hastane üst 
yöneticileri dahil olmak üzere farklı uzmanlık alanlarından toplam 15 dijital hastane uygulamaları 
kullanıcısı (beş üst düzey yönetici, üç uzman hekim, üç sorumlu hemşire, iki laboratuvar teknisyeni ve 
iki radyoloji teknisyeni) çalışan ile nitel araştırma yöntemleri kullanılarak; dijital hastane sisteminin 
önceki sisteme göre avantaj ve dezavantajlarının bir başka ifade ile olumlu ve olumsuz yönlerinin 
belirlenmesi amacıyla görüşmeler yapılmış ve değerlendirme kapsamına alınmıştır. 

2.2. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Dijital hastane uygulamaları kullanıcısı katılımcıların görüşleri doğrultusunda, dijital hastane 
uygulamalarının genel olarak hastane yönetim sistemine, hastane çalışanlarına, hasta ve hasta 
yakınlarına sağladığı avantajlar ve varsa dezavantajlarının belirlenmesi ile hastane yöneticilerine, 
araştırmacılara ve sağlık yönetimi literatürüne katkı sağlanması amaçlanmıştır. 

Bu amaçla araştırma kapsamında iki ana soru üzerinde durulmuştur ve cevap aranmıştır; 

a)Dijital hastane uygulamaları, genel olarak hastane yönetim sistemine, hastane çalışanlarına, hasta ve 
hasta yakınlarına; sağlık hizmeti sunumu ve alımı açısından önceki sisteme göre avantaj sağlamakta 
mıdır? 

b)Dijital hastane uygulamalarının dezavantajları var mıdır?. Varsa kabul edilebilir düzeyde midir?. 

2.3. Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak literatür taraması sonucunda araştırmacılar tarafından 
geliştirilen iki farklı görüşme formu kullanılmıştır. Hastane üst düzey yöneticileri için demografik ve 
mesleki niteliklerini tespite yönelik 5 soru ve dijital hastane yönetim uygulamalarına yönelik 5 soru 
olmak üzere 10 sorudan oluşan görüşme formu; kullanıcılar içinse demografik ve mesleki niteliklerini 
tespite yönelik 5 soru, uygulamalara yönelik 10 soru olmak üzere 15 sorudan oluşan görüşme formu 
kullanılmıştır. Her katılımcı ile ayrı ayrı yüz yüze görüşülerek araştırmanın amacı ve önemi 
açıklandıktan sonra, görüşme formlarının katılımcılar tarafından doldurulması sağlanmıştır. Görüşme 
formları tek tek sistematik olarak çözümlenerek araştırma bulguları elde edilmiştir.  

3. Bulgular  

3.1. Katılımcıların Demografik ve Mesleki Nitelikleri 

Katılımcılara ait demografik ve mesleki bulgular Tablo 1.de verilmiştir. 
Tablo 1. Katılımcılara Ait Demografik ve Mesleki Bulgular 

Değişken Alt Boyut n % 

Cinsiyet Erkek  8 53,3 
Kadın 7 46,7 

Eğitim Durumu 
Ön Lisans 7 46,7 
Lisans ve Lisansüstü 8 53,3 

Görevi 

Üst Düzey Yönetici 5 33,5 
Uzman Hekim 3 20,1 
Sorumlu Hemşire 3 20,1 
Laboratuvar Teknisyeni 2 13,4 
Radyoloji Teknisyeni 2 13,4 

Kurumda Çalışma Süresi 
5 yıldan az  12 80,4 
6-10 yıl 2 13,4 
11 yıl ve üzeri 1 6,7 
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Araştırmada, katılımcıların demografik ve mesleki niteliklerinden sadece görevleri kullanılacağından 
demografik ve mesleki nitelikleri sadece tablo olarak verilmiştir. 

3.2. Katılımcıların Dijital Hastane Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri İle İlgili Bulgular 

Katılımcıların dijital hastane sistemi kullanımında zorlanmadıkları ve uyum sağlama problemi 
yaşamadıkları tespit edilmiştir.  
Katılımcıların tamamı dijital hastane kullanıcılarının öncelikle konu ile ilgili eğitim almaları 
gerektiğini ifade etmişlerdir. Eğitim bulgusu ile ilgili olarak uzman hekim-1; “eğitim verilmesi şart, 
sistemi oluşturanların da öncelikle hastane klinikleri işleyişleri hakkında eğitim alması lazım. 
Kullanıcılara ise temel bilgisayar kullanımı eğitimi verilmesi yeterlidir”, uzman hekim-2 ise; “yazılım 
detayları ile ilgili eğitim verilmesi gerekli özellikle genel işleyiş algoritması eğitimi gerekli” 
ifadelerinde bulunmuşlardır. 
Dijital hastane sisteminin kullanımı sırasında eski sistemle karşılaştırıldığında;  Wifi kullanım 
alanlarının sınırlı olması, bazen sistemin yavaşlaması ve durması, yetersiz ara yüz, alt yapı yetersizliği 
ile hastaneler arası iletişim ve entegrasyonun olmaması gibi bazı sistemsel problemler yaşandığı 
belirlenmiştir. Katılımcıların tamamı bu yönde görüş belirtmiştir. 
Dijital hastane uygulamasının avantajları ve olumlu özellikleri katılımcıların ifadelerine göre; servise 
gitmeden order verebilme, kağıt kullanımının ortadan kalkması, kayıtların eksiksiz tutulması ve çabuk 
ulaşılması, her yerden bilgiye ulaşılabilmesi ve hemen müdahale imkanı sağlaması, hızlılık ve 
güvenilirlik, tıbbi ve idari hataları azaltması, elektronik sağlık kayıtlarının sistemli bir şekilde 
tutulması saklanması ve raporlanması, hasta geçmişinin kayıt altına alınması ile yanlış ilaç 
verilmesinin önlenmesi, ilaç istemlerinin doktor orderi üzerinden direkt alınabilmesi ile eczacılık 
işlemlerinin hızlanması, tıbbi uygulamalarda özellikle ilaç kullanımında hata oranının azaltılmasının 
sağlanması, hasta mahremiyetinin sağlanması, teknisyen hatalarını en aza indirmesi, hastaya fazla 
radyasyon verilmesini ve film tekrarını önlemesi ile hasta sonuçlarının ve kayıtlarının kaybolmasının 
önlenmesi olarak belirlenmiştir.  
Bulgu ile ilgili olarak uzman hekim-3: “istediğimiz her yerden hastalarımızın sonuçlarına ulaşabilir 
ve anında gerekli müdahaleyi yapabiliriz”, servis sorumlu hemşiresi-2 ise: “hasta bilgilerinin eski 
kayıtlarda dahil olmak üzere aramadan bulunabilmesi, ilaç istemlerinin doktor orderi üzerinden direkt 
alınabilmesi ile eczacılık işlemlerinin hızlanması, hastaya ait önemli bilgilerin (düşme riski, alerji, 
bulaşıcı hastalık gibi) hasta dosyasını açınca uyarması en olumlu özellikleri” şeklinde görüş 
belirtmişlerdir. 
Dijital hastane uygulamalarının dezavantajları ve olumsuz yönleri ise; alt yapı yetersizliği, bilişim ile 
ilgili sistemsel dezavantajlar, sistemin bazı temel hasta takibi uygulamalarını detaylı işlemeye ve kayıt 
etmeye imkan vermemesi ve dijital hastane verilerinin herhangi bir internet saldırısı durumunda nasıl 
korunacağının bilinmemesi ve hasta ve hastane bilgilerine her yerden ulaşılabilmesi, arşiv bilgilerinin 
sistemin çökmesi durumunda kaybolma riski, sistemin arızalanması durumunda hasta bakım sürecinin 
durması ve hizmet verilememesi olarak tespit edilmiştir. Bulgu ile ilgili olarak servis sorumlu 
hemşiresi-1: “kurum içindeki herkesin hasta bilgilerine ulaşabilmesi, dijital hastane verileri herhangi 
bir internet saldırısı durumunda nasıl korunacak, adli vakalarda delil oluşturan kayıtların bilgisayar 
ortamına aktarılması sonucunda herhangi birisinin kaybolması ve ulaşılması durumunda ne olacak 
bilmiyoruz”, servis sorumlu hemşiresi-3: “hastaneye ve hastalara ait bilgilerin çok göz önünde olması 
ve hemen her yerden ulaşılabilir olması” ve radyoloji teknisyeni-2 ise “sistemden kaynaklanan 
herhangi bir arıza durumunda çekim yapamıyoruz, hastalar birikiyor çünkü sistem manuel işlem 
yapmamıza izin vermiyor” şeklinde görüş belirtmişlerdir.  
Dijital hastane uygulamaları ile her türlü hasta profiline uygun daha verimli hizmet verilebileceği 
tespit edilmiştir. İnternet ulaşımı olan hasta veya hasta yakınlarının hasta ile ilgili sonuçlara ve sürece 
istedikleri an her yerden ulaşabilecekleri belirlenmiştir. Bulgu ile ilgili olarak uzman hekim-2: “her 
türlü hasta profiline uygun olduğunu düşünüyorum”, laboratuvar teknisyeni-2: “her türlü hasta 
profiline uygun daha çok hastaneye sürekli gelen kronik hastaların takibi açısından daha uygun” 
şeklinde görüş belirtmişlerdir. 

Meslekte Çalışma Süresi 6-10 yıl 1 6,7 
11 yıl ve üzeri 14 93,3 

Toplam  15 100 
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Dijital hastane uygulamalarının hastane dışından da sağlık hizmeti sunumunun neredeyse her 
aşamasında kullanılabileceği hızlı teşhis, uzaktan order ve konsültasyon verebilme imkanı sağladığı 
belirlenmiştir. Bulgu ile ilgili olarak uzman hekim-3: “evden dahi yatan hastalarımızı online takip 
edebiliriz ve veri sağlayabiliriz”, radyoloji teknisyeni-1 ise “dijital görüntüler uzaktan raporlamaya 
imkan vermekte böylelikle doktor eksikliği veya yetersizliği azaltılabilmektedir” şeklinde görüş 
belirtmişlerdir. 
Dijital hastane uygulamalarının yatan hastalara yönelik sağlık hizmeti sunumunu daha doğru, hızlı ve 
pratik hale getirdiği belirlenmiştir. Bulgu ile ilgili olarak uzman hekim-2:“orderin eksiksiz verilmesi, 
hızlı ve doğru tedavi uygulanması, dosyaların eksiksiz doldurulması hasta bilgi ve belgelerine eksiksiz 
ve çabuk ulaşım teşhis, tedavi ve takiplerin daha hızlı yapılabilmesini sağlamaktadır”, radyoloji 
teknisyeni-2 ise “dijital portabl sayesinde yatan hastaya çekim yapıldığı andan itibaren doktor sonuca 
ulaşmakta, teşhis ve tedavi planlaması daha kısa sürede yapılabilmektedir” şeklinde görüş 
belirtmişlerdir. 
Dijital hastane uygulamalarının ayaktan hastalarında sağlık hizmetine ulaşma ve faydalanma 
süreçlerini daha hızlı ve pratik hale getirdiği belirlenmiştir. Bulgu ile ilgili olarak uzman hekim-3: 
“röntgen ve tetkik sonuçları anlık görülebilmekte ve hızlı tedavi düzenlenebilmekte”, servis sorumlu 
hemşiresi-1 ise “ayaktan hastaların muayene başlangıç ve takip işlemleri sistem üzerinden 
yapılmaktadır, geçmişe ait hasta bilgilerine rahatlıkla ulaşılabilmektedir dolayısıyla tekrar kayıt 
işlemleri yapılmadığından hastanın bekleme süresi azaltılmakta ve hasta bireye teşhis ve tedavi amaçlı 
daha fazla vakit ayırma imkanı ortaya çıkmaktadır” şeklinde görüş belirtmişlerdir. 
Katılımcılar genel olarak; dijital hastane uygulamalarının hasta ve hasta yakınları açısından da 
özellikle e-nabız uygulamaları sayesinde; hastaların kişisel sağlık verilerine her yerden ulaşabilme,  
kendi tedavi sürecini takip edebilme ve farklı hastanelere gitseler bile sistem üzerinden kendi 
bilgilerini götürebilme imkanı ile fayda sağladığını ve sağlayacağını ifade etmişlerdir. Ancak 
katılımcılardan uzman hekim-1 hastanelerin şu andaki mevcut alt yapısı ile uygulamaların ve sistemin 
sadece çalışanlara fayda sağlayacağını diğer hastaneler ile entegrasyonun sağlanması gerektiğini bu 
haliyle hastalar açısından göstermelik uygulamalardan öteye geçmeyeceğini ifade etmiştir. 
 
3.3. Hastane Yöneticilerinin Dijital Hastane Uygulamaları Hakkındaki Görüşlerine İlişkin 
Bulgular 
Hastane üst düzey yöneticilerinin dijital hastane sisteminin kuruluşu, işleyişi ve sonuçlarına yönelik 
görüşlerine ilişkin bulgular şu şekildedir. 
Hastane üst düzey yöneticileri, dijital hastane uygulamasına geçiş aşamasında kurumsal boyutta fiziki 
ve teknik alt yapı ile kullanıcı personel açısından çeşitli sorunlar yaşandığını ifade etmişlerdir. Bu 
sorunlar; gerekli donanım ve cihaz alımında ihale kanunundan kaynaklanan satın alma zorlukları, 
personel eksikliği nedeniyle teknik alt yapının kurulmasının uzun zaman alması, eczane yönetim 
sisteminin kurulmasında bütün ampül ve tabletlerin formlarının tek tek hazırlanmasının ve 
sınıflandırılmasının uzun zaman alması ile eğitimli kullanıcı personel yetersizliği olarak tespit 
edilmiştir.  
Bulgu ile ilgili olarak yönetici-1: “alt yapının hazırlanması sırasında gerekli donanım ve cihazların 
alımında ihale kanunundan kaynaklı sorunlar yaşandı ayrıca personelin eğitimsiz olması ilk 
kullanımda sorunların ortaya çıkmasına neden oldu”, yönetici-2 ise “sistemin kurulma aşamasında 
gerekli cihazların temininde sorunlar yaşandı” şeklinde görüş belirtmişlerdir. 
Dijital hastane sisteminin kuruluş maliyetinin yüksek olduğu ancak kullanım süreci ile hastane genel 
maliyetlerini düşürdüğü hastane üst düzey yöneticilerinin ifadeleri sonucunda tespit edilmiştir.  
Bulgu ile ilgili olarak yönetici-1: “sistemin kuruluş maliyeti oldukça yüksek ancak kayıtların daha 
doğru yapılmasına imkan sağlamasıyla kayıp ve kaçakların önlenmesi genel yönetim maliyetlerini 
düşürdü”, yönetici-2: “kurulum maliyeti yüksek olsa da sistem işletilirken fatura kaçakları 
olmamaktadır”, yönetici-3: “kağıt maliyetini düşürdü”, yönetici-4: “maliyeti yüksek ancak kazanımı 
önemli ölçüde çünkü yanlış ilaç kullanmanın sonuçları ve maliyeti daha yüksek, sistem yanlış ilaç 
kullanımını önlemektedir”, yönetici-5 ise: “kağıtsız hastane sistemine geçildiği için maliyetler 
düşmüştür” şeklinde görüş belirtmişlerdir. Yöneticilerin maliyetler konusundaki ifadelerinden de 
anlaşılacağı üzere; sistemin kuruluş maliyeti yüksek olsa da kullanım süreci ile birlikte genel anlamda 
hastane maliyetlerinin düşürülmesine olumlu yönde etki ettiği söylenebilir. 

698



2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi
2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

Dijital hastane sisteminin sağlık hizmeti sunumu sürecinde idari, teknik, eczacılık ve destek 
hizmetlerinin yürütülmesini olumlu yönde etkilediği ancak eczacılık hizmetlerinde iş yükünün 
artmasına neden olduğu tespit edilmiştir.  
Bulgu ile ilgili olarak yönetici-1: “idari, teknik, eczacılık ve destek hizmetlerinin yürütülmesi 
açısından hızlı ve güvenilir işlemler yapılabilmektedir”, yönetici-2 ise: “sistem idari açıdan özellikle 
kontrol mekanizması olarak yüksek düzeydedir, eczane ve klinikler arasında koordinasyonu 
hızlandırmış ve kullanımları güvenilir hale getirmiştir, sistem teknik ve destek birimleri daha efektif 
çalışmasını sağlamaktadır” şeklinde görüş belirtmişlerdir. 
Yöneticilerin ifadeleri doğrultusunda, dijital hastane sisteminin hastane genel bilgi güvenliğinin ve 
hasta güvenliğinin sağlanmasına olumlu katkılar sağladığı tespit edilmiştir. 
Bulgu ile ilgili olarak yönetici-1: “her işlem yetkili personelin sorumluluğunda ve şifreli olduğundan 
bilgi güvenliği açısından avantaj sağladığını düşünüyorum”, yönetici-4 ise: “katlanılan maliyetlere ve 
zahmete rağmen sistemin oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum, özellikle hasta güvenliğinin 
sağlanması açısından büyük avantajları var, hastaya yanlış ilacın ve yanlış dozda ilacın verilmesi 
ihtimalinin oldukça azaltıyor” şeklinde görüş belirtmişlerdir. 
Dijital hastane sisteminin genel anlamda hastane yönetimine yönetsel planlamalarda ve denetimlerde 
olumlu katkılar sağladığı tespit edilmiştir. Yöneticileri ifadelerine göre bu katkılar; hastanenin 
prestijini arttırması, hastanenin bütün birimlerinde hızlı ve güvenilir işlem yapılması ile bilgi akışı ve 
denetlemeyi kolaylaştırması, tıbbi hataların ve veri kayıplarının önlenmesi, hasta bazlı ilaç kullanımını 
kolaylaştırması, kağıt ve ilaç israfını düşürmesi, birimler arası koordinasyonu artırması ve tedavi 
sürecindeki rol paylaşımının yakın takibini sağlaması, hasta güvenliğini artırması olarak belirlenmiştir.  
Bulgu ile ilgili olarak yönetici-1: “hastanenin prestijini arttırmıştır”, yönetici-4 ise: “hastanenin 
bütün birimleri arasındaki koordinasyonu hızlandırmıştır, birimlerin tedavi sürecindeki rol paylaşımı 
netleşmiş ve yakın takibi sağlanmıştır, hasta bireylerin tedavi güvenliği en üst seviyeye çıkmıştır, ilaç 
uygulayıcı personelin hata payı düşmüştür sonuç olarak kaliteli ve güvenli sağlık hizmeti verilmesini 
sağlamıştır” şeklinde görüş belirtmişlerdir. 

4. Sonuç
Araştırma dijital hastane uygulamalarının hastane çalışanları ve yöneticilerinin bakış açısından
değerlendirilmesi amacıyla 2018 yılı Mayıs ayında Isparta Şehit Yunus Emre Devlet Hastanesinde
yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış olup 5’i üst düzey yönetici olmak üzere
toplam 15 dijital hastane kullanıcısının görüşleri değerlendirme kapsamına alınmıştır.

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, dijital hastane uygulamalarının avantajlı bir 
başka ifade ile olumlu yönleri; 

Sunulan sağlık hizmetinin kalitesinin yükseltilmesi, dijital randevu sistemi ile bekleme süresinin 
kısaltılması, veri girişinin tekrarına gerek kalmaması, hastaya ait geçmiş dönem bilgilerinin ve anlık 
bilgilerin aynı anda görülebilmesi, kayıtların eksiksiz tutulması ve çabuk ulaşılması ile hastanın 
hekime daha kolay ulaşmasının mümkün olması ve hekimin hastayı geçmişi ile birlikte komplex 
olarak değerlendirebilmesi ile hastaya daha fazla zaman ayırabilmesi, 
Sağlık hizmeti sunumunun uzaktan yürütülebilmesi, 24 saat süreyle uzaktan hastayı gözlenmeyebilme 
order ve konsültasyon verebilme imkanı, 
Hastanın veya hasta yakınının uygulanan tedavi hizmetini anlık takip edebilmesi, 
Hasta veya hasta yakınının hastaneye gitmeden bulunduğu yerden istediği an tahlil, tetkik, radyoloji 
sonuçlarına ve sağlık bilgilerine ulaşabilmesi ile aynı zamanda farklı bir yerde farklı bir hastanede 
işlem yaptırabilmesi sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi, 
Hasta güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirlerin alınmasının sağlanması; hastaya ait temel 
bilgilerin (alerji, bulaşıcı hastalık, düşme riski, sağlık geçmişi vb.) hasta dosyasında yer alması, 
sistemin konu ile ilgili uyarı vermesi, hastaya yanlış veya yanlış dozda ilaç verilmesi riskinin ortadan 
kaldırılması, 
Hastaya ait her türlü tahlil ve tetkik sonucunda aşırı farklılıkların olması durumunda sistemin uyarı 
vermesi ile hastaya daha hızlı ve doğru teşhis koyabilme ve tedavi planlayabilme imkanı, 
Hastane birimleri arasındaki koordinasyonun hızlanması ve her birimin hastanın tedavi sürecindeki 
rolünü daha net planlayarak takip edebilmesi, 
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Hasta bazlı ilaç kullanımı ile tıbbi hataların önüne geçilmesi ve ilaç kaybı ve israfının önlenmesi, 
Dijital ortamda radyolojik uygulamaların saklanabilmesi ile film kayıp ve tekrarlarının önlenmesi, 
çekimlerde doz ayarlamasının sistem tarafından yapılması ile teknisyen hatasının en aza indirilmesi ile 
hatalı çekimlerin önlenmesi, 
Her türlü işlem raporlarının daha sistemli ve hızlı kayıt edilmesi ile faturalama kayıp ve kaçaklarının 
önlenmesi, 
Başta kağıt kullanımı olmak üzere genel yönetim giderlerinin azaltılması ile sağlık hizmeti sunum 
maliyetlerini düşürmesi ve hastaneye toplumun gözünde prestij sağlaması olarak sıralanabilir. 
 
Dijital hastane uygulamalarının dezavantajlı bir başka ifade ile olumsuz yönleri; 
Sisteme geçiş ve kurulum maliyetinin yüksek olması, 
Kurulum sırasında donanım ve cihaz alımı sırasında bürokratik sorunların yaşanması, 
Birçok hastanede dijital hastane sisteminin olmamasından kaynaklanan veri akışı odaklı hastaneler 
arası koordinasyonsuzluk, 
Özellikle eczane işlemlerinin hazırlanması ve uygulanması sırasında iş yükünün artmasına paralel 
olarak; personel yetersizliği ve eğitimsizliğinden kaynaklanabilecek hatalı işlem yapma riski,  
Sisteme geçiş ve kurulum sırasında bilgi işlem personeli eksikliği, 
Kullanıcıların eğitimsiz olması, 
Sistemin sık arızalanması ve durması, 
Her yerden ve her an bilgilere ulaşılabilme nedeniyle bilgilerin çalınma, silinme veya farklı amaçlar 
için kullanılabilme ile güvenlik sisteminin yeterince güçlü olmaması nedeniyle herhangi bir internet 
saldırısında çökme ihtimali, 
Sistemin çökmesi ile arşivin kaybolma riski şeklinde sıralanabilir. 
Dijital hastane uygulamalarına yönelik ifade edilen dezavantaj veya olumsuzlukların daha çok 
bürokratik işlemlerden, alt yapı ve özelikle bilgi işlem personeli olmak üzere personel 
yetersizliğinden, kullanıcıların uygulamalara ve sisteme yönelik eğitim eksikliğinden ve sistemsel 
nedenlerden dolayı ortaya çıkan arıza ve durmalar ile güvenlik sisteminin yetersizliğinden 
kaynaklandığı görülmektedir. Bu dezavantaj ve olumsuzluklar kısa süreli bir eylem planının 
geliştirilmesi ve uygulanması ile ortadan kaldırılabilecek niteliktedir. Bu amaçla;  
Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü (SBSGM)’nün koordinasyonunda 
bürokratik işlemlerin kolaylaştırılması,  
Dijital hastane sistemine geçişi planlanan hastanelerin teknik iletişim alt yapısının güçlendirilmesi ile 
bilgi işlem personeli sayısının arttırılması,  
Dijital hastane uygulamaları kullanıcı personellerin öncelikle sistemin kullanımına ve yaşanabilecek 
arızaların giderilebilmesine yönelik eğitim almasının sağlanması, 
Hasta güvenliğinin sağlanması ve güçlendirilmesine yönelik tıbbi hataların en aza indirilebilmesi 
amacıyla eczacılık işlemlerinde hata riskinin en aza indirilebilmesi için eczane çalışan sayısının 
arttırılması, 
Sistemin güvenliği amacıyla sistem kayıt ara yüzünün kapasitesinin hasta sayısına paralel olarak 
arttırılması ve sistemin internet saldırılarından etkilenmemesi için sistem güvenliğinin teknik olarak 
yükseltilmesi, 
Arşivin anlık kopyalanmasının sağlanması ve dijital hastane sistemine geçmiş hastaneler arasında 
koordinasyonun sağlanması önerileri geliştirilebilir. 
 
Genel olarak, araştırmanın başlangıç noktasını da oluşturan dijital hastane uygulamalarının; hastane 
yönetim sistemine, hastane çalışanlarına, hasta ve hasta yakınlarına sağlık hizmeti sunumu ve alımı 
açısından önceki sisteme göre avantaj sağladığı, dezavantajları ve olumsuz yönleri olsa da bunların 
kabul edilebilir ve kısa sürede ortadan kaldırılabilir nitelikte olduğu belirlenmiştir.  
Araştırma sonuçlarının; genel anlamda sağlık yönetimi planlayıcılarına, hastane yöneticilerine, sağlık 
yönetimi araştırmacılarına ve öğrencilerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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HEMŞİRELERİN ELEKTRONİK TIBBİ KAYITLARA İLİŞKİN 
GÖRÜŞLERİNİN “KULLANIM, KALİTE VE KULLANICI 

TATMİNİ” BOYUTLARINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 
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Özet 

 Sağlık bakım hizmetlerinde etkinlik ve kalite artışını sağlamada düzenli ve etkin işleyen elektronik kayıt 
sistemleri önemli bir yere sahiptir. Çalışmanın amacı, Ege Üniversitesi Hastanesi kliniklerinde çalışan 
hemşirelerin kullandıkları elektronik tıbbi kayıtlara ilişkin görüşlerinin kullanım, kalite ve kullanıcı tatmini 
bakımından değerlendirilmesidir.  

Tanımlayıcı tipteki bu araştırmada veriler anket yöntemiyle toplanmıştır. Çalışmanın evrenini 
kliniklerde görevli 900 hemşire oluşturmuştur. Örnekleme 323 hemşire dahil edilmiştir. Nicel veriler sayı, yüzde, 
korelasyon ve ki-kare kullanılarak analiz edilmiştir.  

Araştırmanın sonucunda; hemşirelerin; elektronik tıbbi kayıtları kullanım düzeyinin ortalama skoru 
1,68/5 ,elektronik tıbbi kayıtların kalitesine ilişkin değerlendirme ortalama skorunun 2,32/5 ve elektronik tıbbı 
kayıtlardan tatmin düzeylerinin ortalama skorunun 2,68/5 olduğu bulunmuştur. Çalışmaya katılan hemşirelerin 
elektronik tıbbi kayıt sistemini yeterince kullanamadıkları; kalitesinin ve kullanan grubun tatmin düzeyinin ise 
orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik 
mezunlarından yeterli derecede memur istemi yapılmalı ve birimlere iç sekreterlikler kurularak sistemin 
yakından takibi sağlanmasının gerekliliği anlaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hastane Kayıt Sistemleri, Elektronik Tıbbi Kayıtlar, Hemşireler  

THE EVALUATIONS OF THE NURSES ON ELECTRONIC MEDICAL RECORDS IN THE 
DIMENSIONS OF "USE, QUALITY AND USER SATISFACTION" 

Abstract 

Electronic health record systems that operate regularly and effectively have an important place in 
increasing efficiency and quality in health care services. The aim of the study is to evaluate the opinions of 
electronic medical records used by the nurses working at Ege University Hospital clinics in terms of usage, 
quality and user satisfaction. 

In this descriptive study, data were collected by questionnaire. 900 nurses working in the clinics created 
the universe of the work. Sampling 323 nurses were included. Quantitative data were analyzed using number, 
percentage, correlation and chi-square. 

As a result of the research; nurses; the average score of the electronic medical records usage level was 
found to be 1,68/5, the average score of the electronic medical records was 2,32/5, and the average score of the 
satisfaction levels of the electronic medical records was 2,68/5. Nurses participating in the study can not use the 
electronic medical record system adequately; and the level of satisfaction of the group using it is moderate. In 
accordance with these results, it has been understood that the civil servants should be employed at sufficient 
levels from the medical documentation and secretarial graduates and the internal secretariats should be set up 
for the units and the system should be provided closely. 

Key Words: Hospital Registration Systems, Electronic Medical Records, Nurses 
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1. Giriş 

Günümüzde sağlık kurumlarındaki modern tıbbi ve cerrahi metotların oldukça karışık işlemler haline 
dönüşmesi ve geri ödeme sistemlerindeki gelişmeler hastalara verilen hizmetlerin tüm ayrıntıları ile 
belgelenmesi zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Tıbbi kayıtlar ve özellikle hasta dosyaları hastaya 
verilen tıbbi bakım ve tedavi hizmetlerinin değerlendirilmesinde önemli bir kaynak niteliğindedir 
(Somer, 2010). Tıbbi kayıtların hasta bakımı, tıbbi araştırmalar, bilimsel çalışmalar, sağlık kurumları 
yönetimi, adli tıp, finansal yönetim ve halk sağlığı açısından önemi tartışılmaz bir gerçektir (Cihan, 
2013). 

Gelişen ve değişen dünyamızda bilgi teknolojileri giderek daha önemli hale gelmiş ve bütün 
sektörlerde yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Sağlık bakım hizmetlerinde yaşanan değişimler, 
sağlık bakımında verimlilik ve kaliteye giderek daha fazla önem verilmesine ve kalitenin daha üst 
düzeye çıkarılmasında neden olmaktadır. Bunun sonucu olarak kurumlar yeniden yapılandırılmakta, 
bakım hizmetlerinin verilme biçimi ile ilgili klinik süreçler yeniden değerlendirilmekte, hizmet 
sunumunda yeni modeller geliştirilmekte ve biçimlendirilmektedir. Tüm bu değişim ve gelişim süreci 
aynı zamanda, yeni bir sağlık enformasyon altyapısına olan ihtiyacın ortaya çıkmasına yol açmıştır 
(Eriş, 2016; Erünlü, Sağlık Platformu).  

Elektronik Sağlık Kayıt Sistemi 

Sağlık hizmetlerinde yaşanan değişimlerin ortaya çıkardığı bu gereksinimlere karşılık verebilecek 
sistemler elektronik hasta kayıt sistemleri olmuştur. Elektronik hasta kayıt sisteminin ne olduğu 
konusunda standart bir tanım bulunmamaktadır. Elektronik Hasta Kaydı (Electronic Patient Record), 
Elektronik Tıbbi Kayıt (Electronic Medical Record), Elektronik Sağlık Kaydı (Electronic Health 
Record), Bilgisayar Tabanlı Hasta Kaydı (Computer Based Patient Record) birlikte 
kullanılabilmektedir (Cihan, 2013; Yılmaz cd., 2002). 

IOM( Institue of Medicine, National Academy of Science, USA) 1991 yılında yaptığı toplantıda 
geleceğin sağlık kayıtlarını, doğru ve tam verilere, uyarılara, yönlendirmelere, klinik destek 
sistemlerine, tıbbi bilgilere, bağlantılara ve diğer yardımlara erişimi sağlayarak kullanıcıları 
desteklemek üzere, özel olarak tasarlanmış bir sistemde bulunan elektronik hasta kaydı olarak 
tanımlamıştır (Dick vd., 1997). 

Elektronik Sağlık Kayıtları; hasta kayıtlarının oluşturulması, geliştirilmesi ve/veya kalitesinin 
artırılması sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi çalışmalarına katkıda bulunabilecek teknik sistemlerden 
biridir. Elektronik hasta kayıtları; sağlık hizmeti veren personelin sağlık bakımı için ihtiyaç duyacağı 
verilere daha iyi ve daha hızlı bir şekilde ulaşım, daha iyi kalitede veriler ve verileri çok yönlü olarak 
sunma olanakları sağlamaktadır. Elektronik hasta kayıtları; sağlık bakımının sonuçlarının 
ölçülebilmesi için gerekli klinik verilere elektronik olarak ulaşılmasını sağlamakta; maliyetleri 
düşürerek ve personel verimliliğini arttırarak sağlık bakım kuruluşlarının etkililiğini artırmaktadır 
(Türkiye Bilişim Şurası, 2014). 

En geniş kapsamıyla elektronik kayıtlar genetik bilgiden başlar, prenatal döneme ait bilgileri ve 
doğum bilgisini de içine alır; çocukluk dönemi bilgileri, kişinin yaşam boyu aldığı tüm sağlık 
hizmetleri ve ölüm bilgilerini de içerir (Soner, 2010; Cihan, 2013). 

Geleceğin en çok konuşulan konularından birisi de tartışmasız sağlık enformasyon teknolojileri ve 
elektronik hasta kayıt sistemleri olacaktır. Gelişmiş ülkelerin sağlık kayıt sistemlerinde elektronik 
hasta kayıt sistemlerine geçmek için hızlı ve yoğun bir çaba vardır (Göker, 2002; Top ve Gider, 2010). 
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Türkiye’de sağlık kayıtları, mevcut yapısıyla sağlık çalışanlarının talep ettikleri bilgileri ve belgeleri 
sağlamakta yetersiz kalmaktadır. Bilgisayar ve bilişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte sağlık 
alanında ve özellikle hemşirelik uygulamalarında önemli değişimler ve dönüşümler yaşanmaktadır. 
Elektronik sağlık kayıtları bu problemi çözmede en uygun ve en etkili yöntemdir. Ancak elektronik 
sağlık kayıtlarının başarılması bu alanda uzun dönemli, planlı, geleceği bugünden görebilen ve gerekli 
önlemleri almada etkili olabilen çalışmalar gerektirmektedir (Sağlık Platformu; Çakırlar ve Mendi, 
2016). 

Sağlık alanında bilgisayar teknolojisinin kullanımı, hasta verilerinin bir araya toplanmasını, bu verilere 
daha hızlı ulaşılmasını ve paylaşılmasını sağlamaktadır. Bu sistemler sayesinde kullanan kişilerin 
kırtasiye ve yazı işleri azalmakta, sağlık personelinin tedavi ve bakım için ayırdığı zamanı; dolayısıyla 
bakımın verimliliği ve kalitesi artmaktadır (Cox, 1995; Ay, 2007).  

Ayrıca bilgisayar teknolojilerinin kullanıldığı sağlık bakım sistemleri sağlık çalışanlarının gelişimi ve 
etkinliğinin arttırılmasında da etkin rol oynamaktadır (Hovenga vd., 2005; Erdemir vd., 2005). 

Hasta Bakım Hizmetleri ve Elektronik Tıbbi Kayıt Sistemi 

Türkiye’de kullanılmakta olan elektronik tıbbi kayıt sistemlerinde standardizasyon sağlanması, en 
azından birbirleri ile benzer sistemlerin kullanılması ve bu sistemlerin de SGK faturalandırma ve geri 
ödeme sistemlerine entegre edilmesi o kuruluşun mali açıdan ayakta kalabilmesi adına oldukça 
önemlidir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı, özel hastane ve üniversite hastanelerinin de içinde olduğu bir 
sistem kurulmalı ve kişi herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurduğunda verileri sistemden otomatik 
olarak diğer kuruluşa sevk edilebilmelidir. Sağlık Bakanlığının böyle bir sistemi olmasına rağmen 
üniversite hastaneleri ve özel hastaneler bu sisteme henüz entegre edilememişlerdir. Bu sistemlerin 
düzenlenmesi sürecinde ve sonrasında da sistemi kullanacak olan sağlık personelinin görüş, öneri ve 
değerlendirmeleri sistemin başarısı açısından oldukça önemli bir rol oynamaktadır (Top ve Gider, 
2010). 

Sağlık kuruluşlarında diğer sağlık ekibi üyeleri arasında koordinasyonu sağlayan, hasta için gerekli 
klinik bilgileri bir araya getirerek hasta bakımını planlayan ve uygulayan grup hemşire grubudur. 
Hemşireler hastaların ruhsal, sosyal ve somatik ihtiyaçlarına bir bütün olarak ele alırlar ve bakımlarını 
bu şekilde de planlayıp uygularlar (Hovenga vd., 2005, Erdemir vd., 2005). 

Hemşirelerin bakım uygulamalarında güncel bilgileri ve uygulamaları takip edebilmeleri için 
elektronik tıbbi kayıt sistemlerinin kullanılması önemli rol oynamaktadır (Ay, 2009). 2000’li yılların 
başlangıcında hemşirelik tanılarına yönelik bakım ve uygulama sonuçlarının da sınıflandırıldığı ve 
hemşireye de yol gösteren kaynak niteliğinde bilgisayar programları yazılmaya ve kullanılmaya 
başlanmıştır (Ay, 2007). 

Sağlık kuruluşlarında elektronik tıbbi kayıt sistemlerini en fazla kullanan grup hemşire grubu olduğu 
halde bu grubun fikir ve önerileri yeterince dikkate alınmamış ve bu konu üzerine sınırlı sayıda 
araştırma yapılmıştır (Top ve Gider, 2010). 

Bu araştırmada bir araştırma uygulama hastanesinde yataklı servislerde görev yapan hemşirelerin 
kullandıkları elektronik tıbbi kayıt sistemlerine yönelik görüşlerinin kullanım kolaylığı, kaliteli hizmet 
sunumu ve kullanıcı memnuniyeti boyutlarıyla ele alınması amaçlanmıştır. Çalışmada ayrıca, bu üç 
boyutun çalışmaya katılan hemşirelerin sosyo-demografik özelliklerinden etkilenip etkilenmediği de 
tespit edilmeye çalışılacaktır. 
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2. Yöntem 
 

Ege Üniversitesi Hastanesi kliniklerinde çalışan hemşireleri kapsayan bu araştırma tanımlayıcı 
tipte bir çalışmadır. Çalışmanın evrenini Ege Üniversitesi Hastanesi yataklı servislerinde görev yapan 
900 hemşire oluşturmuştur. Örneklem seçimine gidilmeden evrenin tamamı alınması hedeflenmiştir. 
Veriler 2014 yılının Eylül Ayında anket yöntemiyle elde edilmiştir. Ancak anket çalışmasına katılım 
gönüllülük esasına dayandığı için 353 anket formu toplanmış ve 30 anket eksiklerinden dolayı 
geçersiz kabul edilmiş ve 323 anket formuyla değerlendirmeye gidilmiştir. Gerekli örneklem 
büyüklüğü %5 güven aralığında Keiser Meyes Olkin örneklem yeterliliği ölçümü 290 olarak 
hesaplanmış ve 323 örneklem çalışmanın güvenilirliği için yeterli bir sayı olarak bulunmuştur.  

Kullanılan anket Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Top ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Sağlık 
Yüksekokulu Sağlık Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Gider tarafından 2010 yılında 
düzenlenmiş ve gerekli pilot çalışmaları ile geçerlilik, güvenirlik analizleri yapılmıştır. Ayrıca anketin 
kullanımı için gerekli etik kurul izinleri alınmıştır.  

Kullanılan ankette toplam 47 soru bulunmaktadır. Bunların 12 tanesi katılımcıların sosyo-
demografik özelliklerini belirleme ve bilgisayar kullanma durumları ile ilgili sorulardır. Geriye kalan 
35 soru çalışmanın ana konusu ile ilgili sorulardan oluşmuştur; bu soruların 12 tanesi sistemi kullanım 
düzeylerinin ölçmek için, 12 tanesi sistemin kalite düzeylerini ölçmek için, 11 tanesi de sistemle ilgili 
memnuniyet derecelerini ölçmek için sorulmuştur. Ankette ölçümler 5’li Likert Ölçeği doğrultusunda 
yapılmıştır. Elde edilen bulgular SPSS 22.0 paket programı kullanılarak, sosyo-demografik 
özelliklerde frekans, yüzde ile; dağılımlar buna ek olarak ortalama ve standart sapma ile; ikili 
karşılaştırmalarda ilişkilerin ölçümü için korelasyon analiziyle; üçlü ve daha üzeri karşılaştırmalarda 
normal dağılım gösterdiği bulunduğundan (Kolmogorov Smirnov uygunluk testi ile) ANOVA ile ifade 
edilmiştir. 
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3. Bulgular 
Tablo 1. Katılımcılara İlişkin Tanımlayıcı Bulgular 

  
N % 

  
N % 

Yaş Çalıştığı Bölüm 
  

 
21-25 52 16,1 

 
Servis 180 55,7  

26-30 102 31,6 
 

Yoğun Bakım 129 39,9 
 31-35 77 23,8  Doğumhane 5 1,5 
 36-40 44 13,6  Kit Ünitesi 4 1,2 
 41-45 34 10,5  Acil Servis 5 1,5 
 46-50 11 3,4     
 51 ve Üzeri 3 0,9     
 
Çalışma Süresi (Yıl) 

 
Bölümde Çalışma Yılı  

0-5 arası 125 38,7 
 

0-5 arası 187 57,9  
5-10 arası 84 26,0 

 
5-10 arası 77 23,8 

10-15 arası 46 14,2 10-15 arası 32 9,3 
15-20 arası 33 10,2 15-20 arası 17 5,3 
20-25 arası 22 6,8 20-25 arası 4 1,2 
25-30 arası 10 3,1 25-30 arası 4 1,2 
30 üzeri 3 0,9 30 üzeri 2 0,6 

 
Eğitim Düzeyi 

 
Görevi 

  
 

Lise 2 0,6 
 

Bölüm Sorumlusu 108 31,6 
 Önlisans 15 4,6  Servis Ünite Sorumlusu 44 12,9  

Lisans 278 86,1 
 

Hemşire 121 35,4  
Yüksek Lisans 28 8,7 

 
   

 
Bilgisayar Kullanımı (Yıl) 

 
Çalıştığı Klinik 

  
 

0-5 19 5,9 
 

Dahili 170 52,6  
6-10 105 32,5 

 
Cerrahi 153 47,4  

10-15 95 29,4      
16-20 26 8,0      
21-25 1 0,3     

 Kullanım Yılı Bilgisi 
Vermeyen 77 23,8     

 Toplam 323 100,0 Toplam 323 100,0 

Tablo1’de araştırmaya katılan hemşirelerin sosyo-demografik özellikleri belirtilmiştir. Bu 
tablo incelendiğinde ; %31,6’sının 26–30 yaş arasında olduğu, %94,4’ ünün kliniklerde çalışan 
hemşireler olduğu,  38,7’sinin meslek hayatının ilk beş yılı içinde olduğu, %55,7’sinin servis 
hemşiresi olduğu görülmektedir. Ayrıca %52,6’sının da dâhili kliniklerde çalıştıkları %57,9’unu bu 
birimlerdeki ilk beş yılı içinde olduklarını, %86,1’inin lisans mezunu olduklarını, %32,5’inin 6-10 
yıldır bilgisayar kullandıkları görülmektedir. 

 

Tablo 2. Araştırmaya Katılan Hemşirelerin Yaş ve Çalışma Sürelerinin Ortalama Dağılımları 

 Min. Maks. x̄ s.s. 
Yaş 20 60 33,22 6,92 
Çalışma Süresi 0,10 35,00 9,39 7,51 

 

Tablo 2’de araştırmaya katılan hemşirelerin yaşlarının ve çalışma sürelerinin minimum ve 
maksimum değerleri ve ortalamaları gösterilmektedir. Bu tablo incelendiğinde ankete katılan 
hemşirelerin yaş ortalamalarının 33,22±6,92 çalışma süreleri ortalamalarının 9,3±7,5 yıl olduğu 
belirtilmiştir. 
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Tablo 3. Araştırmaya Katılan Hemşirelerin Bilgisayar Eğitim Durumları ve Çalışma İstasyonu, 
Elektronik Tıbbi Kayıt Sisteminin İş Akışına Entegrasyonu 

 

 Evet Hayır  
 N % N %   
Bilgisayar Eğitimi 183 56,7 140 43,3 

  
Bilgisayar Çalışma İstasyonu 93 28,8 230 71,2 
Etkin Sistem Kullanım Eğitimi 74 22,9 249 77,1 
Doküman Akışının Entegre 
Olma Durumu 106 32,8 217 67,2 

Toplam     N % 
    323 100,0 

 

Tablo 3’te, araştırmaya katılan hemşirelerin bilgisayar eğitimi alıp almadığı, servislerde 
kullanmak için yeterli bilgisayarlarının olup olmadığı, bu sistemleri kullanım eğitimi alıp almadığı ve 
yine bu sistemlerinin iş akışına iyi entegre edilip edilmediği konusunda verdikleri yanıtların sayı ve 
yüzde karşılığını göstermektedir. Tablo 5 incelendiğinde hemşirelerin % 56,7’sinin bilgisayar eğitimi 
aldığı görülmektedir. Ancak %77,1’inin etkin sistem eğitimi almadığı, hemşirelerin % 71,2’i 
hastanelerinde yeterli bilgisayar olmadığını, % 67,2’si ise elektronik tıbbi kayıt sistemlerinin 
hemşirelik hizmetleri iş akışına iyi entegre edilmediğini belirtmiştir. 

 

Tablo 4. Araştırmaya Katılan Hemşirelerin Elektronik Tıbbi Kayıtların Kullanımı, Kalitesi ve 
Kullanıcı Tatmin Boyutu Ortalamaları 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 4’te, araştırmaya katılan hemşirelerin elektronik tıbbi kayıt sistemini kullanım, kalite ve 
kullanıcı tatmini boyutlarının ortalama skorları ve standart sapmaları gösterilmektedir. Araştırma 
sonucunda hemşirelerin; elektronik tıbbi kayıtları kullanım boyutunun ortalama skoru 1,68/5, 
kalitesine ilişkin değerlendirme ortalama skorunun 2,32/5 olduğu ve kullanıcı tatmin boyutlarının 
ortalama skoru 2,68 /5 bulunmuştur. Bu skor 5 değerine yaklaştıkça ilgili boyut düzeyi yüksek olarak 
nitelendirilmektedir. 

 

  

Boyutlar 𝒙𝒙� s.s. 

Kullanım 1,68 0,77 

Kalite 2.32 1,060 

Kullanıcı Tatmini 2.68 1,081 
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Tablo 5. Araştırmaya Katılan Hemşirelerin Yaş Grupları İle Elektronik Tıbbi Kayıt Kullanım, Kalite 
Ve Kullanıcı Tatmini Düzeylerinin Karşılaştırılması 

 

Yaş grubu N 
Kullanım Kalite Kullanıcı Tatmini 

𝒙𝒙� s.s. p 𝒙𝒙� s.s. p 𝒙𝒙� s.s. p 

21- 25 yıl 52 1,55 0,60 

0,17 

2,22 1,07 

0,00** 

2,59 1,04  

 

 

0,04* 
 

26- 30 yıl 102 1,61 0,76 2,08 1,02 2,42 1,17 

31- 35 yıl 77 1,55 0,60 2,24 0,97 2,67 1,03 

36- 40 yıl 44 1,88 0,92 2,61 1,03 3,01 0,96 

41- 45 yıl 34 1,95 0,97 2,66 1,18 3,05 0,93 

46- 50 yıl 11 2,14 1,10 3,07 0,91 3,23 1,15 

50-üzeri yıl 3 1,64 0,13 3,56 1,11 2,67 0,37 

Toplam 323 1,68 0,77 2,32 1,06 2,68 1,08 

 

Tablo 5’Te araştırmaya katılan hemşirelerin elektronik tıbbi kayıtlara ilişkin kullanım, kalite 
ve kullanıcı tatmini boyut skorlarının hemşirelerin yaş grupları arasında ilişki değerlendirilmiş ve 
kullanım boyutunda anlamlı bir fark bulunmazken (p>0,05) , kalite ve kullanıcı tatmini boyutlarına 
göre değerlendirme yapıldığında ise istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu anlaşılmıştır. Buna 
göre yaş arttıkça kullanıcı tatmini ve kalite boyutunda artış gözlenmiştir. Özellikle 46- 50 yaş 
grubunda hem kalite hem de kullanıcı tatmini boyut skorları yüksek bulunmuştur (p<0,05). 

 

Tablo 6. Araştırmaya Katılan Hemşirelerin Eğitim Düzeyi İle Elektronik Tıbbi Kayıt Kullanım, Kalite 
Ve Kullanıcı Tatmini Düzeylerinin Karşılaştırılması 

 

Eğitim düzeyi 
  

N 

Kullanım Kalite Kullanıcı Tatmini 

𝒙𝒙� s.s. p 𝒙𝒙� s.s. p 𝒙𝒙� s.s. p 

Lise 2 1,92 0,59 
 

0,41 
 

3,04 0,88 

0,22 

2,96 0,84 

0,28 
Ön lisans 15 2,19 1,00 2,96 0,97 3,00 1,09 
Lisans 278 1,63 0,73 2,28 1,06 2,65 1,08 
Yüksek lisans 28 1,86 0,96 2,37 1,03 2,81 1,12 
Toplam 323 1,68 0,77 2,32 1,06 2,68 1,08 

 

Tablo 6’da araştırmaya katılan hemşirelerin eğitim düzeylerinin kullanım,  kalite ve kullanıcı 
tatmini boyut düzeyleri aralarındaki ilişki değerlendirildiğinde hemşirelerin eğitim düzeylerinin her üç 
boyutla da arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0,05). 
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Tablo 7. Araştırmaya Katılan Hemşirelerin Çalıştığı Bölüm İle Elektronik Tıbbi Kayıt Kullanım, 
Kalite Ve Kullanıcı Tatmini Düzeylerinin Karşılaştırılması 

 

Çalıştığı 
bölüm   

  

N 

Kullanım Kalite Kullanıcı Tatmini 

𝒙𝒙� s.s. p 𝒙𝒙� s.s. p 𝒙𝒙� s.s. p 

Servis 180 1,74 0,85 

0,04* 

2,39 1,07 

0,00** 

2,80 1,02 

0,90 

Yoğun bakım 129 1,59 0,66 2,18 1,03 2,49 1,14 
Doğumhane 5 2,03 0,99 3,35 0,71 3,60 0,74 
Kit Ünitesi 4 1,13 0,08 2,13 0,95 3,25 0,67 
Acil Servis 5 1,47 0,47 2,57 1,53 2,24 1,22 
Toplam 323 1,68 0,77 2,32 1,06 2,68 1,08 

 

 

Tablo 7 değerlendirildiğinde; araştırmaya katılan hemşirelerin çalıştıkları bölüm ile ETK 
kullanım ve kalite boyutlarında değerlendirildiğinde istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmuşken 
(p<0,05), kullanıcı tatmini boyutunda anlamlı bir fark bulunamamıştır. Buna göree “Doğumhane”de 
çalışan hemşirelerin hem kullanım hem kalite boyut skorları diğer bölümlere göre düzeyleri yüksek 
bulunmuştur (p>0,05). 

 

Tablo 8. Araştırmaya Katılan Hemşirelerin Bilgisayar Eğitimi Alma Durumu İle Elektronik Tıbbi 
Kayıt Kullanım, Kalite Ve Kullanıcı Tatmini Düzeylerinin Karşılaştırılması 

 

Tablo 8 değerlendirildiğinde araştırmaya katılan hemşirelerin bilgisayar eğitimi alma 
düzeylerinin ETK (Elektronik Tıbbi Kayıt) kullanım, kalite ve kullanıcı tatmini boyutları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0,05). 

 

  

Bilgisayar 
eğitimi alma 
durumu 

  

N 

Kullanım Kalite Kullanıcı Tatmini 

𝒙𝒙� s.s. p 𝒙𝒙� s.s. p 𝒙𝒙� s.s. p 

Evet 183 1,70 0,79 

0,74 

2,30 1,08 

0,20 

2,66 1,13 

0,20 Hayır 140 1,64 0,75 2,34 1,04 2,71 1,01 

Toplam 323 1,68 0,77 2,32 1,06 2,68 1,08 
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Tablo 9. Araştırmaya Katılan Hemşirelerin Bilgisayar Kullanım Yılı Grubu İle Elektronik Tıbbi Kayıt 
Kullanım, Kalite Ve Kullanıcı Tatmini Düzeylerinin Karşılaştırılması 

Tablo 9 incelendiğinde; araştırmaya katılan hemşirelerin bilgisayar kullanım yılları ile ETK 
kullanım açısından bir fark bulunmazken (p>0,05), kullanıcı tatmini ve kalite boyutlarında istatistiksel 
olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur (p<0,05). Bu farklılıklara göre bilgisayar kullanmaya yeni 
başlayanlar ile 20 yılın üzerindeki kullanıcılar kalite ve kullanıcı tatmini boyutlarında 6 ila 20 yıl arası 
kullanıcılara göre daha düşük puan almışlardır.  

Tablo 10. Araştırmaya Katılan Hemşirelerin Çalıştığı Klinik Türü İle Elektronik Tıbbi Kayıt 
Kullanım, Kalite Ve Kullanıcı Tatmini Düzeylerinin Karşılaştırılması 

Tablo 10 incelendiğinde; araştırmaya katılan hemşirelerin çalıştığı klinik türüne göre 
değerlendirme yapılmış ve kullanım ve kalite açısından istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmuş 
ancak kullanıcı tatmini boyutunda incelendiğinde anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). 

Bilgisayar 
kullanım yılı 
grubu n 

Kullanım Kalite Kullanıcı Tatmini 

𝒙𝒙� s.s. p 𝒙𝒙� s.s. p 𝒙𝒙� s.s. p 

0- 5 yıl 19 1,58 0,78 

0,99 

2,30 1,10 

0,00** 

2,82 1,10 

0,00** 

6- 10 yıl 105 1,67 0,74 2,37 1,03 2,77 1,07 

10- 15 yıl 95 1,73 0,80 2,31 1,05 2,63 1,17 

16- 20 yıl 26 1,60 0,82 2,20 1,13 2,49 1,14 

21- 25 yıl 1 1,00 0,00 0,00 0,00 1,18 0,00 

Toplam 246 1,68 0,77 2,32 1,06 2,68 1,12 

Çalıştığı klinik 
türü  n 

Kullanım Kalite Kullanıcı Tatmini 

𝒙𝒙� s.s. p 𝒙𝒙� s.s. p 𝒙𝒙� s.s. p 

Dâhili 184 2,53 1,05 

0,01* 

2,04 0,99 

0,00** 

1,48 0,63 

0,06 Cerrahi 139 2,89 1,09 2,69 1,04 1,94 0,87 

Toplam 323 2,68 1,08 2,32 1,06 1,68 0,77 
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Tablo 11. Elektronik Tıbbi Kayıtların Kullanım, Kalite Ve Kullanıcı Tatmini İlişkisi 

 

Boyutlar 
Korelasyon 
Katsayısı ve 
Önemlilik 

Kullanım Kalite Kullanıcı Tatmini 

 Kullanım 
r 1 ,657 ,522 

p  0,00** 0,00** 

 Kalite 
r ,657 1 ,643 

p 0,00**  0,00** 

 Kullanıcı Tatmini 
r ,522 ,643 1 

p    0,00** 0,00**  

 

Tablo 11, elektronik tıbbi kayıtların kullanımı, kalitesi ve kullanıcı tatmini arasındaki ilişkileri 
göstermektedir. Tablo 11 incelendiğinde kullanım, kalite ve tatmin arasında anlamlı ilişkiler olmakla 
birlikte yeterince yüksek değildir. Ancak kullanım, kalite, ve kullanıcı tatmini boyutları arasındaki 
pozitif ilişkiler söz konusudur. Bir başka ifadeyle elektronik tıbbi kayıtların kullanımı, kalitesi ve 
kullanıcı tatminindeki artışlar karşılıklı olarak birbirlerinde de artmalara ya da azalmalara  neden 
olmaktadır. 
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Tablo 12. Elektronik Tıbbi Kayıtların Kullanım, Kalite Ve Kullanıcı Tatmini İlişkisi 

Kullanım Boyutu Hiçbir 
zaman Nadiren Ara sıra Çoğunlukla Her 

zaman 

n % n % n % n % n % 

Elektronik tıbbi kayıt sistemine 
Hemşirelik bakım planlarını hangi 
sıklıkla işliyorsunuz? 

243 75,2 25 7,7 16 5,0 20 6,2 19 5,9 

Elektronik tıbbi kayıt sistemine 
hemşirelik bakımı günlük notlarını hangi 
sıklıkla işliyorsunuz?  

251 77,7 18 5,6 21 6,5 22 6,8 11 3,4 

Elektronik tıbbi kayıt sistemine 
hemşirelik bakım vardiyalarını hangi 
sıklıkla işliyorsunuz? 

260 80,5 22 6,8 9 2,8 17 5,3 15 4,6 

Elektronik tıbbi kayıt sistemine hasta 
gözlem formlarını işliyor musunuz? 283 87,6 13 4,0 13 4,0 8 2,5 6 1,9 

Elektronik tıbbi kayıt sisteminden 
taburcu formları için hasta hakkında 
hangi sıklıkla bilgi topluyorsunuz? 

241 74,6 33 10,2 25 7,7 17 5,3 7 2,2 

Elektronik tıbbi kayıt sisteminden 
araştırma ve tedavi prosedürleri hakkında 
bilgi alabiliyor musunuz? 

180 55,7 57 17,6 29 9,0 51 15,8 6 1,9 

Elektronik tıbbi kayıt sistemin tedavi, 
semptomlar, komplikasyonlar vb. gibi 
genel tıbbi bilgiyle ilgili soruları 
yanıtlamada katkısı sağlayabiliyor mu? 

195 60,4 48 14,9 25 7,7 44 13,6 11 3,4 

Elektronik tıbbi kayıt sistemi testlerin ve 
incelemelerin sonuçlarını veriyor mu? 142 44,0 25 7,7 28 8,7 76 23,5 52 16,1 

Elektronik tıbbi kayıt sisteminde alerji ve 
ilaç etkileşimleri gibi ilaç bilgisi test 
ediliyor mu? 

228 70,6 41 12,7 24 7,4 23 7,1 7 2,2 

Elektronik tıbbi kayıt sisteminde, 
bulaşıcı hastalıklar gibi bazı hastalıklar 
için veri analizlerini hangi sıklıkla 
üretebiliyorsunuz? 

248 76,8 36 11,1 25 7,7 9 2,8 5 1,5 

Elektronik tıbbi kayıt sisteminde, hasta 
kayıtlarından bazı spesifik bilgileri hangi 
sıklıkla çekip inceleyebiliyorsunuz? 

195 60,4 57 17,6 47 14,6 19 5,9 5 1,5 

Elektronik tıbbi kayıt sisteminde, tedavi 
durumu, hastalık statüsü gibi yazılı 
bireysel bilgileri hastalara hangi sıklıkla 
veriyorsunuz? 

210 65,0 42 13,0 37 11,5 21 6,5 13 4,0 

Tablo 12, hemşirelerin elektronik tıbbi kayıt kullanım boyutlarını sayı ve yüzde dağılımlara 
göre incelenmesini göstermektedir. Tablo 12 incelendiğinde hemşireler elektronik tıbbi kayıtları en 
çok “hastalara ait test sonuçları ve incelenmesi”, “araştırma ve tedavi prosedürleri hakkında bilgi 
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edinme”, “tedavi, semptom ve komplikasyon vb. gibi genel tıbbi bilgiyle ilgili soruları yanıtlama”, 
“hastaların bazı spesifik bilgilerine erişme” gibi noktalarda sıklıkla kullandığı görülmektedir.  

Hemşirelerin %23,5’i “Elektronik tıbbi kayıt sistemi testlerin ve incelemelerin sonuçlarını” çoğunlukla 
ve %16,1 i ise her zaman verdiğini belirtmiştir. Yine hemşirelerin %15,8’i elektronik tıbbi kayıt 
sistemlerini tedavi prosedürleri hakkında bilgi edinmek için çoğunlukla ve %13,6’sı “tedavi, semptom 
ve komplikasyon vb. gibi genel tıbbi bilgiyle ilgili soruları yanıtlama kullandığını” belirtmiştir. Bu 
araştırma da hasta gözlem formlarının sisteme girilmesi (%87,6),  hemşirelik bakım vardiyalarının 
sisteme girilmesi (%80,5) ve hemşirelik bakımı günlük notlarının sisteme girilmesi (%80,5) gibi 
hemşirelik girişimleri ve hemşirelik bakım süreçlerinin sisteme kaydedeme noktasında hiç 
kullanılmadığı tespit edilmiştir.  

Tablo 13. Elektronik tıbbi kayıtların kalite boyutu sayı ve yüzde dağılımları 

Hemşirelerin elektronik tıbbi kayıtlar kalitesine ilişkin görüşlerini içeren Tablo 13 
incelendiğinde; hemşirelerin elektronik tıbbi kayıt sistemlerinin kalitesine ilişkin görüşleri 
incelendiğinde ise sistemin hastalara ilişkin çıktıları uygun formatta sunması, sistemde güncel 

Kalite Boyutu 
Hiçbir 
zaman 

Nadiren Ara sıra Çoğunlukla Her 
zaman 

n % n % n % n % n % 

İhtiyaç duyduğun doğru bilgiyi sistem ne 
sıklıkla sağlamaktadır? 114 35,3 90 27,9 62 19,2 44 13,6 13 4,0 

Sistemin bilgi içeriği ne sıklıkla 
ihtiyaçlarını karşılamaktadır?  128 39,6 69 21,4 72 22,3 45 13,9 9 2,8 

İhtiyacın olan raporları sistem ne sıklıkla 
kısa sürede ve güvenli bir şekilde sana 
vermektedir? 

135 41,8 62 19,2 56 17,3 58 18,0 12 3,7 

Sistem yeterli bilgiyi ne sıklıkla 
sağlamaktadır?  135 41,8 61 18,9 70 21,7 46 14,2 11 3,4 

Sistemin güvenirliği ve doğruluğundan ne 
sıklıkla memnunsunuz?  131 40,5 54 16,7 65 20,1 58 18,0 15 4,6 

Sistemin çıktıyı / sonucu uygun bir 
formatta sunduğunu ne sıklıkla 
düşünüyorsunuz? 

132 40,9 65 20,1 50 15,5 56 17,3 20 6,2 

Bilgi temizliği ne sıklıktadır? 147 45,5 59 18,3 57 17,6 48 14,9 12 3,7 

Sistem ne sıklıkta kullanıcı dostudur? 130 40,2 56 17,3 68 21,1 55 17,0 14 4,3 

İhtiyacınız olan bilgiye ne sıklıkta 
zamanında ulaşabiliyorsunuz?  119 36,8 56 17,3 73 22,6 61 18,9 14 4,3 

Sistem ne sıklıkla güncel bilgi 
sunmaktadır?   128 39,6 53 16,4 69 21,4 57 17,6 16 5,0 

Sisteme girişte erişim sorunlarını ne 
sıklıkta yaşıyorsunuz? 90 27,4 45 13,9 94 29,1 67 20,7 27 8,4 

Sistem ne sıklıkla sorun ve arızalar 
yapmaktadır?  87 26,5 43 13,3 91 28,2 80 24,8 22 6,8 
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bilgilerin bulunması, sistemi kullanmanın kolay olması (kullanıcı dostu), sistemin ihtiyaç duyulan 
doğru ve güvenilir bilgileri zamanında sunması noktaların ön planda olduğu bulunmuştur. 
Hemşirelerin %45,5’u sistemde bilgi temizliği yapılmadığını, %41,8’i sistemin yeterli bilgiyi hiçbir 
zaman sağlayamadığını, yine %41,8’i sistemin ihtiyaç duyulan bilgiyi kısa zamanda ve güvenilir bir 
şekilde hiçbir zaman sunamadığını belirtmiştir. Buna karşılık hemşirelerin %20,7 ‘si çoğunlukla 
sisteme girerken erişim sorunları yaşadıklarını, %24,8’i çoğunlukla sistemde de sorunlar ve arızalar 
olduğunu ifade etmişlerdir. 

Tablo 14. Elektronik tıbbi kayıtların kalite boyutu sayı ve yüzde dağılımları 

Kullanıcı Tatmini Boyutu Asla Çok az Biraz Fazla Çok fazla 

n % n % n % n % n % 

Elektronik tıbbi kayıt sisteminin faydalı 
olduğunu düşünüyor musun?  60 18,6 35 10,8 79 24,4 99 30,7 50 15,5 

Elektronik tıbbi kayıt sisteminden dolayı 
performansının geliştiğini hissediyor musun? 99 30,7 52 16,1 87 26,9 59 18,3 26 8,0 

Sistemden dolayı iş kalitesinin arttığına 
inanıyor musun?  100 31,0 43 13,3 86 26,6 63 19,5 31 9,6 

Elektronik kayıt sistemini kullanırken 
harcadığın zaman ve çabanın değerli 
olduğuna inanıyor musun? 

78 24,1 41 12,7 75 23,1 73 22,6 56 17,3 

Elektronik tıbbi kayıt sisteminden dolayı 
bilgi kalitesinin geliştiğine inanıyor musun? 97 30,0 47 14,6 82 25,3 76 23,5 21 6,5 

Elektronik tıbbi kayıt sisteminin 
hastanenizde başarılı olduğuna inanıyor 
musun?  

109 33,7 67 20,7 94 29,1 37 11,5 16 5,0 

Elektronik tıbbi kayıt sisteminin hastaneniz 
için önemli bir sistem olduğuna inanıyor 
musun? 

89 27,6 38 11,8 78 24,1 80 24,8 38 11,8 

Elektronik tıbbi kayıt sisteminden dolayı 
hasta güvenliğinin geliştiğine inanıyor 
musun?  

88 27,2 62 19,2 73 22,6 68 21,1 32 9,9 

Genel olarak elektronik tıbbi kayıt 
sisteminden memnun musun? 103 31,9 65 20,1 96 29,7 43 13,3 16 5,0 

Kalifiye personel eksikliği elektronik tıbbi 
kayıt sistemi kullanımını aksatmakta mı?  65 20,1 41 12,7 77 23,8 57 17,6 83 25,7 

Bilgisayar çalışma istasyonu iş akışınızı 
engeller mi?  80 24,8 66 20,4 102 31,5 33 10,2 42 13,0 

Elektronik tıbbi kayıt sisteminin faydalı 
olduğunu düşünüyor musun?  60 18,6 35 10,8 79 24,4 99 30,7 50 15,5 

Tablo 14, hemşirelerin elektronik tıbbi kayıt kullanıcı tatmini boyutlarını ankette sorulan 
sorular yönünde sayı ve yüzde dağılımlarına göre incelenmesini göstermektedir. Tablo 15 
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incelendiğinde; Araştırmada hemşirelerin elektronik tıbbi kayıt sistemlerine ilişkin tatmin düzeyleri de 
incelenmiştir. 

 Bunu sonucunda da genel olarak elektronik tıbbi kayıt sisteminin bu hastane de başarılı 
olamadığını (%54,4), sitemden memnun olmadıklarını (%52) ve sistemin iş kalitesinde bir artışa neden 
olmadığını (%43,3) ifade etmişlerdir. Bunun yanı sıra sistemin aslında kendilerine faydalı olduğunu 
(%46,2), başarısızlığın sebeplerinden birinin de kalifiye personel eksikliğinin sistemin kullanımını 
aksattığı (%43,3)  bu nedenle de sistemi kullanırken çok fazla değerli zaman harcandığını (%39,9) 
ifade etmişlerdir. 

4. Sonuç
Tüm bu bulguların sonucunda bu hastanedeki hemşirelerin elektronik tıbbi kayıt sisteminin 

kullanım, kalite ve kullanıcı tatmini boyutlarındaki görüşleri değerlendirildiğinde; hemşirelerin 
elektronik tıbbi kayıt sistemlerinin kullanım kolaylığı ve kalite boyutuna ilişkin görüşlerinin olumsuz 
olduğu tespit edilirken, kullanıcı tatmini açısından görüşlerinin daha olumlu olduğu tespit edilmiştir. 

Çalışmada hemşirelerin yarısından fazlasının elektronik tıbbi kayıt sistemlerinde erişim ve 
arızalardan kaynaklı sorunlardan dolayı kullanım sıkıntıları çektikleri görülmüştür. Bunun haricinde 
hemşirelik hizmetlerinin iş akışına entegre edilememiş bir elektronik tıbbi kayıt sistemine sahip 
olunduğu bulunmuştur. Bu sebepten ötürü sistemi kullanım düzeylerinin oldukça az olduğu 
saptanmıştır. 

Elektronik tıbbi kayıt sisteminde kalite ve kullanıcı tatmini boyutlarında en yüksek skorları 
46-50 yaş arası çalışanlar almıştır. Bu yaş düzeyi çalışanlar sistemden diğer kullanıcılara göre daha
memnundur. Bu durum sistemin daha genç çalışanlara daha az hitap ettiğini göstermektedir.

Çalışanların eğitim durumuna göre kullanım, tatmin ve kalite boyutlarında anlamlı bir farkın 
bulunmaması; sistemin, tüm eğitim düzeylerinden çalışanlara memnuniyetsizlik yarattığını 
göstermiştir. Ayrıca bilgisayar eğitimi alma düzeylerinin elektronik tıbbi kayıt kullanım, kalite ve 
kullanıcı tatmini boyutlarında bir fark yaratmadığı görülmüştür. 

Katılımcılar arasında doğumhanede görev yapan hemşirelerin kullanım ve kalite düzeyinde 
diğer kullanıcılara göre anlamlı derecede yüksek puan almış olmaları, sistemin doğumhaneyi 
ilgilendiren kısmıyla ilgili daha etkin kullanım sunduğuyla açıklanabilir. 

Çalışmaya göre ortaya çıkan bir diğer sonuç ise sistemin ihtiyaç duyulan bilgiyi güvenilir bir 
biçimde sunamadığı ve önemli düzeyde bilgi kirliliğine sahip olduğudur. Bu hususta sistemin en 
başarılı olduğu konular;  hastalara ilişkin çıktıların elde edilmesi, kullanım kolaylığı ve sistem 
güncelleme çalışmaları hakkındadır. Bu durum değerlendirildiğinde sistemin şu anki halinin iyi 
olmamasına karşın iyi olma yolunda umut vaat ettiği olarak yorumlanabilir. 

Elektronik tıbbi kayıt sistemlerinde kullanıcıların tatmin düzeylerine yönelik bulgular 
değerlendirildiğinde, sisteme yönelik memnuniyetsizliğin fazla olduğu (%52), sistemin iş kalitesini 
artırmadığı (%43,3) ve genel olarak başarısız görüldüğü (%54,4) sonucuna  ulaşılmıştır. Kullanıcılar, 
en önemli başarısızlık sebebinin; kalifiye personel eksikliğinin sistem kullanımını aksatması ve bu 
sebeple zaman kaybı oluşması olduğu kanaatindelerdir. (%39,9) . 

Araştırma sonuçları doğrultusunda elektronik tıbbi kayıt sistemleri ile ilgili aşağıdaki öneriler 
geliştirilmiştir: 

 Hemşirelere elektronik tıbbi kayıtları daha etkili ve verimli kullanabilmeleri için kullanım
eğitimi fırsatlarının daha fazla verilmelidir. Gerektiğinde eğitim CD’leri ve uzaktan eğitim
olanakları ile sistem eğitimi sürekli güncel ve ulaşılabilir duruma getirilmelidir. 7

 Elektronik tıbbi kayıt sistemlerinin hemşirelerin iş akışlarına entegrasyonunun güçlendirilmesi
için hemşirelerin yeterli bilgisayar bulundurulması adına çalışmalar yapılmalıdır.

 Hasta dosyaları arşivinde hizmetlerle ilgili görev ve sorumlulukların etkili şekilde yerine
getirilmesi için yeterli sayıda ve donanımda teknik ve büro elemanı bulundurulmalıdır. Bu
nedenle özellikle Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik mezunlarından yeterli derecede memur
istemi yapılmalı ve mümkünse her birimin içine iç sekreterlikler kurularak sistemin daha
yakından takibi sağlanmalıdır.

715



2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

Kaynakça  
Ay Fatma (2007) Hemşirelik Süreci. In: Ay Fa (Ed). “Temel Hemşirelik: Kavramlar, İlkeler, 

Uygulamalar”, İstanbul: İstanbul Medikal Yayıncılık, 60-74. 

Ay Fatma (2009) "Uluslararası Elektronik Hasta Kayıt Sistemleri, Hemşirelik Uygulamaları Ve 

Bilgisayar İlişkisi." Gülhane Tıp Dergisi, 4.51, 131-136. 

Cihan S. (2013) “Hekimlerce Kullanılan Elektronik Kayıt Sisteminin Değerlendirilmesi. Bir Vakıf 

Üniversitesi Hastanesi Örneği.” (Tez).Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık 

Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı, Ankara. 

Cox Cl. (1995) “The Health Care System. In: Heath Hbm (Ed)”. Potter and Perry’s Foundations in 

Nursing Theory and Practice. London: Mosby, 30-31. 

Çakırlar Aslı, Mendi Başak. (2016) “Hemşirelerin Elektronik Sağlık Kaydı Ve Bilişim Uygulamaları 

Kapsamındaki Bilgi Ve Tutumlarının Değerlendirilmesi.” İstanbul Bilim Üniversitesi Florence 

Nightingale Tıp Dergisi, 2,1. 

Dick R. S. Steen E.B. ve Detmer D. E. (1997) The Computer-Based Patient Record: An Essential 

Technology For Health Care.,National Academy Press, Washington, D.C. 

Enünlü T., “Elektronik sağlık kayıtları için standartlar” Sağlık Platformu,  

http://www.Saglikplatformu.Com/Saglik_Egitimi/Showquestion.Asp?Faq=4&Fldauto=211&Page=

1 Erişim Tarihi:10.02.2015 

Erdemir F., Hanoğlu Z., Akman A. (2005) “Hemşirelerin Bilgisayar Ve İnternet Kullanma Durumu Ve 

Hemşirelikte Bilgisayar Kullanımının Değerine İlişkin Görüşleri.” 2. Ulusal Tıp Bilişimi 

Kongresi/Sözel Bildiriler, 17-20 Kasım, Antalya, Kongre Özet Kitabı, 78-84. 

Eriş H. (2016) Hemşirelerin Hastanelerde Kullandıkları Elektronik Tıbbi Kayıtlar Hakkındaki 

Görüşleri: Şanlıurfa Örneği. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 3, 93–99. 

Göker A. (2002) “2000–2020 Sürecinde Nasıl Bir Dünya, Türkiye, Sağlık, Tıp Ortamı Öngörülebilir, 

Oluşturulabilir?” İçinde “2020 Yılında Tıbbi Teknoloji”, Türk Tabipler Birliği, Nisan. 

Hovenga E., Gadre S., Heard S. (2005) Nursing Constraint Models For Electronic Health Records: A 

Vision For Domain Knowledge Governance. Int J Med Inform, 74: ss.886-898.) 

Http://Beykon.Org/Foto2010/32.Pdf 20.06.2011 

Somer P. (2010) “Tıbbi Kayıtlar”. Sağlık Hukuku Kurultayı. 7-8 Mayıs, Ankara: 526-553. 

Sağlık platformu. “Hasta Kayıtlarının Dünü, Bugünü, Yarını”. 

http://www.Saglikplatformu.Com/Saglik_Egitimi/Showquestion.Asp?Faq=4&Fldauto=189&Page=

3) Erişim Tarihi:20.01.2015

716



2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

Top M., Gider Ö. (2010) “Hemşirelerin Elektronik Tıbbi Kayıtlara İlişkin Görüşleri: Kullanım, Kalite 

Ve Kullanıcı Tatmini”, Uluslararası 8. Bilgi Ekonomisi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, 

İstanbul: Avcı Ofset Matbaacılık, 1036-1048. 

Yılmaz A., Kaplan A., Sincan M. (2002) “Elektronik Hasta Kayıt Sistemine Kavramsal Bir 

Yaklaşım.” 5. Ulusal Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Sempozyumu-Bildiriler, Eskişehir. 

18.Türkiye Bilişim Şurası (2004) 2 E-Sağlık Çalışma Grubu Final Raporu, 5 Nisan.

717



2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

THE ROLE OF DECISION SUPPORT SYSTEMS IN E-HEALTH 
MANAGEMENT 

Yusuf Yalçın İleri1 

Abstract 

A well-designed decision support system aids decision makers in compiling a variety of data from many sources 
such as; raw data, other documents, personal knowledge from employees, management issues, executives and 
business models. In this study, our aim is introduce and discuss the benefits of a decision support system for 
healthcare institutions implemented by inspiring ant colony algorithm. The developed decision support system 
enables intelligent systems to manage data collected from different sources. The system was generated to issue a 
problem in e-health management in a healthcare institution. The system was applied in a university hospital and 
managerial advantages were observed. 

Key Words: E-Health, Decision Support Systems, Information Management. 

E-SAĞLIK YÖNETİMİNDE KARAR DESTEK SİSTEMLERİNİN ROLÜ

Özet 

İyi tasarlanmış bir karar destek sistemi, karar vericilere birçok farklı kaynaktan gelen verilerin birleştirilmesi 
noktasında yardım etmektedir. Bu veriler; ham veriler, diğer belgeler, çalışanlardan gelen kişisel bilgiler, 
yönetimsel konular, yöneticiler ve iş modelleridir. Bu çalışmadaki amacımız, karınca kolonisi algoritmasından 
ilham alınarak geliştirilen bir karar destek sistemi uygulamasının sağlık kurumlarına olan yararlarını sunmak ve 
tartışmaktır. Geliştirilen karar destek sistemi farklı kaynaklardan toplanan verilerin akıllı sistemlerle 
yönetilmesini sağlamaktadır. Sistem, bir sağlık kurumunda e-sağlık yönetiminde ortaya çıkan sorunların 
giderilmesi için geliştirilmiştir. Sistem bir üniversite hastanesinde uygulanmış ve yönetsel avantajlar 
gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: E-Sağlık, Karar Destek Sistemleri, Bilgi Yönetimi. 

1. Introduction

Today, organizations continuously process information, make decisions in accordance, and implement 
them. Recent rapid advances in information technologies have changed the way in which 
organizations perform these functions (Devers et.al.,2003). To improve the quality of service and 
survive in today’s highly competitive environment, institutions have to quickly respond and adapt to 
changes in business Dynamics (Lee and Lin, 2010). The leading reasons of such changes are 
technological improvements, environmental and political concerns, growing customer demands, 
changing social forces and competitive impacts.  Studies show that processing of information has 
become critical, and organizations whose technological structure are not well suited to compete with 
rising complexity of knowledge will face with great trouble to survive. Thus, institutions must build a 
culture to persistently learn, process new skills of handling information, produce beneficial knowledge 
and routines about services, and improve other skills to be able to cope with competition. Building this 
culture requires adapting to detect and correct errors, produce the correct functions and implement 
gathered knowledge in the direction of institutional goals and objectives (Pham and Karaboga, 2012; 
Hersh, 2009; Rivers, 2008) . At this point, decision support systems help managers to assess and 
compare the potential benefits of new processes, applications and usage of information technologies. 
A well-designed decision support system aids decision makers and senior managers in compiling a 

1 Asist.Prof.Dr., Necmettin Erbakan University, yileri@konya.edu.tr 
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variety of data from many sources such as; raw data, documents, personal knowledge from employees, 
management issues, executives and business models (Sivanandam and Deepa, 2007; Stewart et.al. 
2000). 

2. Method

In this study, we introduce and discuss the benefits of a decision support system implemented by 
inspiring ant colony algorithm. The system was generated to issue a problem in e-health management 
in a healthcare institution. Ant colony optimization algorithm was developed based on the behaviour 
of real ant colony. A decision support system was developed according to introduced algorithm. It was 
applied in the field in a university hospital in Konya in 2018. Our system was integrated with the 
related modules of the hospital information management system. 

3. Results and Dicussion

These systems are especially used by managers in order to adopt decisions, support the human factor 
but surely not to completely replace it and create models for supporting the decision making processes. 
Implementing a decision support system is a continuous process and it is important to ensure the 
managerial, financial, technical, human and organizational conditions, required to achieve the 
operational status properly. Decision support system implementation requires planning and 
documenting through the stages of the design. The context of the system where the implementation 
will take place has to be analysed, as well as the organizational culture and users' reaction to change. A 
successful implementation thus requires an integrative information technology strategy. Especially in 
healthcare institutions it is vital to invest the most proper information technology as the services in 
these institutions directly related with human life. Increasing the quality of service is always the main 
goal for healthcare managers. Developing an e-health architecture and strategy in healthcare 
institutions is very important to increase quality of service supply the demand of patients. The e-health 
strategy makes provision for information systems support and clinical decision support.  

According to the studies IT investment supported with decision support systems in hospitals have 
various benefits such as; reduction of costs, enhancement of service quality, greater ability to 
standardize processes and clinical tools, decreasing wait time for patients, reduced error in 
prescriptions, reduction in the ordering of unnecessary lab tests, more flexible monitoring of patients, 
reduced hospitalizations resulting from improved disease management and improved billing.  

In this study, we introduce and discuss the benefits of a decision support system implemented by 
inspiring ant colony algorithm. The system was generated to issue a problem in e-health management 
in a healthcare institution. Ant colony optimization algorithm was developed based on the behaviour 
of real ant colony. One of the basic elements of the technique is pheromone, which is used as a 
communication tool and shows the quality of the solution in problems. Pheromone is the chemical that 
real ants use and release from their bodies as a means of communication and direction method. The 
pheromone traces are updated by ants and represent knowledge. The intensity of pheromone trail on a 
path indicates the height of the path quality and increases the likelihood of preference. In ant colony 
optimization, artificial ants investigate the shortest path on the model made by considering real 
distances. The tracks of the pheromones on the road are also artificially updated in proportion to the 
transit frequency of the ants.  

The implemented algorithm was developed based on the ability to find the shortest path between the 
nests of real ants and food points. In the case of alternative roads, the ants concentrate primarily on the 
shortest path, after a certain period of time; they are distributed equally to these roads. As the enough 
time goes by, all ants seem to use the shortest path.  According to experiments, they benefit from the 
traces of pheromones remaining on the way from previous passages. The basic rule is that the 
likelihood of preference for the pheromone-rich route is the highest. The transitional pass rules used in 
the algorithm make the path more advantageous to have a shorter track density. When a solution is 
created, the paths are traced using a track update rule defined earlier. This rule also determines the 
amount of trail to be left on the roads depending on the quality of the found solution. It is also possible 
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to evaporate traces to prevent excessive track density on some roads. This prevents the sub-optimal 
resolution convergence in the early stages of the search, and allowing the discovery of new regions of 
search space.  

Preliminary steps of the optimization consist of six steps. These steps are; (1) Initial pheromone values 
are determined, (2) The ants are placed randomly on each node, (3) Each ant completes the turn by 
selecting the next unit depending on the local search probability given in the equation, (4) The length 
of the pathways passed by each ant is calculated and local pheromone updates are enabled, (5) The 
best solution is calculated and used in global pheromone renewal, (6) Repeat the step two until the 
maximum number of iterations or qualification criteria is met. The developed decision support system 
was implemented in an e-health application to increase the efficiency of outcomes of related processes. 

The observed outcomes were as follows: Improved patient safety, improved quality of care by 
increasing clinicians’ available time for direct patient care, improved efficiency in health care delivery 
by reducing costs through faster order processing, increase in consistency of care, decreased 
inefficiency at specific modules, higher patient satisfaction, and increase in incomes. 
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HASTANE YÖNETİCİLERİ PERSPEKTİFİNDEN SAĞLIK 
TURİZMİNİN SAĞLIK EKONOMİSİNE KATKISI 

Nazan Torun 1 
Mehmet Çinibulak 2 

Özet 

Sağlık turizminin sağlık ekonomisine katkısını, sağlık sektöründeki hastane yöneticilerinin bakış açısından 
belirleyerek ülkemizin sağlık turizminden sağladığı ekonomik katkının artırılmasına yönelik önerilerde bulunmak 
amacıyla yapılan bu çalışmada Ankara ilindeki kamu ve özel hastanelerde görev yapan 15 yönetici ile 
görüşmeler yapıldı. Yapılan görüşmelerin sonucunda elde edilen veriler içerik analizine tabi tutuldu. Bu analiz 
sonucunda 4 tane tema çıkarıldı; Kazan-Kazan Stratejisi, Fırsat, Nitelikli Sağlık Turisti, Kulaktan Kulağa 
Pazarlama. Çalışmanın neticesinde ülkemizde sağlık turizmi, sağlık ve ülke ekonomisine katkı sağlamakla 
birlikte bu katkının istenilen düzeyde olmadığı ve sağlık turizminin gelişmesi için bu yönde politika kararlarının 
alınması, stratejilerin oluşturulmasının gerekli olduğu bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Turizmi, Sağlık Ekonomisi, Sağlık/Medikal Turist 

The CONTRIBUTION of HEALTH TOURISM to HEALTH ECONOMICS from the PERSPECTIVE of 
HOSPITAL ADMINISTRATORS’ 

Abstract 

This study was carried out with 15 administrators working in public and private hospitals in Ankara in order to 
make suggestions for the contribution of Health Tourism to Health Economics by increasing the economic 
contribution of Health Tourism to our country by determining from the viewpoint of hospital administrators in 
the health sector. The results obtained from the interviews were subjected to content analysis. Four themes were 
released as a result of this analysis; Win-Win Strategy, Opportunity, Qualified Health Tourist, Word of Mouth 
Marketing. At the end of this work, it has been found that Health Tourism in Turkey contribute to health and the 
country’s  economy but  this contribution is not at the desired level and it is necessary to take some policy 
decisions in this direction and form strategies for the development of Health Tourism. 

Key Words: Health Tourism, Health Economics, Health/Medical Tourist 

Giriş 

   Sağlık turizmi, genel olarak sağlık hizmetine erişim için yurtdışına seyahat eden insanlar olgusunu 
simgeler (Klein vd., 2017). Küreselleşme ve teknolojik gelişmeler, sağlık hizmetlerinde çapraz ülke 
ticaretini, özellikle hastaların denizaşırı tıbbi tedaviye başlamadaki hareketliliğini kolaylaştırdı 
(Suzana vd., 2015). Medikal turizmde en çok faydalanılan hizmetler: diş tedavisi, yardımcı üreme 
teknolojisi, göz cerrahisi ve kanser tedavisinde psikolojik bakım, ortopedik ve kardiyak cerrahi, organ 
ve hücresel nakil ve en az kozmetik cerrahi prosedürlerine kadar uzanır (Klein vd., 2017). 

   Sağlık turizminin ana öznesi olan sağlık turistleri, sağlık seyahatlerini mevcut sağlıklarını korumak, 
geliştirmek ve hastalıklarına şifa bulmak gibi gerekçelerle gerçekleştirirken sağlık turizminin 
gelişmesine etki eden diğer faktörler, insanların yüksek kalitede düşük maliyetli sağlık hizmetlerini 
talep etmesi, kendi ülkelerindeki sağlık hizmetlerinin yüksek maliyeti, sosyal güvenlik sistemlerindeki 
sorunlar ve sağlık turizmi hizmetlerinin çeşitlenmesi olarak karşımıza çıkmaktadır (Tengilimoğlu, 
2017). 

   Sağlık turistinin ülke destinasyonu seçiminde gidilecek ülkenin coğrafi konumu, sağlık hizmetinin 
sunumu ve hizmetin sunulduğu sağlık tesisinin niteliği önemlidir (Carrera,2006). Sağlık turizminde, 
belirli sağlık hizmetleri için başka bir ülkeye gitmek, kendi ülkesine kıyasla ve ihtiyacı olan tedaviye 

1 Dr. Öğr. Üyesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, nazansf@gmail.com 
2 Araştırma Görevlisi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, mehmet.cinibulak06@gmail.com 
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göre sağlık turistine  %60 ile %80 oranlarında fiyat avantajı sunmaktadır (Batı Akdeniz Kalkınma 
Ajansı, 2013). 

Gün geçtikçe değeri katlanarak artan sağlık turizmi dünyada 100 Milyar Dolar’ı aştı. Hazırlanan 
verilere göre dünyada 2008 yılında 4,1 Trilyon Dolar, 2009 yılında ise 5,4 Trilyon Dolar sağlık 
harcaması yapıldı (Medikal Teknik). Ülkelere göre incelendiğinde ise ABD’de sağlık turizmi 
harcamaları 5,5 Milyon Dolar, Avrupa’da ise 3,5 milyon Dolar civarında gerçekleşti Medikal 
Teknik). Medikal turizmden elde edilen küresel gayrisafi gelir, yıllık yaklaşık 60 milyar ABD Doları 
olup aynı zamanda sektör yıllık yaklaşık %20 oranında büyümektedir (Noree, 2016).  Ülkeler arası 
sağlık turizmi için gelen hastalar ortalama 5000-6000 Dolar civarında bir harcama gerçekleştirirken, 
normal turistler ise 750-850 Dolar arasında bir harcama yaptı (Medikal Teknik). 

       Sağlık Bakanlığı’na ait son iki yıldaki faaliyet raporlarında yer verilen Sağlık Turizminin 
Geliştirilmesi Programı’nda ülkemizin sağlık turizmi hedefleri şu şekilde belirtilmiştir (Sağlık 
Bakanlığı 2017 Faaliyet Raporu):  

• Termal turizmde 100 bin yatak kapasitesinin oluşturulması, 1,5 milyon (600 bin tedavi amaçlı)
yabancı termal turiste hizmet sunulması, 3 milyar $ gelir elde edilmesi

• Medikal turizmde dünyanın ilk 5 turizm merkezi içerisinde yer alınması,750 bin medikal
turistin tedavi edilmesi, 5,6 milyar $ gelir elde edilmesi

• İleri yaş turizminde 10 bin yatak kapasitesi oluşturulması, 150 bin yabancı turistin ülkemizi
ziyarete gelmesi

 Sağlık turizmi için ülkemize gelen turist sayısı toplam turist sayısı içinde % 0.55 gibi oldukça düşük 
bir orandadır. Tatil amaçlı bu kadar yüksek sayıda tercih olmasına rağmen en az konaklama tesisleri 
kadar kaliteli hizmet sunan sağlık tesislerimize başvuru sayısının düşüklüğü üzerinde önemle 
durulmalıdır (Tontuş,2015). Bu nedenle bu çalışma sağlık sektöründe yer alan hastane yöneticilerinin, 
sağlık turizminin sağlık ekonomisine olan katkısına ilişkin görüşlerinin belirlenerek ülkemizin sağlık 
turizminden sağladığı ekonomik katkının artırılmasına yönelik önerilerde bulunmak amacıyla 
yapılmıştır. 

 Yöntem 

   Çalışma niteliksel bir çalışma olarak tasarlanmıştır. Çalışmada amaçlı örneklem kullanılmıştır. 
Görüşme soruları araştırmalar tarafından oluşturulmuştur. Çalışmada Ankara ilindeki kamu ve özel 
hastanelerde görev alan 15 yönetici ile yüz yüze yarı yapılandırılmış görüşmeler 20 Mart-20Nisan 
2018 tarihleri arasında yapılmıştır. Görüşmede ses kaydı cihazı kullanılmıştır. Görüşmeler veri 
doygunluğu elde edilene kadar devam edilmiştir. Katılımcılara çalışma hakkında bilgi verilerek 
çalışmaya gönüllü olarak katıldığına dair gönüllü onam formunu imzalanmaları istenilmiştir. 
Araştırmanın etik kurul izni Hacettepe Üniversitesinden alınmıştır. 

   Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi kullanıldı. Alınan ses kayıtları bilgisayar ortamına 
aktarıldı. Veriler defalarca okunduktan sonra değerlendirildi ve her bir kelime ile cümleden 
çıkabilecek kodlar oluşturuldu. Oluşan kodlardan sonra tematik kodlamaya geçildi ve kodlar 
sınıflandırılarak uygun temalar çıkarıldı. Ardından bulgular yorumlanarak rapor haline getirildi. 
Ayrıca temaları tanımlarken, bütün katılımcıların ifadelerine yer verilemeyeceği için bazı 
katılımcıların ifadelerine yer verildi. 

 Bulgular 

   Yaş ortalaması 43,7 yıl (min:31, max:55) olan yöneticilerin %66,7’si (n:10) erkek, %33,3’ü (n:5) 
kadın ve %53’ü (8) yüksek lisans, %27’si (n:4) tıp fakültesi,  %20’si (3) lisans mezunu idi. 
Katılımcıların  %13,3’ü (n:2) genel müdür, %26,7’si (n:4) müdür, müdür yardımcısı ve sorumlu iken 
% 6,7’si (n:1) koordinatördü. Çalışmaya katılan yöneticilerin %40’ı (n:6) kamu sektöründe %60’ı 
(n:9) ise özel sektörde çalışmaktaydı. Katılımcıların mesleki tecrübe sürelerinin ortalaması 19,5 yıl 
(min:7, max:32 ) iken yöneticilik tecrübe sürelerinin ortalaması 7,5 yıl (min:1, max:18 ) idi (Tablo 1). 
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Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

n (%) 

Yaş* 43,7  (31-55) 

Cinsiyet 
Kadın 5 (33,3) 

Erkek 10 (66,7) 

Medeni Durum 
Bekar 2 (0) 

Evli  13(100) 

Poziyon 

Genel Müdür 2 (13,3) 

Müdür 4 (26,7) 

 Müdür Yardımcısı 4 (26,7) 

Sorumlu 4 (26,7) 

Koordinatör 1 (6,7) 

Eğitim Seviyesi 

Lisans 3 (20) 

Yüksek Lisans 

Tıp Fakültesi  

8(53) 

4(27) 

Meslekte Çalışma Süresi* (yıl) 19,4 (7-32) 

Yönetici Olarak Çalışma Süresi* (yıl) 7,4 (1-18) 

Toplam 15(100) 

* medyan (en küçük değer-en büyük değer)

   İçerik analizi sonucunda 4 tane tema bulundu; Kazan-Kazan Stratejisi, Fırsat,  Niteliklli Sağlık 
Turistleri, Kulaktan Kulağa Pazarlama. 

   Yöneticiler sağlık turizmini, sağlık turisti için düşük maliyette ve yüksek kalitede hizmet alması 
açısından, sağlık turizmi destinasyonu olan ülke için ise ekonomik hareketlilik sağlaması, (döviz 
kazanımı, nitelikli istihdam, cari açığı kapatma) ve prestij sahibi olması açısından “Kazan-Kazan” 
stratejisi olarak tanımlamışlardır. 
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“Sağlık turisti kendi ülkesine göre çoğu zaman çok daha ekonomik ve uygun fiyatlarla medikal tedavi 
hizmetlerine ulaşmaktadır………… Hizmeti veren ülke ise normal kendi ülkesinde baktığı hastasına 
göre daha yüksek miktarlarda gelir kazanabilmektedir.”(No:1, K) 

Sağlık turizminin katkısı çok çeşitlidir. Bu çeşitlilikte hem hasta hem de tercih edilen ülke kendine 
ekonomik olarak katkı sağlamaktadır. Bu ilişkiyi bir kazan-kazan ilişkisine benzetebiliriz. Her iki 
tarafta bu ilişkiden kazançlı çıkacaktı.” (No:3, E) 

“Sağlık turizmi alanı hem sağlık turistine hem de sağlık turistini ağırlayan ülkeye katkı sağlar. Mikro 
seviyede sağlık turisti fiyat avantajı ve kaliteli hizmet sunumundan faydalanırken, makro seviyede ülke 
gelir kazanarak çok daha yüksek miktarlarda ülkesine döviz girdisi sağlayıp, ülkesinin ekonomisine 
önemli katkılar sunmaktadır” (No:4, E) 

“Hasta zaten her türlü tedavide kaliteli sağlık hizmeti alacağı için ve ülkesine göre fiyat avantajı 
yakalayacağı için kazançlı olacaktır. Aslında her iki taraf da bu ilişkiden kazançlı çıkacaktır.” (No:6, 
E) 

“100  milyar dolarlık bir hacme sahip sektörün ülkenin ekonomisine ya da küresel düşünürsek dünya 
ekonomisine katkısı inanılmaz derecededir. Bu sebeple ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda sağlık 
turizmi için koymuş olduğu 1 milyon sağlık turisti sayısı ve 20 milyar dolarlık gelir hedefi 
desteklenmelidir” (No:8, E) 

“Ülke, hem uluslararası arenada bu alan için prestijini artırarak rekabet gücünü yükseltir hem de 
yüksek miktarda gelir elde etmiş olur. Hasta ise hem sağlık amaçlı hem de seyahat amaçlı bir 
faaliyette bulunup maddi ve manevi doyum sağlamaktadır.” (No:9, E)  

“Sağlık turizmi sektörü katma değeri yüksek bir sektördür. Ülke ekonomisine çok yönlü katkıda 
bulunur. Sağlık turizminin boyutları sadece sağlık harcamasını kapsamamaktadır. Seyahat, gıda, 
giyim ve kültür gibi harcamalarda da ekonomiye katkıda bulunmaktadır.” (No:12,E) 

“Sağlık turizminin sağlık ekonomisine katkısı vardır. Özellikle döviz kazandırıcı faaliyet olması 
sebebiyle sağlık turizmi, ülkenin cari açığını kapatmada önemli katkılar sağlamaktadır.” (No:13,E) 

   Yöneticiler, ülkemizde sağlık turizminin gelişimini yeterli düzeyde görmemekle birlikte; şehir 
hastanelerinin açılması, pazarlama stratejilerin geliştirilmesi, sağlık turizmini sadece medikal turizm 
olarak görmeyip diğer sağlık turizmi türleriyle entegrasyonu sağlanarak kamu, özel sektör ve sivil 
toplum kuruluşları ile işbirliği içinde sunulmasının sağlık turizminin geliştirilmesi ve nihayetinde 
ekonomiye olan katkısının yükseltilmesi açısından bir “fırsat” olarak değerlendirmişlerdir. 

 “Gelecekte ülkemizde yabancı doktorların çalışabilmesiyle onlar aracılığıyla ülkemize gelen sağlık 
turistlerinin sayısı artırılabilir.” (No:1, K) 

“Sağlık ihraç eden ülkeler uluslararası arenada saygınlık sahibi olur. Sağlık sistemlerinin 
gelişmişliği, diğer ülkelere bu işi öğretme ve danışmanlık yapma gibi avantajlar sağlayabilir.” (No:2, 
E) 

“Sağlık turizmi alanı; istihdam oranımızın yükselmesine dolayısıyla işsizlik oranımızın azalmasına ve 
yahut atıl durumdaki insan kaynağımızın miktarının azalmasına, iş gücüne katılım oranının artmasına 
ve nitelikli iş gücü oluşmasında katkılar sunmaktadır.” (No:4, E) 

“Şehir hastanelerinin açılmasıyla sağlık turizmi yapabilme potansiyelimiz çok daha fazla artacaktır.” 
(No:5, K) 

“Sağlık turizmini ülkemizde daha çok özel sektör yapmaktadır. Kamu, bu alanda nitelikli hizmet 
vermeye ve sağlık turisti çekme yönünde imkânları doğrultusunda daha çok çalışmalıdır…… Sadece 
medikal tedavi değil termal turizmi, ileri yaş ve engelli turizmi bu alanda özellikle faaliyet 
gösterilmesi gerek alanlardır.” (No:6, E) 

“Ülkemize gelen turistleri, bir daha bu ülkeye geldiklerinde sağlık turisti olarak gelmelerini 
sağlamamız önem arz eder. Ülkemize gelen turistlerle bu konuda çalışma yapılmalıdır. Pazarlama 
stratejileri bu konuda ön plana çıkmalıdır.” (No:10, K) 
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“ Kamu ile birlikte özel sektör ve ilgili tüm paydaşlar iş birliği yapmalıdır. Bakanlık bu konuda 
üzerine düşeni yerine getirmelidir.” (No:11, E) 

   Yöneticiler sağlık turizminde niceliksel sağlık turistlerden ziyade “nitelikli sağlık turistlerin” 
(ekonomik ve sosyal profili yüksek turist) daha yüksek seviyedeki dolaylı harcamaları sebebiyle 
ekonomiye daha çok katkı sağlayacağını ifade etmişlerdir.  

“Normal turistlere göre harcama kalemleri, daha yüksek fiyat standartlarında olduğu için sağlık 
turisti, turistler içerisinde en nitelikli turist çeşidini oluşturmaktadır.” (No:2, E) 

“Sağlık turizminin doğrudan sağlık ekonomisine katkısı varken dolaylı olarak ülke ekonomisine de 
katkı yapıyor. Sağlık turizminin dolaylı ekonomik faydaları doğrudan ekonomik faydalarından çok 
daha fazladır.” (No:10,K) 

“Sağlık turisti normal turiste göre çok daha fazla harcama yapmakta ve gittiği ülkeye normal turiste 
göre kat ve kat daha fazla döviz bırakmaktadır. Kişisel sağlık harcamaları sağlık turistleri için çok 
yüksek seviyededir. Sağlık turistlerinin sağlık harcamalarından olabildiğince pay almak için rekabet 
etmeliyiz.” (No:11,E) 

“Ülkemize gelen sağlık turistinin niteliğini artırmamız ülke ekonomisine sağlık turizminin katkısını 
yükseltmemiz için önemlidir. Yüksek gelir gruplarında yer alan sağlık turistlerini ülkemize çekmemiz 
önemlidir. Bunu da sağlık hizmetlerimizin niteliğini en üst seviyelere çıkararak yapmalıyız.” 
(No:12,E) 

“Sağlık turizmi, birim ücreti yüksek hasta potansiyelinin ülkemize gelmesi ve beraberinde döviz girdisi 
yaratarak ekonomiye faydalı olmaktadır.” (No:14,E) 

“Sağlık turizminde ön plana çıkmak sadece yabancı hasta sayısını artırmakla olmaz aynı zamanda 
senin ülkeni tercih eden hastanın ekonomik ve sosyal profilini üst standartlara taşımakla mümkün 
olacaktır.” (No:15,K) 

   Ayrıca hastane yöneticileri, sağlık turistlerinin memnuniyetlerinin sağlanmasının “Kulaktan Kulağa 
Pazarlama” için çok önemli olduğunu ve bu turistleri çekecek etkili pazarlama stratejilerinin önem arz 
ettiğini belirtmişlerdir. 

“Yabancı hastaları ülkemize çekerek ülke ekonomisine parasal kaynak girdisi sağlamaktadır. Etkin 
pazarlama stratejileri yapılırsa çok büyük gelir kapısı olacaktır.” (No:4,E) 

“Hastaların memnuniyet seviyesi yüksek olmaktadır. Önceden gelen hasta daha sonra tekrar gelmekte 
hatta kendi yanında bir akrabasını yahut arkadaşını getirmektedir. Bu ilişki süreklilik arz ederse 
ekonomik açıdan sürekli bir sabit gelir durumu yaratılmış olacaktır” (No:5,K) 

“Sağlık turizminde kaliteli sağlık hizmeti sunmak ve hastayı memnun etmek hayati anlam taşıdığı için 
var olan hizmet kalitemiz daha da artacak ve memnun edilecek olan hastalar sayesinde hizmet 
sürekliliğimiz sağlanmış olacaktır. Memnun edilen hastalar o ülkeye tekrar gelip hatta kendisiyle 
beraber başkalarını da getirebilecektir.” (No:7,E) 

“Bu konuyla ilgili memnun ve tatmin edilmiş hasta, bir hastane için en etkili reklamdır diyebiliyoruz. 
Pazarlama için en iyi yöntem zaten kulaktan kulağa yayılma yöntemidir. İstatistiklere göre iyi bir şeyi 
insan 7 kişiyle paylaşırken kötü bir şeyi 77 kişiyle paylaşıyor. Bu açıdan da düşündüğümüzde hasta 
memnuniyeti sağlık turizmi içinde çok önemlidir.” (No:10,K) 

“Türk hekimleri sağlık turizmi alanında ülkesinin tercih edilebilirliğini artırmak için kendilerini 
pazarlama alanında ön plana koymalı ve cazip çekicilik noktası yaratmalıdır.” (No:11,E) 

 Sonuç 

   Sonuç olarak ülkemizde sağlık turizmi, sağlık ekonomisi ve ülke ekonomisine birçok yönden katkı 
sağlamakla birlikte bu katkı istenilen düzeyde değildir. Sağlık turizmi sektöründe biyoetik sınırların 
olması gerektiğini göz önünde bulundurduğumuzda, ülkelerin sağlık hizmetlerini ticari olarak 
metalaştırarak sağlık turistlerinin uluslararası akışından faydalanılmasının bir girişimcilik olgusu 
olarak atfedilmemesi gerektiğini ifade etmemiz gerekmektedir (Badulescu, 2014). Ayrıca sağlık 
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turizmi türleri ve bunların içerisinde de medikal turizmin ekonomik yararlarını göz ardı 
edemeyeceğimiz gibi bu turizmin sağlık sistemleri üzerindeki olumsuz ve zararlı etkileri olduğunu 
düşünenler bulunmaktadır (Noree vd., 2016).Sağlık turizminde ulusal ve uluslararası destekli devlet-
özel sektör ve sivil toplum tabanlı ortak çalışma alanının yaratılması, farklı faaliyet alanlarına sahip 
sağlık turizmi çeşitlerine yönelik farklı politikaların oluşturulması, ve Türkiye’nin imajını 
güçlendirecek inovatif kampanyaların hayata geçirilmesi gerekmektedir (Tengilimoğlu,2017). Sağlık 
turizminin gelişmesi için bu yönde politika kararlarının alınması, stratejilerin oluşturulması ve tüm 
bunların uygulamaya dönüşmesi önemlidir. Son olarak sağlık turizmi alanından elde edilen ekonomik 
katkının artırılması adına daha fazla nitelikli çalışma ve etkin alan araştırmaları yapılması 
önerilmektedir. Özellikle potansiyel sağlık turistlerini daha çok barındıran ülkeler önceliğinde 
yapılacak alan araştırmalar ile sektördeki beklentiler, öncelikler ve tercihlerin tespit edilmesi sektörün 
gelişimi açısından önem arz etmektedir (Kördeve, 2016). 
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TÜRKİYE’DE GERİATRİ TURİZMİNİN 
YERİ VE ÖNEMİ 

Kevser Sezer Korucu1 
Aygen Oksay2 

Özet 

Literatürde 3. Yaş turizmi, geriatri turizmi, 3. Yaş baharı turizmi, yaşlı bakım turizmi, İngilizce literatürde ise, 
third age tourism, mature tourism, senior tourism, grey tourism, olarak karşımıza çıkan ve dünya çapında 
yaşlanan nüfusun artması sebebiyle bu konu giderek önem kazanmaktadır. Türkiye ve Dünya’da çeşitli hükümet 
politikaları içerisinde yer alan bu konu ile ilgili mevzuat düzenlemeleri yapılmakta ve uzun vadeli program ve 
projeler planlanmaktadır. Çalışmanın amacı, geriatri turizminin önemini ortaya koymak ve Türkiye’de geriatri 
turizmi ile ilgili yapılacak uygulamalara yer vermektir. Bu bağlamda, çalışma, yerli ve yabancı literatür 
taramasına dayalı bir teorik araştırma niteliği taşımaktadır. Üçüncü yaş turizmi sağlıklı ve iyi olmak, tatil 
yapmak, dinlenmek rahatlamak, yeni yerler görmek amacıyla üçüncü yaş turistleri seyahate yönelten faktörler 
çalışmanın bulguları arasındadır. Ayrıca,  üçüncü yaş turistleri seyahate ve destinasyona yönelten faktörler 
arasında ulaşım kolaylıkları, dilinizi bilen doktorlar, güzel hizmetler, sağlık imkanları ve maliyet faktörleri 
olduğu tespit edilmiştir. Türkiye bu alanda ilerleme kaydetmeye devam ederken, “Sağlık Turizminin 
Geliştirilmesi Programı” ile ileri yaştaki bireylere yönelik bakım hizmetlerinin rekabet gücünün arttırılması 
sağlanması, yaşlı bakıma yönelik meslek standartlarının belirlenerek eğitim verilmesinin planlanması, yaşlıları 
ülkemize çekebilmek amacıyla ülkelerarası antlaşmalar yapılarak yurt dışında tanıtımın artması gibi çeşitli 
sonuçlara ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Üçüncül Yaş Turizmi, Sağlık turizmi, Geriatri. 

THE IMPORTANCE OF GERIATRICS TOURISM 
IN TURKEY 

Abstract 

In the Turkish literature third age tourism, geriatric tourism, 3. Age-wise tourism, elderly care tourism, In the 
English literature, this issue is becoming increasingly important because of the growing number of population 
aged and aged around the world as third age tourism, mature tourism, senior tourism, and grey tourism. 
Located in a variety of government policies in Turkey and The World are planned long-term programs and 
projects related to this issue. The aim of this research is to demonstrate the importance of geriatric tourism and 
the application will be made to include tourism in Turkey related to geriatrics. In this context, the study is a 
theoretical research based on the scanning of domestic and foreign literature. To be healthy and good, to make a 
holiday, to relax,  to see new places, third-year tourists are among the findings of studying the factors leading to 
travel. In addition, the factors  which third-year tourists to travel, were found to have transportation facilities, 
doctors knowing language, good services, health facilities and cost factors. Turkey continues to progress in the 
field of third-age tourism, the development of health tourism must make a number of improvements to the 
program, increase competitiveness, occupational standards for elderly care should be determined and 
transnational agreements are necessary in order to attract elderly to Turkey. 

Key Words:Third age tourism, Health tourism, geriatrics 
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1. Giriş

Birleşmiş Milletler’in tahminine göre; 2050 yılına kadar her beş kişiden birinin 60 yaş üstünde
olacağı ve bu oranın 2150’ye kadar her üç kişiden birinin 60 yaş üstünde olacağı şeklindedir (Smith 
vd., 2010). Artan yaşlı nüfusun ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve Türkiye’de bu alanda gerekli olan 
durumu ortaya koyabilmek ve yapılabilecek olan adımları ifade edebilmek adına çalışma önemlilik arz 
etmektedir.  

İnsanoğlu tarihin her döneminde hastalıklarını iyileştirebilmek, şifa aramak için başka ülkelere 
seyahat etmiştir (Aydın vd., 2011). Sağlık turizminin çok çeşitli tanımları olmasına karşın en genel 
anlamıyla kendi yaşadığın yerden başka yerlere sağlık amacıyla seyahat eden bireylerin oluşturduğu 
turizm olarak karşımıza çıkmaktadır. Boga ve Weiermair (2011)  beden ve zihnin dinlendirilmesi ve 
iyileştirilmesi için yapılan seyahat, Yalçın (2006) hastaların sağlık durumlarını düzene sokmak 
amacıyla 24 saatten az olmamak ve en fazla bir sene sürmek koşulu ile yaşamak ve çalışma amacı 
gütmeden başka bir ülkeye gitmesi, Aydın (1990), hava değişimi kum güneş, dağ, kaplıca, içme, 
çamur gibi doğal olarak veya elektrikli araçlarla doktor gözetiminde masaj yapılmasına yönelik gezi 
türü olarak tanımlamışlardır. Sağlık turizmi kendine ait arz ve talep kaynaklı değerlendirilerek çeşitli 
bölümlere ayrılmıştır. Bunlar; termal turizm, medikal turizm, wellness ve spa turizmi, engelli turizmi 
ve ileri yaş turizmidir (Temizkan ve Çiçek, 2015). Bu bağlamda ileri yaş turizmi, geriatri turizmi ele 
alınacaktır.  

Turizmden bahsedebilmek için iki önemli kavram vardır bunlar para ve zamandır. Yaşlı nüfusun 
büyük çoğunluğu bu iki şartı da sağlamaktadır. Dünya nüfusunun 60 yaş üzeri nüfusun toplam nüfusa 
oranı incelendiğinde yaşlı nüfusun hızlı bir şekilde arttığı görülmektedir (Jang ve Wu, 2006). Gelişen 
teknoloji, yaşam standartlarının gelişmesi, tıpta meydana gelen ilerlemeler sayesinde ortalama insan 
ömrü artış göstermeye başlamıştır. Bu da üçüncül yaş grubunun sayıca artmasını sağlamıştır. Dünya 
nüfusunda yaşlı oran sürekli artış gösterdiği için tüketim sektöründe önemli paya sahiptir (Snıadek, 
2006; Hartman ve Qu 2007; Serre  2007 ). Dünya nüfusu içindeki paylarının yüksek olması, satın alma 
güçlerinin olması, vakit ayıracak zamanlarının olması, mevsim olarak esnekliğe sahip olmaları 
nedeniyle turizm içindeki payı git gide artış gösteren geriatri turizminin önemi büyüktür.   

2. Yöntem

Çalışma kapsamında literatür taraması yapılarak geriatri turizminin önemi hakkında detaylı 
bilgi verilmiş ve Türkiye’deki mevcut durum ortaya konmaya çalışılmıştır. Konunun daha iyi 
kavranması için elde edilen veriler tablo grafik ve şekillerle desteklenerek yorumlanmıştır. 
Verilerin elde edilmesinde Sağlık Bakanlığı, TUİK( Türkiye İstatistik Kurumu), BM (Birleşmiş 
Milletler) verileri kullanılmış konuyla ilgili yazılmış tez çalışmaları ve makalelerden 
yararlanılmıştır.  

3. Bulgular

Araştırma kapsamında elde edilen veriler alt başlıklar halinde toparlanarak açıklanmaya 
çalışılmıştır.  

3.1. Geriatri Turizmi ve Kapsamı 

21 yy.da, birçok tedavi yönteminin bulunması ile birlikte yaşlanma toplum içerisinde daha uzun 
yaşama düşüncesine zemin hazırlamıştır (Demirkol vd. 2006; Ak., Yirik vd., 2015). Üçüncü yaş 
turizmi yeni bir kavram olarak görüldüğü için standart bir tanıma sahip değildir. Geriatri, toplumun 
yaşlı kesiminin ihtiyaç duyacağı tedaviyi sunan bir alan olarak bilinirken geriatri turizmi, belli yaşın 
üzerindeki sağlık problemi olan bireylerin emeklilik firmalarına yakından ilişkili olması olarak 
tanımlanabilir (Bernal, 2007). İçöz (2007), geriatri turizmini belirli yaşın üzerinde bulunan ve 
genellikle emekli olmuş bireylerin ikamet ettikleri yerden ayrılarak farklı ülkelere veya bölgelere 
gerçekleştirdikleri seyahatler olarak tanımlarken, Yıldırım (1977), 50 yaş üstündeki bireylerin 
ihtiyaçlarını karşıladıkları yerler dışında yaptıkları seyahatleri sırasında turizm işletmelerinin ürettiği 
mal ve hizmetlerin bütünü olarak tanımlamaktadır.  
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Birleşmiş Milletlerine göre, bir ülkedeki yaşlı nüfusun toplam nüfustaki oranı %8 ile % 10 
arasında olması o ülkenin nüfusunun yaşlı % 10’u geçmesi halinde çok yaşlı olduğu anlamına 
gelmektedir. Tablo 1.1’de TUİK ve BM’nin 2008 verilerine göre toplam nüfusa göre yaşlı nüfus 
oranı verilerine yer verilmiştir.  

Tablo 1. TUİK ve BM Nüfus Projeksiyonları 

ÜLKELER Yıllar 15-64 yaş
arası

nüfus (%) 

64+ 
nüfus 
(%) 

Toplam 
Nüfus 

(Milyon) 
TÜRKİYE 2010 67,6 6,0 72,698 

2025 69,5 8,8 83,566 
2050 64,0 18,4 97,389 

ABD 2010 66,8 13,0 317,641 
2025 63,3 18,1 358,735 
2050 61,4 21,6 403,932 

ARJANTİN 2010 64,4 10,7 40,666 
2025 65,2 12,9 45,883 
2050 63,2 19,1 50,943 

ALMANYA 2010 66,2 10,7 82,057 
2025 62,5 12,9 79,258 
2050 54,9 19,1 70,504 

KORE 2010 72,8 11,0 48,501 
2025 67,8 19,3 49,484 
2050 54,4 34,2 44,077 

MEKSİKA 2010 65,5 6,6 110,645 
2025 68,3 10,6 123,366 
2050 61,6 22,1 128,964 

NORVEÇ 2010 66,2 15,0 4,855 
2025 63,3 19,4 5,365 
2050 59,9 23,8 5,947 

Kaynak: Aközer vd., 2011. 

Yukarıdaki tablo da görüldüğü üzere, Dünya ve Türkiye nüfusunun giderek yaşlanacağı tahmin 
edilmektedir.  Bu bağlamda yaşlılıkla ilgili beklentilerin sorgulanması ve yaşlı nüfusun ihtiyaçlarını 
giderecek her türlü önlem tedbir ve gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bu doğrultuda 
üçüncül yaş turizminin gelecekte tercih edilecek bir turizm yöntemi olacağı gerçeği kaçınılmazdır.  

Türkiye’deki yaşlı nüfusun güncel istatistikleri incelendiğinde ise durum yine benzer şekilde 
karşımıza çıkmaktadır. TUİK 2017 istatistiklerine göre; yaşlı nüfus (65 ve daha yukarı yaş) 2013 
yılında 5 milyon 891 bin 694 kişi iken son beş yılda %17 artarak 2017 yılında 6 milyon 895 bin 385 
kişiye ulaşmıştır. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2013 yılında %7,7 iken, 2017 
yılında %8,5’e yükselmiştir. Nüfus projeksiyonlarına göre, yaşlı nüfus oranının 2023 yılında %10,2, 
2030 yılında %12,9, 2040 yılında %16,3, 2060 yılında %22,6 ve 2080 yılında %25,6 olacağı 
öngörülmektedir. Aşağıdaki tablo yaş grubuna göre yaşlı nüfus oranını göstermektedir. 
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Tablo 2. Türkiye’de 2013-2017 Yıllarının Yaş Grubuna Göre Yaşlı Nüfus Oranı 

Kaynak: www.tuik.gov.tr 

 Tabloda görüldüğü üzere, yaşlı nüfus yaş grubuna göre inceleme yapıldığında, 2013 yılında 
yaşlı nüfusun %60,3'ü 65-74 yaş grubunda, %32,2'si 75-84 yaş grubunda ve %7,5'i 85 ve daha 
yukarı yaş grubunda iken, 2017 yılında %61,6'sı 65- 74 yaş grubunda, %29,7'si 75-84 yaş grubunda 
ve %8,6'sı 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı ifade edilmektedir (TUİK, 2017).  Yine 
yayınlanan nüfus projeksiyonlarına göre Türkiye’nin 2040 yılında nüfusunun 100.000’i geçeceği 
ifade edilmektedir. Aşağıda verilen tabloda bu durum gösterilmektedir. Tabloda da görüldüğü 
üzere, 2070 yılında nüfusun artarak 107 milyonu aşacağı tahmin edilmektedir.  

Tablo 3. 2018- 2080 Türkiye Nüfusu 

Kaynak: www.tuik.gov.tr 
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3.2. Üçüncü Yaş Turist Kavramı ve Özellikleri 

Geriatri turizminin tam bir tanımı olmadığı gibi, üçüncül yaş turistlerin de genel kabul görmüş 
bir tanımı yoktur. Bazı yazarlar tarafından, 50 yaş ve üzerindeki bireyleri üçüncü yaş turisti olarak 
tanımlanırken; bazı yazarlar 55 yaş üzeri bazıları ise 60 yaş üzerindeki bireyleri üçüncü yaş turisti 
olarak tanımlamıştır (Littrell vd., 2004; Hossain vd., 2007; Huang ve Tsai, 2003; Reece, 2004; Lee 
ve Tideswell, 2005). Bazı yazarlar tarafından da hem 55 yaş üstü hem de emekli veya yarı emekli 
kişiler olarak tanımlamıştır (Mahadevan, 2014). Le serre (2008) ise; satın alma güçleri ve nüfustaki 
oranları yüksek, yaşlanma belirtilerinin ortaya çıktığı çağları geçmiş ve beden yaşlarına göre 
kendini daha genç hisseden bireyler olarak tanımlamaktadır. Tüm bu tanımlamalardan yola çıkarak 
üçüncü yaş turisti 50 yaşın üzerinde, ekonomik bağımlılığı olmayan serbestçe yer değiştirme 
olanağı bulunan, boş zamanları olan, yeni yerler tanımak için başka yerlere seyahat eden kişi olarak 
tanımlanabilir.  

3.3. Üçüncü Yaş Turistleri Seyahate İten Faktörler 

Geriatri turizminde turistleri seyahate yönelten belli faktörler bulunmaktadır. Bu durumla ilgili 
yapılan çalışmalar incelendiğinde çeşitli faktörler göze çarpmaktadır. Shoemaker (2000) tarafından 
yapılan bir araştırmada üçüncü yaş turistleri seyahate iten faktörler arasında günlük yaşamdan 
kaçma, yeni şeyler tecrübe etme, müzeleri ziyaret etme gibi durumlar etkili olduğu ifade edilmiştir. 
Kim ve arkadaşları (2003) tarafından yapılan başka bir araştırmada ise sağlıklı ve iyi olmak 
arkadaşlık kurmak, yeni bireylerle tanışmak amacıyla bireyler seyahate yönelmektedir. Hsu ve 
arkadaşları (2007), Betra (2009) tarafından yapılan başka bir araştırma da ise sağlık düzeyini 
arttırmak sosyalleşmek, rutinden kaçmak için yaşlı bireyler seyahate yönelmektedir. Özetlenecek 
olursa, üçüncü yaş turistleri seyahate en çok iten sebepler arasında yeni yerler ziyaret etme rutinden 
kaçma, dinlenme, sosyalleşme, sağlıklı olma, farklı insanlarla tanışma gibi faktörler olduğu 
söylenebilir.  

3.4. Geriatri Turizminde Destinasyon Seçimini Etkileyen Faktörler 

Geriatri turizminde üçüncü yaş turistlerin seyahate iten faktörler değişiklik gösterdiği gibi 
mekân seçimini etkileyen faktörlerde değişiklik göstermektedir. Hsu ve arkadaşları (2007) 
tarafından yapılan Çin’de yapılan bir araştırma da üçüncü yaş turistlerin destinasyon seçimlerini 
etkileyen faktörlerin toplumsal gelişmişlik düzeyi, bütçeye uygun olması, sağlık imkanları gibi 
durumlara önem verdiklerini göstermiştir. Kim ve arkadaşları (2003), ve Chen (2009) tarafından 
yapılan başka bir araştırmada destinasyon seçimini etkileyen faktörlerin hijyen temizlik standartları 
ve güvenlik olduğu tespit edilmiştir. Yine yapılan araştırmalar incelendiğinde üçüncü yaş turistleri 
destinasyona çeken faktörlerin, maliyet uygunluğu, dil bilen doktorlar, sağlık imkanları, hijyen, 
güvenlik, tarihi yerler iklim ve ulaşım olduğu söylenebilir.  

3.5.  Geriatri Turizmi ve Türkiye 

Üçüncül yaş grubunun seyahat eğiliminin yüksek olması ve ekonomik olarak ta imkânlarının 
bulunmasından dolayı özellikle ABD, İngiltere, Almanya, Kanada, Avusturya, Fransa, İsviçre, Fransa, 
Japonya gibi ülkelerde toplam nüfusun %17-25’ini oluşturduğu görülmektedir (Özdipçiner, 2004). Bu 
ülkelerden Türkiye’ye gelebilecek olan yaşlı kesim düşünüldüğünde diğer turizm sektörlerinde olduğu 
gibi Türkiye’de gerekli alt yapının sağlanarak geriatri turizmine önem verilmesi gerektiği anlaşılabilir. 
Türkiye’nin üçüncü yaş turizminde gelişmemesinin altında yatan sebeplere bakıldığında gerontoloji 
alanındaki pek çok eksiklik olduğu görülmektedir. Ayrıca geriatri turizmine yatırımı engelleyen 
unsurların başında Türkiye’nin demografik yapısının değil de fiziksel şartlarının yaşlılara uygun 
olmayışından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Kaldırımlarda, trafikte genç nüfusa bile hareket 
kısıtlaması sağlayan şartlar geriatri turizminin gelişmesinin önündeki engeller olarak karşımıza 
çıkabilir (Tufan vd., 2017). Gerekli alt-yapı hazırlanırken, gelecek olan yaşlı kesimin beklentileri de 
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göz önüne alınmalıdır. Örneğin; 50 yaş üzerinde İngiliz ve Hollandalı turistler temizliğe ve personelin 
davranışına önem verirken; Almanlar otel etrafında gezilebilecek yerlere dikkat etmektedir (Albayrak, 
2014). Bunlara ilaveten, geriatri turizmini etkileyen faktörlerden biri de yasal düzenlemelerdir. 
Ülkelere göre yasal düzenlemeler değişse de Malezya’da yaşlı turizminin gelişebileceği yönünde 
araştırmalar bulunmaktadır ( Chee, 2008). Bu varsayımı Sağlık Bakanlığı’nın yaşlı ve emeklilerin 
sağlık turizmini destekleyen bir yasa çıkaracağını bilinmesine dayandırılmıştır. Ayrıca Filipin ve 
Tayland’da emeklilere özel vize çeşidi uygulaması sağlık turizminde yapılan yasal düzenlemelere 
örnek olarak gösterilebilir ( Ono, 2008). Bahsedildiği üzere, hem Türkiye’de hem de Dünya’da yaşlı 
nüfus oranının artış göstermesi ülkeleri bir takım yasal düzenlemelere itmektedir. 

Türkiye iklim koşullarının uygun olması, sağlık turizmi, inanç turizmi, gastronomi turizmi gibi 
turizm çeşitliliği bakımından zengin bir ülkedir. Geriatri turizmi medikal turizm, termal turizm ve 
sağlık turizmi çatısı altında düşünerek çeşitli faaliyetler yapılması gerekmektedir (Yazar 2012; Akt. 
Cankül, 2015). Yaşlı nüfusun sağlık sorunları ile başa çıkmak, yaşam kalitesini korumak için 
kullanılan yöntemlerden biri termal turizmdir. Türkiye’de yılda 10 milyon yerli turist 300 bini aşkın 
yabancı turist hastalıkların tedavisinde rehabilitasyon hizmetlerinde kaplıcaları kullanmaktadır 
(BAKA, 2013). Termal turizm kapsamında termal oteller, kür merkezleri, kaplıcalar, banyolar, 
içmeceler, gaz/solunum kürleri, talassoterapi, fizik tedavi, çamur banyoları gibi yöntemler 
bulunmaktadır bu yöntemlerle yaşlı bireylerin hastalıklarına birçok yönden fayda sağlanabilir. Ayrıca 
geriatri turizmini medikal turizm kapsamında ele aldığımızda, sağlık problemlerinin en fazla yaşlılıkta 
hissedildiği varsayıldığında, medikal turizm almak için Türkiye’ye gelen turistler uluslararası 
standartlarda tedavi olma imkânı yakalamaktadır. Aynı zamanda deneyimli hekim sağlık çalışanları ve 
tıbbi cihazların yeterliliği ile tıp turizmi de gelişme sağlarken geriatri turizmine önemli katkı sağladığı 
söylenebilir. Geriatri turizmi kapsamında Türkiye’ye gelen turistler gezi turlarının yanı sıra 
rehabilitasyon hizmetlerinden de yararlanmaktadır. Türkiye’de yaşlı bireylere yönelik huzur evleri, 
yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri gibi yerler bulunmaktadır.  

Türkiye, 2023’e kadar 10 sağlık serbest bölgesi( rehabilitasyon merkezleri, termal turizm 
tesisleri, yaşlı tatil köyü, sağlıklı yaşam merkezleri, AR-GE merkezleri) oluşturulması hedeflenirken 
bu bölgelerde aşağıdaki faktörlere dikkat edilmesi amaçlanmaktadır (Sağlık Bakanlığı, 2012): 

 Hastalıkların oluşmasını engellemek
 Yaşlanmayı geciktirmek
 Üçüncü yaş için rehabilitasyon hizmetleri sunarak yaşama bağlılığı arttırmak
 Bedensel ve ruhsal iyilik için bireylerin yaşamına yön verebilmek.

Türkiye turizm alanında turistlere pek çok imkân sağlamaktadır. Bireylere sunulan bu 
hizmetler arasında saunalar, jimnastik salonları, su aktiviteleri, Türk hamamları, kişiye özel plates 
eğitimleri bulunmaktadır. Yaşlılar söz konusu olunca yanında mutlaka refakat edebilecek birinin 
olması gerekmektedir. Ayrıca üçüncü yaş turizminde turizm işletmesi tarafından verilen yemekler 
diyetisyen kontrolünde verilerek her bir yaşlıya özel perhizlere dikkat edilmesi gereklidir. Jimnastik 
salonları, sauna gibi tesislerde sunulan hizmetlerde de eğitimli bir kimse refakat etmesi gereklidir. 
Ayrıca yaşlı bireylerde bir takım hastalıklarında bulunacağı varsayılırsa birçok yaşlının hastalığına 
göre gerekli rehabilitasyon hizmetlerinin de sağlanması gerekmektedir.  

Yukarıda ifade edilen hedefler doğrultusunda Türkiye’de geriatri turizminin gelişmesi için, 
pek çok avantaj bulunmaktadır. Bunlar (Yazar,2012; Akt. Cankül 2015): 

• Temiz doğal suları ve deniz suları,
• Hastanelerde bekleme sırasının olmaması,
• Dünya’nın her yerinden ulaşım sağlanması,
• Ekonomik ve sosyal gezi imkânları,
• Yaşlılara hürmet gösteren bir ülke olması
• Avrupa ülkeleri ile devletlerarası antlaşmalara sahip olması,
• Hipoterapi, yunus terapisi gibi alternatif tedavi imkânları,
• Mevsim şartlarının uygunluğu,
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• Güneş ve klimaterapi imkânları,
• Termal kaynakların zengin olması,
• Yaşlı bakımı için genç iş gücüne sahip olması,
• Ekonomik yaşam şartları,
• Denizlerde mineral zenginliği,
• Organik tarım ürünleri,
• 5 yıldızlı tatil köyleri,
• Tıp turizminde Avrupa ve Ortadoğu’da lider bir ülke olması gibi avantajları

bulunmaktadır.

Geriatri turizmi, hem dünya içindeki artan oranları, boş zamanlarının fazlalığı ve ekonomik 
olarak güçlü olmaları mevsimsel olarak ta esnekliğe sahip olmaları bakımından turizm açısından 
önemli bir sektördür (Cankül, 2015). Bununla birlikte, Türkiye’nin sahip olduğu ve sayısını arttırmayı 
hedeflediği yaşlı bakım evleri- tatil köyleri, gibi kaynakların kullanılması bakımından da zengin bir 
ülke olarak karşımıza çıkması sebebiyle geriatri turizmine daha fazla önem verilmesi gerekmektedir.  

4. Sonuç

Türkiye’de özellikle son yıllarda ileri yaş turizmine yönelik plan ve politikalar yapılmaktadır.
Sağlık turizminin geliştirilmesi programında bu konu hakkında çeşitli hedefler bulunmaktadır. 
Planların kısa vadede net sonuçlar veremese de uzun vadede çeşitli yatırımlarla belirgin sonuçlar 
alınabileceği ve turist sayılarının miktarının artacağı öngörülmektedir.  

Sağlıklı ve ekonomik gücü elinde bulunduran bir kitle olarak karşımıza çıkan ve özellikle diğer 
ülkelerden seyahat ve yeni yerler görme isteği ile yola çıkan belli bir yaşlı kesime hitap edebilecek 
gerekli alt yapının sağlanması gerekmektedir.  Türkiye’de de ortalama yaşam süresinde artış meydana 
gelmesi sebebiyle özellikle geriatri turizmine ayrıca önem verilmesi gereklidir. Geriatri turizmine 
verilecek olan öneme ilaveten bu alanda girişim sağlayarak Türkiye’nin mevcut şartlarında 
düzenlemeye gidilmesi gerekmektedir. Ayrıca uluslararası antlaşmalarla turistlerin Türkiye’ye 
getirilmesi sağlanmalıdır. Üçüncü yaş turistleri destinasyona iten ve çeken faktörler arasında yabancı 
dil bilen sağlık personeli, hijyen, bütçe uygunluğu, sosyalleşme, yeni yerler görme isteği gibi faktörler 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de Sağlık turizminin geliştirilmesi Programı ve 2023 yılına 
kadar 10 sağlık bölgesi hedefi ile geriatri turizmine verilen önemin arttırılmaya çalışıldığı söylenebilir.  
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SAĞLIK TURİZMİNDE KULLANILAN İLETİŞİM VE PAZARLAMA 
UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  

Semra Baysan1 
Mithat Kıyak2 

Özet 

Çalışmanın amacı, Türkiye sağlık turizminin önemli aktörleri olan özel sağlık kurumlarının yabancı 
hastaya ulaşmak için kullandıkları iletişim ve pazarlama yöntemlerini incelemek, ayrıca hastaların da bu 
kurumlara ulaşırken tercih ettikleri yöntem ve kanalları araştırarak önerilerde bulunmaktır. 

Çalışma “Niteliksel Araştırma Yöntemi” ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama yöntemi olarak “Yarı 
Yapılandırılmış Soru Formu” hazırlanmış ve yarı yapılandırılmış bireysel derinlemesine görüşmelerde 
kullanılmıştır. Araştırmada, uygulamanın yapılacağı kurumların seçiminde belirlenen temel ölçüt “Türkiye 
Medikal Turizm Değerlendirme Raporu 2013”te verilen hastaların en fazla başvurdukları ilk 10 özel hastane 
listesidir (T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkı̇ye Medı̇kal Turı̇zm Değerlendı̇rme Raporu, 2013). İstanbul, Ankara ve 
Kocaeli’ndeki görüşmeyi kabul eden 5 hastanedeki konusunun uzmanlarından oluşan 9 yöneticiyle derinlemesine 
görüşmeler yapılmış ve bilgiler alınmıştır. Yorumların analizinde MAXQDA kullanılmıştır. Derinlemesine 
görüşmeye katılanlardan elde edilen bulgular MAXQDA yazılımı kullanılarak gruplandırılmış, yazılmış ve 
MAXMaps kullanılarak etkileşim haritaları hazırlanmıştır. 

Katılımcıların ortak görüşlerine göre, Türkiye ağırlıklı olarak yakın coğrafyadan hasta almaktadır. 
“Direkt uçuş” imkânı olan ülkeler hedef ülke yapılmıştır. Hastalar için fiyat önemli bir kriterdir. Maliyetini 
devletin üstlendiği hizmetler için Avrupa’dan hasta alınamadığı görülmektedir. Ancak, özel sağlık sigortalarının 
karşılamadığı, saç ekimi, diş ya da estetik gibi işlemler için Avrupa’dan hastalar Türkiye’yi tercih etmektedirler. 
Bekleme süresi uzun olan İngiltere ve Batı Avrupa’dan hastaların yurt dışında Türkiye gibi başka ülkelere gittikleri 
görülmektedir. Ülkelerin bilinirlikleri ve marka değerinin yüksek olması hastaların ülke ve hastane tercihini 
kolaylaştıran bir faktördür. İleride, yakın coğrafyadaki ülkelerin kendi sağlık sistemlerini geliştirip düzeltmesiyle 
hasta akışının değişmesi beklenmektedir. Devletin önderliğinde özel sektörün özellikle medikal turizmde işbirliği 
stratejilerine ihtiyacı olduğu ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık turizmi, medikal turizm, pazarlama, sağlıkta dijital iletişim 

Abstract 

The purpose of the study, is to examine communications and marketing methods of private health 
institutions which are important actors in Turkey’s health tourism, the methods and channels they prefer using to 
reach foreign patients and to also to investigate the channels that patients prefer to use to reach hospitals and to 
make suggestions. 

The study was conducted with "Qualitative Research Methodology". "Semi-structured Questionnaire" 
was prepared as data collection method and used in semi-structured individual in-depth interviews. The top 10 
list of private hospitals that admitted most of the patients which was given in the "Turkey Medical Tourism 
Evaluation Report 2013" was used as the basic criteria for the selection of the institutions (14). In-depth interviews 
were held at 5 hospitals located in Istanbul, Ankara and Kocaeli, with 9 executives who had accepted the interview 
and information was obtained. MAXQDA was used in the analysis of interviewers' comments. Findings from in-
depth interviews were grouped using MAXQDA software, written and interaction maps were created using 
MAXMaps. 

According to the common opinion of the participants, Turkey has been receiving patients mainly from 
close geography. Direct flight countries are made the target country by hospitals. Price is an important criterion 
for patients. Turkey could not get patients from Europe for services that are funded by Governments. Patients from 
Europe prefer Turkey for procedures such as teeth treatment, aesthetic, hair transplantation which are not covered 
by private health insurance. Patients with long standby time from UK and Western Europe went abroad to 
countries such as Turkey. Brand recognition and strong brand value are among the facilitating factors for 
choosing countries and hospitals. It is expected that the foreign patient profile may change from the nearby 

1 Dr. Öğretim Görevlisi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, semra.baysan@gmail.com 
2 Prof. Dr. Mithat Kıyak, Okan Üniversitesi Rektör yardımcısı, İstanbul, mithat.kıyak@okan.edu.tr 
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countries due to their health systems improvement. Co-operation strategies are needed by private sector in medical 
tourism under the government’s leadership. 

Key Words: Health tourism, medical travel, marketing, digital communication in health 

1. Giriş
Geçmişi çok daha uzun yıllara dayansa da ağırlıklı olarak son 20 yıldır dünyanın pek çok 

ülkesinden insanlar sağlık hizmeti almak üzere farklı ülkelere seyahat etmektedir ve “Sağlık Turizmi” 
olarak adlandırılan bu seyahat sektörü son yıllarda ülkeler ve sağlık hizmetlerini sağlayıcıları arasındaki 
rekabette öne çıkmıştır. Dünyada gerek kaliteli sağlık hizmetleri gerekse vizyonları ile çok daha erken 
yıllarda sağlık turizmi yapmaya başlamış ülkeler ve bu konuda önemli adımlar atmış sağlık hizmetleri 
sağlayıcıları olsa da Türkiye sağlık turizmindeki potansiyeli daha geç fark eden ve geç harekete geçen 
ülkeler arasında yer almıştır. 

Çalışmanın amacı, Türkiye sağlık turizminin önemli aktörleri olan özel sağlık hizmetleri 
sağlayıcılarının kullandıkları iletişim ve pazarlama yöntemlerini incelemek ve sağlık turizminin 
geleceğiyle ilgili değerlendirme yapabilmektir. Bu çalışmada özel sağlık hizmetleri sağlayıcılarının ve 
hizmet sağlayıcılarına göre hastalarının, özellikle karşılıklı olarak birbirleriyle iletişim kurarken 
kullandıkları yöntemler ve kanallar üzerinde durulmuş, özel sağlık hizmetleri sağlayıcılarının 
kullandıkları pazarlama yöntemleri bu açıdan incelenmiştir.   

Sağlık turizminin ana parçası olan medikal turizmde, başka bir ülkeye seyahat etmekteki 
öncelikli amaç tedavi olmaktır. Medikal turizm bireylerin tedavi ya da cerrahi müdahale için kendi 
ülkelerinin dışına çıkıp, farklı bir ülkeye seyahat etmeleriyle tüm dünyada hızlı bir gelişim göstermiştir 
(İçöz O., 2009). Connell (Connell J., 2010) medikal turizmi, “Hastaların, maliyetler ve bekleme süresi 
açısından, kendi ülkelerinde kolayca erişemeyecekleri tedavileri alabilmek için genellikle önemli 
mesafeler seyrederek farklı ülkelere seyehat etmeleridir” şeklinde tanımlamıştır.  

McKinsey Quarterly raporuna göre sağlık turizmini teşvik eden unsurlar şöyledir: 

1. En gelişmiş teknoloji
2. Tıbbi olarak gerekli işlemler için daha kaliteli bakım
3. Tıbbi olarak gerekli hizmetlere daha hızlı erişim
4. Tıbbi olarak gerekli işlemler için düşük maliyetli bakım
5. İsteğe bağlı işlemler için daha düşük maliyetli bakım (McKinsey Quarterly, 2008).

Sağlık turizminin merkezinde yer alan sağlık ihtiyacını karşılamak üzere olan sağlık turisti,
sağlık turizminin ortaya çıkmasını teşvik çeşitli faktörlerden etkilenerek, belki de daha önce hiç 
gitmediği, dilini bilmediği, tanımadığı bir ülkeye giderek orada tedavi olmaya karar vermekte ve ihtiyacı 
olan sağlık hizmetini satın almaktadır. Sağlık turistinin bu davranışını etkileyen çeşitli unsurlar vardır. 

Sağlık sektöründe hastanın satın aldığı hizmetler çok çeşitlilik göstermektedir. Çok ciddi 
onkolojik ya da organ nakli vakalarından, tüp bebek, saç ekimi ya da sağlıklı yaşam gibi hizmetlere 
uzanan geniş bir yelpaze söz konusudur. Kişisel demografik faktörler (yaş, cinsiyet vb.), sosyal (aile, 
aile yaşam seyri, statü vb.), kültürel, ekonomik (gelir parasal güç), psikolojik (motivasyon, inanç, 
algılama vb.) ve pazarlama çabaları (ürün, fiyat, tanıtım, fiziksel kanıtlar, süreçler vb.) gibi faktörler 
hastaların karar verme ve satın alma davranışını etkilemektedir (Schiffman L, Kanuk L., 2010, İlban 
MO ve Ark. 2011).  

Araştırmalara göre, dil engelleri, finansal kısıtlamalar ve bilgi eksikliği hastaların sağlık hizmeti 
satın almak için seyahat isteğini sınırlamakta, yaşlı insanlar, kadınlar ve vasıfsız işçiler büyük ölçüde 
maliyet tasarruflarının söz konusu olduğu yerlerde bile seyahat etmeye daha az istekli olmaktadırlar 
(Connell J., 2013). 

Karar verme sürecinde hastaya arkadaşları ve akranlarından sosyal arkadaşlık ağları kanalı ile 
de bilgiler gelmekte ve hastanın tercih ya da kararlarında etkili olabilmektedir. İnternet bu süreçte kilit 
rol oynamaktadır. Ancak araştırmalar, medikal turistlerin, İnternet üzerinden aldıkları bu ‘katı' klinik 
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bilgilerden çok, genellikle arkadaş ya da dost, akran çevresinden aldıkları 'yumuşak' bilgilere daha fazla 
önem verdiklerini göstermektedir (Alsharif MJ, Labonté R, Lu Z., 2010). 

Ev ve ev sahibi ülke arasındaki benzerlikler veya farklılıklar kişiyi etkilemekte, hastaların 
kültürel olarak kendilerini yakın hissetmeleri satın alma davranışlarında ve tercihlerinde etkili 
olmaktadır ve medikal turizmde hastanın satın alma kararını vermesinde etkili olan en önemli faktörler 
arasında kültürel ve din eşleşmesi veya kültürel benzerliğin olduğu tespit edilmiştir (Fetscherin M, 
Stephano RM., 2016).  

Sağlık turistlerinin karar verme ve satın alma sürecinde satın alacakları hizmetler hakkındaki 
algılamalarında, sağlık hizmetleri sağlayıcılarının yarattıkları marka imajı etkili olmaktadır. Bu nedenle 
hizmet sağlayıcılar yaptıkları pazarlama ve iletişim çalışmalarında bu konulara önem vererek hastaların 
satın alma süreçlerini ülkeleri ve hastaneleri lehine ekilemeyi hedeflemektedirler.  

Fetscherin ve Stephano (Fetscherin M, Stephano RM., 2016) da araştırmalarında bir ülkenin 
medikal turizm hedefi olarak çekiciliğini etkileyen çeşitli faktörlerin en önemlilerden birisinin ülke 
imajı olduğunu belirtmekte ve araştırmaların, bir sağlık hizmeti sağlayıcısının genel görüntüsünün, 
turizm ve medikal turizm için önemli bir itici güç olduğunu gösterdiğini, düşük yolsuzluk ve iyi hukuk 
kurallarını içeren politik ortam veya politik istikrarın da süreci etkileyen diğer faktörler arasında yer 
aldığını vurgulamaktadırlar.  

Çalışmalarda hastaların motivasyonlarının genellikle karmaşık olduğu ve bir hastanın almayı 
hedeflediği tedaviye göre değişebildiği görülmektedir. Örneğin, estetik cerrahi için seyahat etmek 
isteyen bir hasta, kendi ülkesinden uzak bir ülkenin anonimliğinden yararlanırken, göçmenler, disaporik 
hastalar, sağlanan dil imkânı veya bakım türüyle kendilerini daha rahat hissetmek için ülkelerine gitmeyi 
tercih edebilmektedirler (Alsharif MJ, Labonté R, Lu Z., 2010). Namibya'da doğum yapan Angelina 
Jolie gibi şöhretler için kişisel mahremiyetlerini koruyabilecekleri yerde hizmet alma imkanı kararlarını 
etkilemektedir. Ayrıca, hassas bir prosedür nedeniyle bir süre ortadan kaybolmasını kendi ülkesindeki 
kişilere açıklamak zorunda kalmadan, farklı bir ülkede gerçekleşebilme imkanına sahip 
olabilmektedirler (MacReady N., 2007).   

Araştırmalar, medikal turistlerin sağlık hizmetlerini satın almak için Hindistan, Çin, Ürdün ve 
Birleşik Arap Emirlikleri'ne seyahat etmelerinin en önemli nedenlerinden birisinin maliyet olduğunu 
göstermektedir. Yurtdışında alınan hizmetlerin fiyatlarının karşılanabilirliği hastaları seyahat etme 
konusunda motive etmektedir (Alsharif MJ, Labonté R, Lu Z., 2010). Sağlık hizmetleri sağlayıcıları da 
bu faktörleri göz önüne alarak fiyat politikalarını belirlemekte ve hastaların karar alma süreçlerini 
etkilemeyi hedeflemektedirler.  

Araştırmalara göre özellikle diaspora hastaları için hastanın kişisel bağları, tedavi için kliniği 
veya hekimi seçmelerinde kritik öneme sahiptir. Hasta bu nedenle sağlık hizmetini yaşadığı ülkede 
almak yerine, doğduğu ülkede almak için geri dönebilmekte ve kendisini yakın hissettiği ya da tanıdığı 
bir hekimi tercih edebilmektedir (Hanefeld J ve Ark., 2015).). Hastalığını teşhis eden hekimin 
(genellikle aile hekiminin) başka bir ülkede tedavi olmaya yönlendirdiği ya da tavsiye ettiği hastalar 
daha kolay ikna olmakta ve kararlarını verebilmektedirler. Araştırmalara göre hastaların yabancı 
ülkelerde alınan tıbbi bakım kalitesi ve ayrıca tıbbi riskler konusunda kaygılara sahip oldukları 
görülmektedir. Hastaların bu konularda bilgilendirilmeleri onların endişelerini azaltmaktadır 
(Gunasekera K, ve Ark., 2015). Bu nedenle hizmet sağlayıcıların hasta hizmetlerinde kalite ve 
performans ölçümlerini düzenli olarak toplayarak bunu çeşitli kanallardan, örneğin İnternet sitelerinden 
hastalarıyla paylaşması, şeffaflığını arttıracak bu da hastanın hizmet satın alma davranışında olumlu etki 
yapmaktadır.  

Hastaların ülke ve hastane seçiminde etkilendikleri faktörlerden birisi de hastanenin 
performansıdır. Aynı hastanede tedavi olan yabancı hastaların hastane hakkındaki görüşleri, mortalite 
oranları gibi resmi rakamlar hastanenin kalitesi konusunda hastaya ipucu vermektedir (Gunasekera K, 
ve Ark., 2015). 

Bekleme sürelerinin uzunluğu hastaları yurt dışında hizmet almaya teşvik eden önemli 
etmenlerden birisidir. Tedavi sonrası etkinliklerin planlanmış olması ve ulaşım, konaklama gibi 
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unsurların da program dahilinde yürütülmesi (düzgün yürüyen bir işleyiş ile) sağlık turizmine itici bir 
güç vermektedir. Tedavi öncesi ya da sonrası turistik aktivitelerle birleşen program sayesinde hastaların 
stresleri azalabilmekte hatta bütünüyle yok olabilmektedir (İçöz O., 2009). 

2. Yöntem
Çalışmanın amacı, Türkiye sağlık turizminin önemli aktörleri olan özel sağlık hizmetleri 

sağlayıcılarının pazar paylarını arttırmak ve daha fazla yabancı hastaya ulaşmak için kullandıkları 
iletişim ve pazarlama yöntemlerini incelemek, bunun yanı sıra, hastaların da bu özel sağlık hizmetleri 
sağlayıcılarına ulaşırken tercih ettikleri yöntem ve kanalları araştırmaktır.  

Bu çalışma Niteliksel Araştırma Yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama yöntemi olarak 
Yarı Yapılandırılmış Soru Formu hazırlanmış ve yarı yapılandırılmış bireysel derinlemesine 
görüşmelerde kullanılmıştır.  

Araştırmada, uygulamanın yapılacağı kurumların seçiminde belirlenen temel ölçüt, “Türkiye 
Medikal Turizm Değerlendirme Raporu 2013”te (T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkı̇ye Medı̇kal Turı̇zm 
Değerlendı̇rme Raporu, 2013) hastaların en fazla başvurdukları ilk 10 özel hastane listesidir. İstanbul, 
Ankara ve Kocaeli’nde yer alan ve görüşmeyi kabul eden 5 hastanedeki konusunun uzmanlarından 
oluşan 9 yöneticiyle derinlemesine görüşmeler yapılmıştır ve katılımcılardan konuya ilişkin 
derinlemesine bilgiler elde edilmiştir. Derinlemesine görüşme çalışmanın amacına yönelik bir plan ve 
düzen içinde yürütülmüştür. Katılımcılar ile görüşmeler belirli tarihlerde 1-1,5 saat olarak planlanmış, 
ses kayıt cihazına kayıt yapılarak gerçekleştirilmiş, en kısa 50, en fazla 75 dakika sürmüştür. Görüşmeler 
Temmuz – Ekim 2015 tarihleri arasında yapılmıştır. 

Bu çalışmanın tamamlanması ve yorumlanmasında nitel ve karma yöntemler için profesyonel 
veri analizi yazılımı olan MAXQDA 2018 kullanılmıştır. MAXQDA görsel araçlarından MAXMaps 
yardımı ile birbiri ile ilişkisi olan konular ve bu ilişkiler haritalandırılmış ve ortaya çıkan etkileşimler 
yorumlanarak bulgular bölümünde verilmiştir. 

3. Bulgular
Görüşmeye katılan 9 kişinin 4’ü kadın, 5’i erkektir. Halk sağlığı uzmanı doktor, eczacı, 

uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, İngiliz dili ve edebiyatı, kimya ve ekonomi 
katılımcıların uzmanlıklarını oluşturmaktadır. Ayrıca iki kişi işletme, bir kişi de sanat alanında yüksek 
lisans yapmıştır. Tüm katılımcılar sağlık sektöründe ortalama 10 yıllık tecrübeye sahiptir. 

Katılımcıların ortak görüşlerine göre tedavi olmak için Türkiye’yi tercih eden yabancı hastaların 
demografik özelliklerine bakıldığında ortak payda bulmak mümkün görünmemektedir.  

Katılımcıların hastaların demografik özelliklerini ve sosyal güvencelerini içeren görüşlerinin 
MAXQDA harita çalışması Şekil 1’te verilmektedir.  

Şekil 1: Hastaların aldıkları hizmetlerin, geldikleri ülkeler, sosyal güvenceleri ve demografik özellikleri ile 

etkileşimi 
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Harita katılımcıların görüşlerine göre, hastaların aldıkları hizmetlerin hastaların demografik 
özellikleri, sosyal güvenceleri ve geldikleri ülkeler ile etkileşim halindedir ve tam merkezde yer 
almaktadır. Hastanın sosyal güvencesinin değişmesi, örneğin cepten ödeme yapması ya da devlet kanalı 
ile gelmesi, geldiği ülke örneğin Avrupa’dan ya da Irak’tan gelmesi ve demografik özellikleri örneğin 
daha varlıklı olması ya da olmaması aldığı hizmet ile örneğin, saç ekimi ya da onkoloji tedavisi görmesi 
ile bağlantılı ve etkileşim halindedir. 
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Hastanelerin kullandıkları pazarlama ve iletişim çalışmaları ile ilgili olarak katılımcıların 
görüşlerine göre MAXQDA yazılımı ile harita çalışması yapılmıştır ve çalışma Şekil 2’de 
verilmektedir.  

Şekil 2: Hastanelerin kullandıkları pazarlama ve iletişim yöntemleri 

Haritada, hastanelerin hasta kazanmak ve hastayı ikna etmek amacı ile hastaya doğrudan ve 
dolaylı yollardan ulaşmak için kullandıkları araçlar ve kanallar görülmektedir. Dikkat çeken nokta bu 
amaçlar için çok yoğun olarak dijital yöntemlerinin kullanıldığı ve birbiri ile yoğun etkileşimleri olduğu 
görülmektedir. Hastanın tedavisi sırasında ve sonrasında ise dijital iletişim teknolojilerinin kullanımının 
tedavi öncesine kıyasla çok azaldığı dikkat çekmektedir.  
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Haritadan da görüldüğü gibi görüşmeye katılanlar hastanelerin yabancı hasta sayısını arttırmak 
için geleneksel ve dijital yöntemleri içinde barındıran çalışmaları yapmaktadırlar. Yurtdışında 
pazarlama faaliyetleri yapılırken klasik pazarlama araçları olan televizyonlar, billboardlar, dergiler, o 
ülkenin dillerinde hazırlanmış basılı materyaller vs. hala kullanılmaktadır. 

Derinlemesine görüşmelere katılanların tamamı, hastanelerin hastalara ulaşmak kullandıkları 
pazarlama ve iletişim yöntemlerini açıklamışlardır. Yapılan değerlendirmede bu kanalların bazılarının 
onların hastalara dolaylı diğer bazılarının da doğrudan ulaşmalarını sağlayacak kanallar olduğu 
görülmüştür. Katılımcıların ifadelerinden çıkan görüşlere göre aracı kurum, sigorta firmaları, 
devletler, satın alma heyetleri, hekim konferansları, fuarlar ve sosyal sorumluluk projeleri sağlık 
hizmetleri sağlayıcılarının hastalara dolaylı yollardan ulaşabildikleri kanalları diğer bir ifadeyle hastayı 
yönlendiren kanalları oluşturmaktadır. Diğer tüm yöntemler ise hastanın hizmeti satın almasını 
etkileyebilmek için doğrudan hastaya ulaşmak amacı ile kullanılanları kanallardır. 

 

 

Görüşlere dayanarak hazırlanan bir diğer MAXQDA haritası hastanelerin kullandıkları 
doğrudan ve dolaylı pazarlama ve iletişim yöntemlerinin birbiri ile etkileşimi Şekil 3’te sunulmaktadır. 
Şekil 3: Hastanelerin kullandıkları doğrudan ve dolaylı pazarlama ve iletişim yöntemlerin etkileşimi  
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Katılımcılarına göre, hastaneler hastalara doğrudan ve dolaylı yollardan ulaşmak için geleneksel 
ve dijital yöntemler, marka, sosyal sorumluluk ve hasta hikayeleri gibi kanalları kullanmaktadırlar. 
Burada en önemli nokta, hastanelerin, hastaları yönlendirenlere ulaşmak için en yoğun olarak geleneksel 
kanalları (pembe kesikli çizgi) kullanırken, hastalara doğrudan ulaşırken en yoğun olarak dijital (kırmızı 
kesiksiz çizgi) kanalları kullanmaları, geleneksel yöntemlerin ise oldukça az kullanılmasıdır. 

Bir başka dikkat çeken nokta, hasta hikayelerinin hastalara doğrudan ulaşmak için kullanımı ile, 
hastalara dolaylı yoldan ulaşmak için kullanımında ortaya çıkmaktadır. Haritadan da görüldüğü gibi 
hasta hikayelerinin etkileşiminin hastalara doğrudan ulaşmak için daha yoğun (bordo kesiksiz çizgi), 
dolaylı yoldan (aracı kurum vb.) ulaşmak için daha az yoğun (bordo kesikli çizgi) olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların görüşlerine göre hastaların ve hastanelerin kullandıkları pazarlama ve iletişim 
yöntemleri için hazırlanan MAXQDA Harita çalışması Şekil 4’te verilmektedir.  

Şekil 4: Hastaların kullandıkları pazarlama ve iletişim yöntemlerinin hastanelerin yöntemleri ile etkileşimi  

 
 

Haritada görüldüğü gibi, en yoğun etkileşim, hastanelerin kullandıkları pazarlama ve iletişim 
yöntemleri ile hastayı yönlendirenlere ulaşmak için kullandıkları kanalların etkileşimidir. Aynı 
haritada, hastaların kullandıkları yöntemler ile dolaylı iletişim ve hastayı yönlendirenlere ulaşma 
kanallarının etkileşimleri normal seviyededir.  
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Katılımcıların görüşleri değerlendirilerek yapılan MAXQDA Harita çalışması Şekil 5’te 
verilmektedir.  
Şekil 5: Hastaların hastanelere ulaşmak ve tedavi sırası/sonrasında kullandıkları yöntemler ile hastanelerin 
yöntemlerinin etkileşimi  
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Hastaların hastanelere tedavi öncesi (tedavi için), tedavi sırası ve sonrasında kullandıkları 
yöntemler ile hastanelerin kullandıkları yöntemlerinin etkileşiminde öne çıkan konular şöyledir;  

1. Hastanelerin kullandıkları pazarlama ve iletişim yöntemleri ile hastaların kullandıkları
yöntemler (kesikli kalın pembe çizgi) arasındaki etkileşim çok yoğundur.

2. Aynı etkileşim yoğunluğu hastaların tedavi sırası ve sonrasında kullandıkları iletişim
yöntemleri ile hastanelerin pazarlama departmanları arasında görülmektedir (kesikli kalın
lacivert çizgi).

3. Hastanelerin kullandıkları yöntemler ile hizmetin finansmanı arasında yoğun etkileşimin olduğu
ancak bunun ilk iki maddede belirtilenlere kıyasla nispeten daha az yoğun olduğu
görülmektedir.

4. Sonuç
1. Daha çok orta gelir düzeyine sahip insanlar Türkiye’yi tercih etmektedir. Son yıllarda daha

varlıklıların sayısı artmıştır. Körfez ülkelerinden gelen hastalar İngilizce konuşabilmektedir.
Türki Cumhuriyetlerden gelenler genel olarak İngilizce bilmemekte, refakatçileri de
konuşamayabilmektedirler. Onlarla kendi dillerinde iletişim kurulmaktadır. Doğu Avrupalı
hastalar çoğu zaman birlikte geldikleri kişilerin yardımıyla da olsa İngilizce
konuşabilmektedirler.

2. Türkiye’de gelen hastaların çoğunluğunun ödeme biçimi “cepten ödeme” şeklindedir. Bu
hastaların genellikle sosyal güvencesi ya da özel sağlık sigortası yoktur, ya da özel sigortası
hizmet bedelini karşılamamaktadır. Kanser ve organ nakli ve komplike büyük ameliyat gibi
durumlarda ülkelerinin sağlık otoritelerinin tedavi bütçelerinden sınırlı da olsa
yararlanmaktadırlar. Cepten ödeyenlerden sonraki ikinci büyük grup devlet anlaşması ile
gelenler grubudur. Özel sağlık sigortasıyla gelen çok az bir hasta grubu vardır. Özellikle
kanser ve organ nakli ödemelerinde hayırseverler veya hayır kurumlarının etkisi olmaktadır.
Cepten ödemeli hastalar genellikle kendileri araştırarak tercihte bulunmaktadır.

3. Türkiye ağırlıklı olarak kendisine yakın ülkelerden hasta çekmektedir /Türki Cumhuriyetler,
Balkanlar, Rusya, Doğu Avrupa, Gürcistan, Arap coğrafyası, kuzey Afrika, Orta Doğu ve
Körfez ülkeleri). Katılımcıların ortak görüşlerine göre mesafe ve coğrafi yakınlık hastaların
kararını etkileyen önemli bir faktördür. Bu açıdan uçuş mesafesi daha kısa ve direk uçuş
imkânı olan ülkeler sağlık turizmi yapan kurumlar için de hedef kitledir. Sayıları sınırlı olsa
da farklı coğrafyalardan hasta kabul edilmektedir.

4. Tedavi olmak için Türkiye’yi tercih eden hastaların 1. Grubunu ciddi ve cerrahi hastalıklar,
kanser ve diğer tümörler, nakil ve kalp ameliyatları, 2. Gurubunu da estetik – plastik –
kozmetik girişimler için gelen hastalar oluşturmaktadır.

5. Hasta tercihinde etkili olan en faktörlerden birisi de Türkiye’deki nitelikli sağlık hizmetleri
ve teknolojidir. Katılımcılar, kuruluşlarının teknolojik alt yapıya önemli yatırım yaptıklarını
belirtmekte ve yakın coğrafyanın gelişmiş tıbbi teknolojiye sahip ülkesinin Türkiye
olduğuna vurgu yapmaktadırlar.

6. Hastaneler geleneksel ve dijital yöntemlerini içeren, ülkenin özelliklerine göre planlanmış,
kapsamlı iletişim stratejileri geliştirmekte ve amaçları doğrultusunda çalışmalarını
yürütmektedirler.

7. Dijital çalışmalarda pek çok dilde hazırlanmış İnternet siteleri ilk sırada yer almaktadır.
Ancak İnternet siteleri katılımcılardaki genel kanıya göre yetersiz ve dünyanın gerisindedir.
Dijital iletişim alanının geliştirilmesi, hastanın İnternet sitesini inceledikten sonra ikna
olacağı ve kendi başına hastaneye başvuracağı siteler oluşturulması gereklidir.

8. Hastanelerin hasta kazanmak için kullandıkları iletişim araçlarının için sosyal medya da yer
almaktadır. Ancak henüz etkisi hasta akışını artıracak düzeye ulaşmamıştır ve daha çok
geliştirilmesi gerekmektedir.

9. Hastaların hizmet satın alma davranışları sağlık hizmetleri sağlayıcılarının kullandıkları
çeşitli pazarlama ve iletişim yöntemlerinde yer alan bilgi ve haberlerden de etkilenmekte ve
hastalar bu etkilenme doğrultusunda harekete geçmektedirler. Katılımcılara göre hastalar
bilinç seviyeleri, alacakları tedavi ya da geldikleri ülkelere bağlı olarak İnternette araştırma
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yapmaktadırlar. Genel olarak Avrupa, Rusya ya da İngiltere’den gelecek hastalar mutlaka 
İnternette araştırma yapmakta iken Irak Sağlık Bakanlığı’nın gönderdiği hastalar 
bakmamaktadırlar. İleriki yıllarda başvuruların çok daha büyük çoğunluğunun İnternet 
ortamından geleceği beklenmektedir. Göz tedavileri konusunda YouTube ya da Facebook 
üzerinden de başvuru alınmakta ama en ciddi anlamda başvurular kurumsal İnternet 
sayfasına yapılmaktadır.   

10. Yabancı hastalar tedavi olmak üzere Türkiye’ye geldiklerinde sağlık hizmetleri 
sağlayıcılarının uluslararası hasta temsilcileriyle yoğun şekilde iletişimde olmaya devam 
etmektedir. Telefon, e-posta en çok kullanılan iletişim araçlarıdır. 
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AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNE BAŞVURAN HASTALARIN 
PERSPEKTİFİNDEN HEKİM-HASTA İLETİŞİMİ 
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Özet 

Bu araştırmanın amacı Aile Sağlığı Merkezlerine başvuran hastaların perspektifinden hekim-hasta iletişimini 
incelemektir. Araştırmanın evreni Ankara ili Çankaya ilçesinde ikamet eden ve aynı ilçedeki Aile Sağlığı 
Merkezlerine başvuran yetişkin (≥18 yaş) ve zihinsel engeli olmayan hastalardır. Araştırmaya 25 Aile Sağlığı 
Merkezine başvuran 500 hasta katılmıştır. Hekim-hasta iletişimini incelemek için ‘‘Bakımla İlgili Kişilerarası 
Süreçler Anketi’’ kullanılmıştır. Hastaların bakımla ilgili kişilerarası süreçlere yönelik algılarının orta düzeye 
yakın, iyi olduğu (5’li Likert ölçeğinde genel ortalama 2,80±0,54) belirlenmiştir. Cinsiyet, yaş, eğitim durumu, 
aylık gelir durumu, genel sağlık durumu, sağlık bilgisine ilk erişim kaynağı, son 12 ayda aile hekimine başvuru 
sayısı ve aile hekimi tarafından ziyaret edilme durumuna göre bakımla ilgili kişilerarası süreçlerin bazı 
boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur (p<0,05). Hasta merkezli karar vermenin 
öncelikle ele alınması gerektiği belirlenmiştir. Hekimlerin hasta merkezli bir yaklaşımla, aceleci olmayan bir 
iletişim kurmaları ve hekim-hasta iletişimine yönelik eğitim programlarının düzenlenmesi önerilmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Aile Sağlığı Merkezi, Hasta Perspektifi, Hekim-Hasta İletişimi 

 

PHYSICIAN-PATIENT COMMUNICATION FROM THE PERSPECTIVE OF PATIENTS WHO 
APPLIED TO FAMILY HEALTH CENTERS 

Abstract 

The aim of this research is to examine the physician-patient communication from the perspective of the patients 
who apply to Family Health Centers. The population of the research is constituted of patients aged 18 years and 
over who reside in the province of Ankara, Çankaya, apply to Family Health Centers in the same province and 
are not mentally disabled. Five hundred patients who applied to 25 Family Health Center participated in the 
research.‘‘Interpersonal Processes of Care Survey’’ is used in order to examine the physician-patient 
communication. Patients’ perceptions of interpersonal processes related to care were found to be moderate and 
good (general average 2,80±0,54 on a 5-point Likert scale). Statistically significant differences were found in 
some dimensions of interpersonal processes related to care according to gender, age, educational status, monthly 
income status, general health status, resource of first access to health information, number of family physician 
visits in the last 12 months, and visits by family physicians (p<0,05). It has been determined that patient-centered 
decision-making should be addressed first. It is recommended that physicians establish a non-hasty 
communication with a patient-centered approach and proposed to organize training programs for physician-
patient communication. 

 

Key Words: Family Health Center, Patient Perspective, Physician-Patient Communication 
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1. Giriş

İnsan biyolojik ve toplumsal bir varlıktır. Biyolojik yanı fiziksel varoluşuyla ve bu varoluşun 
sürdürülmesiyle ilgili iken, toplumsal yanı hem fiziksel varoluşunu hem de toplumda kendisinin ve 
ötekilerin örgütlü varoluşunu sürdürmesiyle ilgilidir. İnsanın toplumsal yanı mikro seviyede insan 
psikolojisinden, makro seviyede ise toplumsal üretime, dağıtıma ve tüketime kadar çeşitlenir. 
Dolayısıyla iletişim, ‘‘insanın biyolojik, psikolojik ve toplumsal varlığını üretebilmesinin ve 
geliştirebilmesinin zorunlu koşulu olan düşünsel ve ilişkisel faaliyetler bütünü’’ olarak ifade edilebilir. 
İletişim olmaksızın insan ne düşünebilir, ne karar verebilir, ne de herhangi bir etkinlikte bulunabilir 
(Erdoğan, 2011). 

İletişim teknolojilerindeki ilerlemeler, insan haklarındaki gelişmeler ve küreselleşme birçok hizmet 
sektörünü ve uygulamalarını etkilediği gibi, sağlık hizmetlerini ve sunumunu da etkilemiştir (Gezergün 
vd., 2006). Hastalıklar, hastalıklardan korunma yolları ve tedavi biçimlerinde yaşanmakta olan 
değişimin yanı sıra sağlık hizmeti sağlayanlar ile hastalar arasındaki iletişimin doğası da değişmektedir 
(Sezgin, 2013).  

Kişilerarası süreçler ve memnuniyete yönelik çoğu çalışma iletişime odaklanmaktadır (Na´poles vd., 
2009). Yapılan bilimsel çalışmalar tedavi öncesi, tedavi anı ve rehabilitasyon süreçlerinde iletişim 
becerilerinin çok büyük önemi olduğunu göstermektedir. Birbiri ile iç içe geçen karmaşık süreçlerden 
oluşan sağlık iletişimi bireyin sağlık kurumuna başvurmasından itibaren etkili olmakta, her sağlık 
sorunu ile birlikte devreye girmekte, farklılaşmakta ve gelişmektedir. Burada süreçlerin en önemlisi hiç 
kuşkusuz bireyin sağlıkla ilgili istek ve ihtiyaçlarını yöneten ve sağlığı konusunda son kararı verecek, 
tedavi süreçlerini yürütecek kişi hekim olduğundan, hekimle kurulacak iletişim sürecidir. Dolayısıyla 
hekim-hasta iletişiminin sağlık iletişimi içinde ayrıcalıklı bir yeri bulunmaktadır (Türkiye Halk Sağlığı 
Kurumu, 2016).  

Sağlık iletişiminin önemli konularından birisi olan hekim-hasta iletişimi, kaynak ve alıcının ortak bir 
zamanı ve mekânı paylaşarak bu süreçte çeşitli iletişim kanallarını kullanarak karşılıklı etkileşim içinde 
bulundukları bir iletişim sürecidir. Sağlık ve sosyal bilimler yaklaşımlarının birlikte değerlendirilmesini 
gerektiren bu süreç, sağlık bilgisi ve deneyimi yüksek hekim ile canı yanan ve kaygısı yüksek hasta 
arasındaki iletişim sorunlarının sıkça görüldüğü bir alan olup, bazen kişilerarası sorunların doğmasına 
zemin hazırlamaktadır. Tıpta “hastalık” yoktur, “hasta” vardır yaklaşımı hekim ve hasta arasında yüz 
yüze iletişimin gerekliliğini vurgulamaktadır (Yılmaz, 2015). 

Hastalar birincil bakım uygulamasından çıktıklarında çoğu zaman birçok şeyi hatırlamak zorunda 
kalmaktadır. Hastalarla etkin iletişim kurmak, hastanın kendi kendine yönetimini, zamanın etkin 
kullanımını ve hasta güvenliğini sağlamaktadır. İster teşhis amaçlı olsun, isterse ilacın doğru kullanımı, 
hastanın laboratuvara hazırlanması, evde bakımının yapılması ve izlenmesi veya randevu planlarının 
yapılması olsun her düzeydeki iletişim önem arz etmektedir (DeWalt vd., 2010). 

İletişim sağlık hizmetinin etkili bir şekilde sunulması için vazgeçilmezdir ve hekimlerin en güçlü 
araçlarından birisidir. Ancak hekimlerin iletişim seviyesi ile hastaların anlayışları arasında genellikle 
uyumsuzluklar vardır. Yapılan araştırmalar hastaların çoğu zaman hekimlerin kendilerine verdiği bilgiyi 
anlamadığını veya yanlış yorumladığını göstermektedir. Bu durum da medikasyon hatalarına, randevu 
zamanlarının kaçırılmasına, olumsuz sağlık sonuçlarına, hatta malpraktisle ilgili davalara neden 
olabilmektedir (Weiss, 2007). İletişim kopukluğu sebebiyle karmaşık bir süreç olan tedavide, “yanlış 
yaparım” korkusu ile hastanın tedaviye uymak istememesi, hastaya yanlış tedavi uygulanması, zaman 
kaybı ve ekonomik kayıplar, gereksiz ilaç kullanımı, alternatif tıbba eğilim gösterme, fiziksel saldırı ve 
şiddet ortaya çıkmaktadır (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, 2016). 

Çağdaş tıp eğitimi, hekim ve hasta arasındaki iletişim becerilerinin sistematik bir biçimde 
kazandırılmasını zorunlu kılmaktadır. Hekimlerin laboratuvara ve ileri tetkiklere daha çok yönelmesine 
yol açan temel düşüncelerden biri de, hastaların çoğu zaman kendileri ile ilgili tüm gerçekleri hekime 
aktarmakta istekli olmamaları ve hekimlerin sorularına açık ve kesin yanıtlar vermedikleri düşüncesidir. 
Bu düşünce hekim ve hasta arasında iletişimin iyi kullanılmamasının bir yansımasıdır. İletişim 
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becerilerine sahip ve iletişim tekniklerini iyi kullanan hekimlerin en olumsuz şartlarda bile hastalarıyla 
ilgili en detaylı bilgilere ulaşabileceği kabul edilmektedir (Ataç, 2009). 

Hekim ve hasta arasındaki bilgi alışverişi hastanın problemlerinin ve gelecekteki tedavi planlarının 
tartışılması açısından önemli bir süreç olarak görülmektedir (Ishikawa vd., 2009). Hekimler ve hastalar 
farklı kültürel dünyada yaşamaktadır ve farklı gerçeklerle karşı karşıyadır. Hastalar kendileriyle ilgili 
rahatsızlıkla (illness), hekimler ise hastalıkla (disease) uğraşmaktadır. Bunun için hekim ve hasta 
arasındaki ilişki basit bir şekilde kendi rollerini yerine getirmekten ziyade derin yapısal özellikler 
taşımaktadır (Cirhinlioğlu, 2016). 

Hekimliğin uzun bir zaman dilimi içinde sergilediği değişimler ve dönüşümler şüphesiz tıbbın hem iç, 
hem de dış belirleyicilerinden kaynaklanmaktadır. Hekim kimliğindeki yansımaların yanı sıra, tıbbın 
hizmet verdiği toplumlar da ciddi farklılaşmalar sergilemektedir. Bu durum da hekim-toplum ilişkisinin 
çözümlenmesi ile birlikte hekim-hasta ilişkisinin çok boyutlu yapısına ışık tutulmasını gerekli 
kılmaktadır (Arda, 2006).  

İyi bir hekim-hasta ilişkisi hasta memnuniyetinin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmektedir. Hasta 
memnuniyeti, sağlık bakım kalitesinin önemli bir göstergesi olduğu kadar tedaviye uyumu da 
öngörmektedir (Arafat vd., 2017). Hekim-hasta ilişkisinde her iki taraf karşılıklı olarak birbirini 
etkilemektedir. Klinik hekimlikte hekim-hasta arasındaki görüşme zamanı süresince karşılıklı etkileşim 
ve değişim yaşanmaktadır. Hekim-hasta ilişkisini, konusu insan olan diğer uğraş alanlarından ayıran 
(özgün kılan) en önemli özellik birebir ilişki tipi olması ve hekimin eylemlerinin sonuçlarının hasta 
bedenine (bazen vücut bütünlüğünü bozan) etki edebilmesidir. Tıp öznesi ve nesnesi insan olan bir 
alandır ve geçmişten günümüze bir bilimden ziyade amacına yönelik olarak bilimleri kullanan bir 
uygulama alanı olarak evrimleşmiştir. Hekimin etkin işgören konumunda olduğu bu alanda hastayı 
uygulama alanının tüm ilişkilerinden soyutlanan bir nesne olarak değerlendirmek mümkün değildir 
(Çobanoğlu, 2016). 

Tıpta ve hekim-hasta ilişkisinde tomografi raporu, karaciğer fonksiyon testleri veya ölçülebilir herhangi 
bir şey ile hastalığın ‘‘objektif’’ boyutları vurgulanmakta, hastalığın subjektif boyutu ise en aza 
indirgenme eğilimi göstermektedir. Hastalığın ‘‘subjektif’’ boyutu, bilimsel metodoloji ile 
ölçülemediğinden pek önemsenmemektedir. Gerçekle ilgili olarak ‘‘Hekim söylesin mi?’’ sorusunun 
sorulması hastanın hastalığı ve prognozu hakkında tüm bilgiyi elde edenin hekim olduğunu ve hastanın 
hiçbir şey bilmediğini ima etmektedir. Tıpta hakikati anlatmanın amacı, terapötik etkinliği 
gerçekleştirmektir. Bilginin miktarı her birey için spesifik ihtiyaçlara göre ayarlanmalı ve zamanla 
değişebilmelidir. Bu durum da hasta konuşurken ve hekim dinlerken bir diyalog gerektirmektedir (Gold, 
2004). 

Hekim-hasta ilişkisi tıbbi durum ve sosyal faaliyet alanı olmak üzere iki temel esasa bağlıdır. Hekimlerin 
ve hastaların teknik becerileri ile iletişim yetenekleri ‘‘tıbbi durum’’ içerisinde yer almaktadır. ‘‘Sosyal 
faaliyet alanı’’ ise sosyo-politik ve entelektüel-bilimsel iklime değinmektedir (Kaba ve Sooriakumaran, 
2007). Hekim-hasta ilişkisi, tıbbi bilgi-beceri, sosyal ve moral değerler atmosferinin yanı sıra iletişimi 
de gerekli kılmaktadır (Türkmen, 2009). 

Hekim-hasta iletişimine yönelik araştırmalar genel olarak iki önemli perspektif altında incelenmektedir: 
Tıbbi perspektif ve dilbilimsel perspektif. Tıbbi perspektif sosyolojik bir çerçevede tıbbi araştırmacılar 
tarafından gerçekleştirilen ve iletişimi hasta memnuniyetini sağlayan, nihayetinde hastaların 
iyileşmesine rehberlik eden bir araç olarak vurgulamaktadır. Dilbilimsel (veya mikro-analitik) 
perspektif ise hekim-hasta görüşmesinde kullanılan iletişim stratejileri ile bu görüşmeyi etkileyen yaş, 
cinsiyet, sosyal statü gibi değişkenlerin üzerinde durmaktadır (Cordella, 2004). 

Hekim-hasta iletişimini etkileyen faktörler, hekimler ve hastalar açısından ayrı ayrı değerlendirilebilir. 
Hekimle ilgili faktörler hekimin kültürel bilgisi, sosyal sınıfı, mesleki gönüllülüğü, kişisel özellikleri, 
sağlık hizmetlerine karşı tutumu ve politik yönlendirmeleri içerirken, hastayla ilgili faktörler yaş, 
cinsiyet, okuryazarlık düzeyi, eğitim seviyesi, sosyal sınıf, kültür, sağlık statüsü ve ilgiyi kapsamaktadır 
(Roter ve Hall, 2006).  
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Hekim ve hasta arasındaki ilişkide hekimin hastası ile ne tür bir iletişim kuracağına dair bir 
değerlendirme yapması gerekmektedir. Tıp, her ne kadar bir sosyal bilim olmasa da hekimlik mesleği 
insanlarla ilgili olduğundan hastalar ile kurulan iletişimin yönetilmesi de önemlidir. Bu iletişimin 
yönetilmesinin temel kuralı da iletişime hazır olmaktır. Birçok hastayı muayene etmek, hastaların 
anlatılanları anlayamamaları gibi haklı nedenlerden dolayı iletişime hazır olmak kolay olmasa dahi 
idealde hekimlerden iletişime hazır olmaları beklenmektedir (Okay, 2014). 

Yüksek kalitede sağlık hizmetini garanti etmek için hekimlerin iyi iletişim becerilerine sahip olması, iyi 
klinik becerilerine sahip olmaları kadar önemlidir. Hastanın asıl sorununun ne olduğunu anlamak, bunu 
tanıya dahil etmek, hastayı durumuyla ilgili bilgilendirmek, ona tavsiyelerde bulunmak hasta ile iyi bir 
iletişim kurulamadığı takdirde gerçekleşemez. Hasta için hekimin iletişimi iki amaca hizmet etmektedir: 
Hastanın sağlık sorununu bilip anlaması ve hekim tarafından anlaşılması. Hekim-hasta iletişiminin 
kalitesi kısa vadede hasta memnuniyeti, bilginin hatırlanması ve anlaşılması ile uzun vadede ilaç uyumu 
ve yaşam kalitesi gibi farklı sonuçları etkilemektedir. Akut hastalıklardan kronik hastalıklara, geniş 
kapsamlı müdahalelerden yaşam biçimi değişiklikleri ile sağlığın geliştirilmesine, tedaviden bakıma, 
hekim merkezli davranıştan hasta merkezli davranışa doğru olan değişikliklerle iyi bir hekim-hasta 
iletişiminin katma değeri artmaktadır. Diğer taraftan toplumlar daha çok kültürlü oldukça, muayene 
odasında kültürler arası iletişimin zorluklarının ve iletişim fırsatlarının daha fazla araştırılması ve 
tanınması gerekmektedir (Dulmen, 2011). 

Geleneksel olarak, sağlık bakım hizmetlerinin kalitesinin ölçülmesi, Donabedian tarafından geliştirilen 
yapı-süreç-sonuç çerçevesine dayanmaktadır. Yapı, hizmetin hangi koşullar altında sunulduğunu 
göstermektedir; maddi kaynaklar, insan kaynakları ve örgütsel özellikleri içermektedir. Süreç, sağlık 
bakım hizmetlerini oluşturan ve genellikle profesyonel personel tarafından yerine getirilen teşhis, tedavi, 
rehabilitasyon, önleme, hasta eğitimi gibi faaliyetleri kapsamaktadır. Sonuç ise bireyler ve 
toplumlardaki sağlık hizmetlerine atfedilebilen (istendik ya da istenmedik) değişiklikleri ifade 
etmektedir. Donabedian tarafından hekim-hasta etkileşimi düzeyindeki tıbbi bakım sürecinin 
değerlendirilmesi için geliştirilen bu çerçeve hâlâ kullanılmaktadır (Kaya, 2013).  

Donabedian’ın yapı-süreç-sonuç paradigması temel alınarak yapılan çalışmalarda kalite göstergelerinin 
pek çoğu sağlık hizmetinin teknik süreçleri ile ilgilidir. Sağlık hizmetinin kişilerarası yönlerine hitap 
eden sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Sağlık sonuçlarının belirlenmesinde sağlık hizmetinin teknik 
kalitesi kadar kişilerarası kalitesi de önemlidir. Bu nedenle sağlık hizmetlerinin kişilerarası yönlerini 
inceleyen araştırmalara ihtiyaç vardır (Stewart vd., 2007).  

2. Yöntem

2.1. Araştırmanın Amacı

Araştırmanın amacı Aile Sağlığı Merkezlerine başvuran hastaların perspektifinden hekim-hasta 
iletişimini incelemektir.  

2.2. Problem Cümlesi 

‘‘Aile Sağlığı Merkezlerine başvuran hastaların perspektifinden hekim-hasta iletişimi nasıldır?’’ sorusu 
araştırmanın problem cümlesini oluşturmaktadır. 

2.3. Araştırmanın Hipotezleri 

Araştırma için belirlenen hipotezler şunlardır: 
H1: Aile Sağlığı Merkezine başvuran hastaların hekim-hasta iletişimine yönelik algıları cinsiyete göre 
farklılık göstermektedir. 
H2: Aile Sağlığı Merkezine başvuran hastaların hekim-hasta iletişimine yönelik algıları yaşa göre 
farklılık göstermektedir. 
H3: Aile Sağlığı Merkezine başvuran hastaların hekim-hasta iletişimine yönelik algıları eğitim 
durumuna göre farklılık göstermektedir. 
H4: Aile Sağlığı Merkezine başvuran hastaların hekim-hasta iletişimine yönelik algıları medeni duruma 
göre farklılık göstermektedir. 
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H5: Aile Sağlığı Merkezine başvuran hastaların hekim-hasta iletişimine yönelik algıları çalışma 
durumuna göre farklılık göstermektedir. 
H6: Aile Sağlığı Merkezine başvuran hastaların hekim-hasta iletişimine yönelik algıları gelire göre 
farklılık göstermektedir. 
H7: Aile Sağlığı Merkezine başvuran hastaların hekim-hasta iletişimine yönelik algıları genel sağlık 
durumuna göre farklılık göstermektedir. 
H8: Aile Sağlığı Merkezine başvuran hastaların hekim-hasta iletişimine yönelik algıları kronik hastalığa 
sahip olma durumuna göre farklılık göstermektedir. 
H9: Aile Sağlığı Merkezine başvuran hastaların hekim-hasta iletişimine yönelik algıları aile hekimine 
başvuru sayısına göre farklılık göstermektedir. 
H10: Aile Sağlığı Merkezine başvuran hastaların hekim-hasta iletişimine yönelik algıları aile hekimi 
tarafından ziyaret edilme durumuna göre farklılık göstermektedir. 
H11: Aile Sağlığı Merkezine başvuran hastaların hekim-hasta iletişimine yönelik algıları sağlık bilgisine 
ilk erişim kaynağına göre farklılık göstermektedir. 

Araştırmada her hipotez kullanılan anketteki 6 boyut için ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Diğer bir ifade 
ile her boyut için 11 ayrı hipotez bulunmaktadır. Dolayısıyla toplam 66 hipotez üretilmiştir. 

2.4. Evren ve Örneklem  

Araştırmanın evreni Ankara ili Çankaya ilçesinde ikamet eden ve aynı ilçedeki Aile Sağlığı 
Merkezlerine başvuran yetişkin (≥18 yaş) hastalardır. Zihinsel engeli bulunan hastalar araştırmaya dahil 
edilmemiştir. Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğine göre (Resmi Gazete, 2013) Aile Sağlığı 
Merkezi, bir veya birden fazla aile hekimi ile aile sağlığı elemanlarınca aile hekimliği hizmetinin 
verildiği sağlık kuruluşudur. Bu merkezlerde sadece birinci basamak sağlık hizmeti verilmektedir. 
Birinci basamak sağlık hizmetleri sağlığın teşviki, koruyucu sağlık hizmetleri ile ilk kademedeki teşhis, 
tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin bir arada verildiği, bireylerin hizmete kolayca ulaşabildikleri, 
etkin ve yaygın sağlık hizmeti sunumunu ifade etmektedir.  

Sosyo-ekonomik durum; gelir, meslek ve eğitim ile ölçülmektedir (Mackenbach vd., 2008). Çankaya 
ilçesinin sosyo-ekonomik durumuna bakıldığında son yıllarda kırsal kesimden yoğun göç alması 
nedeniyle hızlı bir nüfus artışı yaşadığı, dış kesimlerdeki imarsız gecekondulaşmanın düzensiz bir 
yapılaşmayı beraberinde getirdiği görülmektedir. Farklı kültür ve etnik kökenlerden gelen ve bir 
milyona yaklaşan nüfusun çoğunun geçim kaynağı ise işçilik, esnaflık ve birçok kamu kuruluşunun 
ilçede bulunmasından dolayı memuriyettir (Çankaya Kaymakamlığı, 2018). Ankara ilinde Gayri Safi 
Yurtiçi Hasıla’dan (GSYH) en büyük payı alan Çankaya ilçesi ilde üretilen gelirden de %25 pay 
almaktadır. Bu payın büyük bir bölümü hizmet sektöründeki istihdamdan gelmektedir. İstihdamın alt 
sektörlere göre dağılımına bakıldığında tüketici hizmetleri ve ofis hizmetleri öne çıkmaktadır. Diğer 
taraftan eğitim düzeyi ve yaş ortalaması Ankara’nın diğer ilçelerine göre Çankaya’da daha yüksektir 
(Şahin vd., 2014).  

İlçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasını belirlemek için Devlet Planlama Teşkilatı (2004) 
tarafından yapılan bir araştırmada, Çankaya ilçesi gelişmiş olarak kabul edilip değerlendirme dışında 
tutulmuştur. Yakın zamanda yapılan diğer bir araştırmada ise Türkiye’de 30 büyükşehir il sınırı içindeki 
en yüksek nüfusa sahip 150 ilçe sosyal, ekonomik ve çevresel faktörlere yönelik bileşenler (insani 
gelişme endeksi) açısından 50 gösterge ile değerlendirilmiş, Çankaya ilçesi bu değerlendirme sonucunda 
birinci sırada yer almıştır (İnsani Gelişme Vakfı, 2017). 

Nüfus yapısına, eğitim niteliğine, sağlığa ve gelir durumuna yönelik 22 değişken kullanılarak 
Ankara’daki tüm ilçelerin dahil edildiği bir araştırmada, sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında 
Çankaya ilçesi önemli bir farkla birinci sırada yer almıştır. Sağlık hariç tüm gösterge gruplarında da öne 
çıkan Çankaya’nın değişkenler baz alındığında da diğer ilçelere göre çok daha iyi verilere sahip olduğu 
görülmüştür (Demir, 2017). Bu nedenlerden dolayı araştırmanın Çankaya ilçesinde yapılmasına karar 
verilmiştir. Örneklem büyüklüğü olarak veri toplama aracı olarak kullanılan anketteki soru sayısının 
(23) yirmi katından fazla hastaya ulaşılmak istenmiş, toplamda 500 hastaya ulaşılmıştır. 
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Araştırmanın yapıldığı dönemde Çankaya ilçesinde 57 Aile Sağlığı Merkezi bulunmaktadır (Çankaya 
Kaymakamlığı, 2017). Araştırmada düşük, orta ve yüksek sosyo-ekonomik düzeye sahip mahalleler 
belirlendikten sonra küme örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Listelenen Aile Sağlığı Merkezlerinden 
25’i (düşük ve yüksek sosyo-ekonomik düzeye sahip mahallelerdeki 8 Aile Sağlığı Merkezi, orta sosyo-
ekonomik düzeye sahip mahallelerdeki 9 Aile Sağlığı Merkezi) rasgele seçilmiştir. Anketler 1 Mart 
2017-1 Eylül 2017 tarihleri arasında araştırmacı ve araştırmanın içeriği hakkında bilgilendirilen lisans 
mezunu 4 anketör aracılığıyla uygulanmıştır. Her bir Aile Sağlığı Merkezinden (küme başı) araştırmaya 
katılmayı gönüllü olarak kabul eden 20 hasta ile yüz yüze görüşerek anketler toplanmış, toplamda 500 
hastanın anketlere verdiği cevaplar değerlendirmeye alınmıştır.  

2.5. Sınırlılıklar  

Araştırma Ankara ili Çankaya ilçesinde bulunan Aile Sağlığı Merkezlerine başvuran hastalara yönelik 
olduğundan sonuçlar Ankara’daki hastalar ile Aile Sağlığı Merkezlerine başvuran tüm hastalar için 
genellenemez. Araştırmanın diğer bir sınırlılığı da hekim-hasta iletişimini değerlendirmek için 
kullanılan Bakımla İlgili Kişilerarası Süreçler Anketinin ‘‘ayrımcılık’’ boyutunun Cronbach Alfa 
değerinin 0,595 olmasıdır. 

2.6. Araştırma İzni  

Araştırmanın yapılabilmesi için resmi izin Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan 
(günümüzdeki ismi Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü) alınmıştır. Kişilerarası süreçler anketinin kullanımı 
içinse anketi geliştiren araştırmacılardan Anita Stewart’tan elektronik posta yoluyla izin alınmıştır. 

2.7. Etik Durum  

Araştırmanın etik izni Hacettepe Üniversitesi Senatosu Etik Komisyonu’ndan alınmıştır.  

2.8. Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Anket iki bölümden oluşmaktadır. 
Birinci bölümde, araştırmaya katılan hastaların sosyo-demografik özelliklerini belirlemeye yönelik 11 
soruya yer verilmiştir. İkinci bölümde hekim-hasta iletişiminin durumunu belirlemek için Steward vd., 
(2007) tarafından geliştirilen ve 29 sorudan oluşan ‘‘Interpersonal Processes of Care Survey’’ (Bakımla 
İlgili Kişilerarası Süreçler Anketi) kullanılmıştır. Bu anket (IPC) 5’li Likert tipi olup aceleci iletişim, 
endişelerin açığa çıkarılması ve cevaplandırılması, sonuçların ve ilaç tedavisinin açıklanması, hasta 
merkezli karar verme, şefkatli ve saygılı olma,  ayrımcılık,  saygısız ofis personeli olmak üzere 7 
boyuttan oluşmaktadır. Aceleci iletişim, ayrımcılık ve saygısız ofis personeli boyut ortalamalarının 
düşük, diğer boyut ortalamalarının yüksek olması hekim-hasta iletişiminin iyi olduğunu yansıtmaktadır.  

Anketin etnik köken ile ilgili 2 sorusunun ve tıbbi ofis personeli ile ilgili 4 sorusunun sorulması için 
resmi izin verilmediğinden bu sorular anketten çıkarılmıştır. Böylece aslı 29 sorudan oluşan anket 23 
soru olarak anket formuna eklenmiştir. Saygısız ofis personeli boyutu ile ilgili sorular değerlendirme 
dışı bırakıldığından bu boyuta araştırmamızda yer verilmemiştir. Ayrımcılık boyutu ise ırk/etnik köken 
ile ilgili 2 sorunun çıkarılmasından dolayı bu boyutta yer alan diğer iki soru ile değerlendirmeye 
alınmıştır. 

2.9. Verilerin Analizi  

Araştırmadan elde edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciences) Statistics 23.0 paket programı kullanılmıştır. Araştırmaya katılan hastaların sosyo-demografik 
özelliklerini incelemek için tanımlayıcı istatistikler (ortalama, standart sapma, frekans, yüzde) 
belirlenmiştir. Hastaların sosyo-demografik özellikleri belirlendikten sonra sayıları az olan bazı gruplar 
diğer gruplarla birleştirilerek analize dahil edilmiştir. Yaş açısından 66-75 yaş arasındakiler ile 75 yaş 
üzerindekiler; eğitim durumu açısından okuryazarlar ve ilkokul mezunları; çalışma durumu açısından 
esnaflar ve serbest çalışanlar; sağlık bilgisine ilk erişim kaynağı açısından internet, gazete, dergi birlikte; 
hemşire, eczacı ve diğer sağlık çalışanları birlikte değerlendirilmiştir. Veriler %95 güven düzeyinde 
yorumlanmıştır.  
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Hastaların hekim-hasta iletişimine yönelik algılarının sosyo-demografik özelliklerine göre 
değerlendirilmesinde çeşitli istatistiksel yöntemler kullanılmıştır. Elde edilen sayısal değişkenlerin 
normal dağılıp dağılmadığı Kolmogorov-Smirnov testi kullanılarak analiz edilmiş, sayısal değişkenlerin 
normal dağılım göstermediği bulunmuştur. Bu nedenle iki bağımsız grup arasında farklılık olup 
olmadığının belirlenmesinde Mann Whitney U Testi kullanılmıştır. İkiden fazla grubun 
karşılaştırılmasında ise Kruskal Wallis Varyans Analizi kullanılmıştır.  

3. Bulgular

3.1. Hastaların Sosyo-Demografik Özellikleri

Hastaların %60’a yakını kadın, %50’sinden fazlası 36-55 yaş arasında, %40’a yakını lisans mezunu, 
%60’ı evli, % 43’e yakını memur, %61’in üzerinde bir kısmının geliri giderine denktir. Hastaların 
yarısından fazlasının genel sağlık durumunu iyi olarak nitelendirdikleri, kronik bir hastalığının 
bulunmadığı, genellikle aile hekimine son 12 ayda 1 ila 5 kez başvurduğu, çok azının aile hekimi 
tarafından ziyaret edildiği ve sağlık bilgisine ilk erişim kaynağı olarak genellikle hekimleri tercih ettiği 
görülmektedir. Hastaların sosyo-demografik özellikleri Tablo 1’de sunulmuştur.   

Tablo 1. Hastalara İlişkin Sosyo-Demografik Özellikler 

Özellikler n % 

Cinsiyet 
Kadın 
Erkek 

299 59,8 
201 40,2 

Yaş 
18-25
26-35
36-45
46-55
56-65
66-75
75 ve üzeri

57 
94 

123 
131 
64 
24 
7 

11,4 
18,8 
24,6 
26,2 
12,8 
4,8 
1,4 

Eğitim Durumu 
Okuryazar 
İlkokul 
Ortaokul 
Lise 
Önlisans 
Lisans 
Lisansüstü 

6 1,2 
32 
32 

109 
47 

198 
76 

6,4 
6,4 

21,8 
9,4 

39,6 
15,2 

Medeni Durum 
Evli 
Bekar 
Ayrılmış / Dul 

300 
160 
40 

60,0 
32,0 
8,0 

Çalışma Durumu 
Ev Hanımı 
İşçi 
Emekli 
Öğrenci 
Memur 
Esnaf 
Serbest Çalışan 
Diğer 

66 
20 
63 
51 

214 
9 
34 
43 

13,2 
4,0 

12,6 
10,2 
42,8 
1,8 
6,8 
8,6 

754



2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

Tablo 1. Hastalara İlişkin Sosyo-Demografik Özellikler (Devamı) 

3.2. Hekim-Hasta İletişimine Yönelik Bulgular 

Bakımla ilgili kişilerarası süreçlerin boyutlarına bakıldığında, endişelerin açığa çıkarılması ve 
cevaplandırılması (3,30±0,88), sonuçların ve ilaç tedavisinin açıklanması (3,07±0,98) ile şefkatli ve 
saygılı olma (3,01±1,03) boyutlarının ortalamalarının orta düzeyin üzerinde olumlu olduğu tespit 
edilmiştir. Hastalara göre hekimler tarafından endişelerinin gerçekten anlaşılması ve ciddiye alınması, 
şefkatli ve saygılı olmaya yönelik davranışlar görme, test sonuçları, fiziki muayene sonuçları, ilaç 
tedavisine yönelik açıklamaların yapılması ile önemli olduğunu düşündükleri birşeyi söylemeleri her 
zaman gerçekleşmemektedir.  

Aceleci iletişim boyutunun ortalama puanının (2,85±0,85) genel ortalamadan daha yüksek ve orta 
düzeye yakın olduğu; ayrımcılık (2,48±0,78) ve hasta merkezli karar verme (2,45±1,04) boyutlarının 

Özellikler n % 
Aylık Gelir Durumu 
Gelir giderden az 
Gelir gidere denk 
Gelir giderden fazla 

116 
306 
78 

23,2 
61,2 
15,6 

Genel Sağlık Durumu 
Çok İyi 
İyi 
Orta 
Kötü 

42 
266 
169 
23 

8,4 
53,2 
33,8 
4,6 

Kronik Hastalığa Sahip 
Olma Durumu 
Yok 
Bir tane 
Birden çok 

297 59,4 
139 
64 

27,8 
12,8 

Son 12 Ayda Aile 
Hekimine Başvuru Sayısı 
1-2 defa
3-5 defa
6-9 defa
10 defa ve üzeri

194 
197 
67 
42 

38,8 
39,4 
13,4 
8,4 

Son 12 Ayda Aile Hekimi 
Tarafından Ziyaret 
Edilme Durumu 
Yok 
1-2 defa

473 94,6 
27 5,4 

Sağlık Bilgisine İlk Erişim 
Kaynağı 
Hekim 
Hemşire 
Eczacı 
Diğer sağlık çalışanı 
Aile veya Arkadaş 
İnternet 
Televizyon 
Gazete 

300 
7 
8 
11 
56 

106 
7 
5 

60,0 
1,4 
1,6 
2,2 

11,2 
21,2 
1,4 
1,0 

TOPLAM 500 100 
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ortalamalarının orta düzeyin altında olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre ayrımcılık boyutunun 
ortalamasının düşük olması hekim-hasta iletişiminin bu boyut açısından daha iyi olduğuna, hekimlerin 
hastaların eğitim ve gelir seviyesi hakkında çoğunlukla varsayımlarda bulunmadıklarına işaret 
etmektedir. Aceleci iletişim boyutunun ortalamasının yüksek olması ise hekim-hasta iletişimi açısından 
arzu edilmeyen bir durumdur. 

Hasta merkezli karar verme boyutunun ortalamasının düşük olması da hekim-hasta iletişiminde 
istenilmeyen başka bir durum olarak dikkat çekmektedir. Bakımla ilgili kişilerarası süreçlerin 
boyutlarının ortalamaları ve standart sapmaları ve hastaların sosyo-demografik özelliklerine (bağımsız 
değişkenler) göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıkların bulunup bulunmadığı Tablo 2’de 
sunulmuştur. İstatistiksel anlamlılık düzeyi bulunan p değerleri bu tabloda koyu renkte belirtilmiştir. 
Ayrıca aceleci iletişim ile endişelerin açığa çıkarılması ve cevaplandırılması boyutlarında bulunan birer 
p değeri (sırasıyla 0,051 ve 0,053) sınırda anlamlı kabul edilmiştir.  

Tablo 2. Bakımla İlgili Kişilerarası Süreçlerin Boyutlarının Ortalamaları, Standart Sapmaları 

 ve Bağımsız Değişkenlere Göre p Değerleri 

Boyutlar Ort.±SS* pa pb pc pd pe pf pg ph pi pj pk 

Aceleci 
İletişim 2,85±0,85 0,027 0,645 0,200 0,340 0,619 0,299 0,008 0,117 0,051 0,937 0,018 

Endişelerin Açığa 
Çıkarılması ve 

Cevaplandırılması 
3,30±0,88 

0,698 0,361 0,168 0,085 0,871 0,120 0,003 0,393 0,726 0,688 0,053 

Sonuçların ve İlaç 
Tedavisinin 
Açıklanması 

3,07±0,98 0,382 0,601 0,018 0,213 0,637 0,631 0,314 0,795 0,126 0,108 0,001 

Hasta 
Merkezli 

Karar Verme 
 

2,45±1,04 
0,860 0,289 <0,001 0,069 0,146 0,488 0,314 0,604 0,071 0,006 0,001 

Şefkatli ve 
Saygılı Olma 3,01±1,03 0,938 0,859 0,275 0,319 0,769 0,025 0,011 0,061 0,205 0,230 0,001 

Ayrımcılık 
2,48±0,78 0,525 0,016 0,024 0,936 0,926 0,109 0,005 0,206 0,116 0,234 0,009 

*Ort. ±SS: Ortalama±Standart Sapma
a:Cinsiyet, b:Yaş, c: Eğitim Durumu, d: Medeni Durum, e:Çalışma Durumu, f:Aylık Gelir Durumu, g:Genel Sağlık Durumu, 
h:Kronik Hastalığa Sahip Olma Durumu, i:Son 12 Ayda Aile Hekimine Başvuru Sayısı, j:Son 12 Ayda Aile Hekimi Tarafından 
Ziyaret Edilme Durumu, k:Sağlık Bilgisine İlk Erişim Kaynağı. 

Hastaların hekim-hasta iletişiminin kalitesine yönelik algıları sosyo-demografik özelliklerine göre 
incelendiğinde araştırmamızda medeni durum, çalışma durumu, kronik hastalığa sahip olma durumu 
açısından bakımla ilgili kişilerarası süreçlerin boyutlarının hiçbirinde istatistiksel olarak anlamlı 
farklılıklar bulunmamıştır (p>0,05). Bu üç sosyo-demografik özellik açısından hekim-hasta iletişimine 
yönelik algıların benzerlik gösterdiği söylenebilir. Diğer sosyo-demografik özellikler açısından ise 
bakımla ilgili kişilerarası süreçlerin bazı boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar 
bulunmuştur (p<0,05).  

Cinsiyet, yaş, aylık gelir durumu,  son 12 ayda aile hekimine başvuru sayısı ve son 12 ayda aile hekimi 
tarafından ziyaret edilme durumuna göre bakımla ilgili kişilerarası süreçlerin sadece bir boyutunda 
istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür. Bu farklılıkların cinsiyet açısından aceleci 
iletişim boyutunda (erkeklerde kadınlara göre daha yüksek), yaş açısından ayrımcılık boyutunda (26-35 
yaş grubundaki hastalarda daha yüksek), aylık gelir durumu açısından şefkatli ve saygılı olma boyutunda 
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(aylık geliri giderinden çok olan hastalarda daha yüksek), son 12 ayda aile hekimine başvuru sayısı 
açısından aceleci iletişim boyutunda (son 12 ayda aile hekimine 1-2 defa başvuranlarda daha yüksek) 
ve son 12 ayda aile hekimi tarafından ziyaret edilme durumu açısından hasta merkezli karar verme 
boyutunda (son 12 ayda aile hekimi tarafından 1 veya 2 defa ziyaret edilen hastalarda daha yüksek) 
olduğu tespit edilmiştir.  

Eğitim durumuna göre sonuçların ve ilaç tedavisinin açıklanması, hasta merkezli karar verme ile 
ayrımcılık boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Sonuçların ve ilaç 
tedavisinin açıklanması ile hasta merkezli karar verme boyutlarında okuryazar-ilkokul mezunlarının 
algıları; ayrımcılık boyutunda ise lisansüstü mezunlarının algıları daha yüksek bulunmuştur. Buna göre 
eğitim durumu daha düşük seviyede olan hastaların aile hekimlerinin hastalık ve tedaviye yönelik 
iletişimi ile ilgili algılarının daha olumlu olduğu ifade edilebilir. Eğitim durumu en yüksek düzeyde olan 
hastalar ise gelir ve eğitim durumlarının aile hekimleri tarafından dikkate alındığını daha fazla 
düşünmektedir. 

Genel sağlık durumuna göre aceleci iletişim, endişelerin açığa çıkarılması ve cevaplandırılması, şefkatli 
ve saygılı olma, ayrımcılık boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar elde edilmiştir. Bakım 
ile ilgili kişilerarası süreçlerin boyut ortalamaları (aceleci iletişim boyutu hariç) genel sağlık durumu 
çok iyi olan hastalarda daha yüksek bulunmuştur. Aceleci iletişim boyutunun ortalamasının düşük 
olmasının hekim-hasta iletişimi açısından daha olumlu olduğu da göz önüne alınırsa genel sağlık 
durumunu ‘‘çok iyi’’ olarak nitelendiren hastaların hekim-hasta iletişimini daha iyi olarak algıladıkları 
söylenebilir.  

Sağlık bilgisine ilk erişim kaynağı açısından, bakımla ilgili kişilerarası süreçlerin boyutlarının hepsinde 
istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Sağlık bilgisine ilk erişim kaynağı olarak internet, 
televizyon ve gazeteyi seçenlerin aceleci iletişim boyutu ile ilgili algılarının, hekimi tercih edenlerin ise 
farklılık bulunan diğer boyutlara yönelik algılarının (ayrımcılık hariç) daha yüksek olduğu 
belirlenmiştir. Dolayısıyla sağlık bilgisine ilk erişim kaynağı olarak medyayı tercih eden hastaların aile 
hekiminin iletişimini daha aceleci bulduğu söylenebilir. Sağlık bilgisine ilk erişim kaynağı olarak 
hekimleri tercih eden hastaların sonuçların ve ilaç tedavisinin açıklanması ile aile hekimlerinin hasta 
merkezli karar verme, şefkatli ve saygılı olmaya yönelik davranışlarını daha pozitif algıladıkları ifade 
edilebilir. Son olarak ayrımcılık boyutu ile ilgili algıların sağlık bilgisine ilk erişim kaynağı olarak 
hemşire, eczacı ve diğer sağlık çalışanlarını seçen hastalarda daha yüksek; internet, televizyon ve 
gazeteyi seçen hastalarda ise daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre geliştirilen 66 
hipotezden 18’i kabul edilirken, 48’i reddedilmiştir. 

Samsun’da yapılan bir araştırmada hekim otoritesinin hekim-hasta iletişiminde hastayı pasifleştirerek 
iletişimi olumsuz etkilediği ifade edilmiştir. Araştırmada, hastaların hekimlerine güvenmeleri ve tedavi 
planına daha iyi uymaları için hekimlerden beklentilerinin öncelikle güler yüzlü ve şefkatli bir yaklaşım 
ile kendilerine değer verilmesi olduğu belirtilmiştir. Hekimlerin hastalardan beklentisinin ise yoğun 
çalışma tempolarına anlayış gösterilmesi ve tavsiye edilen tedavi planına uyulması olduğu sonucuna 
varılmıştır (Arslan, 2005). İstanbul’da bir eğitim ve araştırma hastanesinin polikliniklerine başvuran 
hastaların hekim-hasta iletişimine yönelik algılarının değerlendirildiği bir araştırmada, hekimin hastaya 
ayırdığı zaman arttıkça hastanın memnuniyetinin de doğru orantılı olarak arttığı, hastaların büyük 
çoğunluğunun şikayetinin hekimin yeterli zaman ayırmaması olduğu belirtilmiştir. Hastanedeki 
yoğunluk nedeniyle çoğu hastanın hekime hak verdiği de görülmüştür (Özer, 2007). 

Antalya’da birinci basamak sağlık hizmetlerinde hastaların (65 yaş üstü 500 hasta) ve hekimlerin (n=72) 
hasta merkezli bakım ile ilgili algılarının değerlendirilmesi amacıyla yapılan bir araştırmada, hastaların 
sağlık bakımına katılma durumu algısı ve sağlığı etkileyebilecek kişisel ya da ailesel sorunların 
tartışılmasına yönelik algıları düşük bulunmuştur (Altuğ, 2010). Adana’da 64 aile hekimi ve bu 
hekimlere başvuran 352 hastanın dahil edildiği bir araştırmada da hastanın sağlığını etkileyebilecek 
kişisel ve ailesel sorunların tartışılmasına daha az yer verildiği, hekimlerin ve hastaların en düşük oranda 
fikir birliğine vardıkları konunun hastalar için uygun ve sürdürülebilir bir tedavinin tartışılması olduğu 
ortaya konulmuştur (Uludağ, 2016). 

757



2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

Erzurum’daki üniversite hastanesinde görev yapan 15 hekim ve bu hastaneye başvuran 15 hasta/hasta 
yakını ile yapılan bir araştırmada, hekim-hasta iletişimindeki problemlerin; bilgi yetersizlikleri, egoizm, 
kişilik yapısı, kültürel faktörler, önyargı, şiddet görme, hukuki problem yaşama korkusu, performans 
sistemi, sağlıkta politik ve maddi kazançların amaçlanması, standartların ve denetimlerin olmaması gibi 
pek çok nedenden kaynaklandığı ortaya konulmuştur. Söz konusu araştırmada uygulamadaki 
aksaklıkların yasalardaki noksanlıktan daha büyük bir problem olduğu, hekim-hasta iletişimindeki 
sorunların asıl kaynağının hekim ve hastalardan ziyade sağlık sistemi ve sağlık politikaları olduğu dile 
getirilmiştir (Yılmaz, 2016).  

Ülkemizde artık hastalar hekimlerin kayıtsız şartsız hegemonyasını kabul etmemekte, hekimler de 
geleneksel koşullar altında sağlık hizmetini üretmede ve hasta memnuniyetini sağlamada ciddi 
zorlukların yaşanabileceğini yadsımamaktadır. Her iki taraf da değişimi talep etmekte, yasal reformların 
gerçekleşmesini istemektedir. Dolayısıyla yakın bir gelecekte hekim-hasta iletişimini kökten 
değiştirebilecek uygulamaların hayata geçirilmesi muhtemel görünmektedir (Cirhinlioğlu, 2016).  

Türkiye’de hekim-hasta iletişimini irdeleyen ve olumlu bulgulara ulaşılan çalışmalar da bulunmaktadır. 
Örneğin Ankara’da yapılan bir araştırmada hekimlerin (n=178) %81,1’inin etkin bir iletişim becerisine 
sahip olduğu tespit edilmiştir (Karadağ vd., 2015). Aksaray’da yapılan diğer bir araştırmada ise diyabet 
hastalarına göre hekim-hasta iletişiminin düzeyi orta düzeyin oldukça üzerinde (5’li Likert ölçeğinde 
ortalama 4,17±0,91) iyi olduğu belirtilmiştir. Aynı araştırmada hastaların hekime güven, hekimle 
hastalık hakkında konuşabilme, hekimin yeterli zaman ayırması gibi konularda %80’in üzerinde olumlu 
geri bildirimler verdiği görülmüştür (Taşkaya, 2014). Bu oranların yüksekliği spesifik ve kronik bir 
hastalıktan dolayı hekimlerin hastaları daha yakından tanımasından kaynaklanabilir. 

Yurt dışında hekim-hasta iletişimi ile ilgili olarak yapılan araştırmalara bakıldığında Avrupa’daki on 
ülkeden (Almanya, Belçika, Birleşik Krallık, Estonya, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, Polonya, 
Romanya) toplam 307 hekim ve 5820 hastanın dahil edildiği bir araştırmada Estonya, Polonya ve 
Romanya’daki hastaların diğer ülkelerdeki hastalara göre öykülerini daha kısa anlattıkları; empati 
gösterme, endişeleri dikkate alma, sosyal konuşma gibi efektif davranışların Almanya, Birleşik Krallık 
ve İsviçre’de daha fazla gözlemlendiği bildirilmiştir. Romanya’daki hekim ve hastaların psiko-sosyal 
sorunları daha fazla konuştuklarını belirten bu araştırmada hastaların belirli iletişim konularına 
atfettikleri değerin ülkeler arasında küçük farklılıklar gösterdiğine değinilmiş, kendileri için önemli 
gördükleri iletişim kusurlarını hekimleriyle paylaşmayan hastaların olduğuna da yer verilmiştir 
(Dulmen, 2011). 

Amerika Birleşik Devletleri’nde farklı ırk ve dil gruplarındaki hasta memnuniyetini inceleyen ve 
bakımla ilgili çeşitli memnuniyet ölçümlerinden bağımsız olarak IPC’nin (Interpersonal Processes of 
Care Survey) kullanıldığı, 1664 kişiye yönelik bir araştırmada endişelerin açığa çıkarılması ve 
cevaplandırılması (4,15±0,91), sonuçların açıklanması (4,11±1,12), şefkatli ve saygılı olma (4,08±0,97) 
boyutlarının daha yüksek; aceleci iletişim (1,82±0,93) ve hasta merkezli karar verme (3,13±1,42) 
boyutlarının ise daha düşük ortalamaya sahip oldukları belirtilmiştir (Na´poles vd., 2009). Amerika 
Birleşik Devletleri’nde meme kanseri tanısı koyulan 1855 hasta ile gerçekleştirilen başka bir 
araştırmada, sonuçların açıklanması (4,37), şefkatli olma (4,34) ve endişelerin açığa çıkarılması (4,32) 
boyutlarının ortalamalarının birbirine yakın ve daha yüksek olduğu, birlikte karar verme (4,01) 
boyutunun ortalamasının ise daha düşük olduğu görülmüştür (Kwan vd., 2013). Farklı zamanlarda farklı 
kişiler ile yapılan bu iki araştırmada benzer bulgulara ulaşıldığı söylenebilir. 

Kanada’da birinci basamak sağlık hizmetlerine başvuran 645 hasta ile gerçekleştirilen bir araştırmada 
IPC boyut ortalamalarının şefkatli ve saygılı olma (4,21±0,9), aceleci iletişim (4,20±0,71) ile endişelerin 
açığa çıkarılması ve cevaplandırılması (4,12±0,87) boyutlarında daha yüksek; hasta merkezli karar 
verme (3,17±1,26) ile sonuçların ve ilaç tedavisinin açıklanması (3,96±1,00) boyutlarında düşük olduğu 
tespit edilmiştir (Haggerty vd., 2011). Hekim-hasta etkileşimleri ile hastalığa yönelik aktiviteleri 
inceleyen Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir araştırmada (n=125) ise aceleci iletişim (1,55) ile hasta 
merkezli karar verme (3,35) boyutlarının ortalamalarının daha düşük; endişelerin açığa çıkarılması ve 
cevaplandırılması (4,43), şefkatli ve saygılı olma (4,38) ile sonuçların ve ilaç tedavisinin açıklanması 
(4,01) boyutlarının ortalamalarının daha yüksek olduğu saptanmıştır (Drenkard vd., 2016). 
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Almanya’da yapılan bir araştırmada (Zenger vd., 2014) hekim-hasta görüşme süresinin yeterli 
olmaması, Tayvan’da (Liang vd., 2013) yapılan bir araştırmada sürenin az olması ile birlikte hastaların 
çekimserlik hali öne çıkmıştır. Farklı ülkelerdeki bazı araştırmalarda ise zamandan ziyade hekim-hasta 
iletişiminin kalitesi açısından önem arz eden olumsuz diğer hususlar olduğu belirtilmiştir. İspanya’daki 
(Adán vd., 2009) ve Katar’daki (Benera ve Ghuloumc, 2010) araştırmalarda hekimlerin hastalara 
yardımcı olmadığı algısı, Nijerya’daki (Aloba vd., 2015) ve Bangladeş’deki (Arafat vd., 2017) 
araştırmalarda hekime kolayca ulaşılamaması bu hususlara örnek olarak gösterilebilir. 

Hekim-hasta iletişiminde araştırmamız da dahil olmak üzere hem Türkiye’deki hem de yurt dışındaki 
araştırmalar genel olarak hasta merkezli karar vermeyi vurgulamaktadır. Hastaların artan talep ve 
beklentileri değiştikçe hekimlerden beklenen sağlık hizmetinin niteliği de değişmektedir. Özellikle 
internet başta olmak üzere birçok farklı kaynaktan sağlık ve hastalıkla ilgili araştırma yapan, bilgi 
toplayan hastalar kendilerinin veya yakınlarının sağlık durumu hakkında kendi kararlarının da göz 
önüne alınmasını istemektedir.  

Hasta merkezlilik, hasta değerlerinin bütün klinik kararlara rehberlik etmesini; hastanın değerlerine, 
ihtiyaçlarına ve tercihlerine saygılı ve duyarlı bir şekilde hizmet sunulması gerektiğini ifade etmektedir. 
Hasta merkezlilik, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi tarafından tasarlanan bir performans 
değerlendirme sisteminde “Hastanelerde Kalite Geliştirme için Performans Değerlendirme Araçları” 
(Performance Assessment Tool for Quality Improvement in Hospitals-PATH) performans 
değerlendirme çerçevesinin 6 boyutundan birisidir (Kaya, 2013). Bu da hasta merkezli yaklaşımın sağlık 
hizmetlerinde ne kadar önemsendiğini göstermektedir. 

Hasta merkezli yaklaşım, hastalık merkezli olmaktan ziyade birey merkezlidir. Aile hekimliği sürecinin 
başlangıç noktası hasta olduğundan hasta merkezli bir yaklaşımın benimsenmesi, aile hekimliğinde 
hekim-hasta görüşmesini etkili bir hekim-hasta ilişkisine dönüştürebilir. Hastanın kendi rahatsızlığına 
nasıl yaklaştığını ve onunla nasıl mücadele ettiğini anlamak, hastalık sürecinin bizzat kendisiyle 
ilgilenmek kadar önemlidir. Aile hekimi ve hasta arasında kurulan her temas, zamanla gelişmekte ve 
hastayla yapılan her bir görüşme önceki ortak deneyimin üzerine kurulmaktadır. Bu ilişki aile hekiminin 
iletişim becerileriyle değer kazanarak kendi başına iyileştirici bir nitelik taşımaktadır (Görgün, 2015). 
Yapılan araştırmalar da hekimin yetkinliğinin bir boyutu olarak iletişim becerilerinin önemini 
desteklemektedir (King ve Hoppe, 2013). 

Hastaların perspektifinden hekim-hasta iletişiminin değerlendirildiği ve Ankara’da yapılan bir 
araştırmada hekimle olan iletişimin yaş, hekimle görüşme süresi, hekimin adını bilme, başvurulan 
poliklinik ve genel sağlık durumuna göre farklılık gösterdiği; cinsiyet, eğitim durumu ve medeni durum 
açısından farklılık göstermediği belirlenmiştir (Gezergün vd., 2006). Taşkaya’nın araştırmasında (2014) 
diyabet hastalığının süresi ile komorbiditenin (ek hastalık) varlığına göre hekim-hasta iletişiminin 
farklılık gösterdiği; cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum, gelir, diyabetin tipi, tedavi şekli ve 
komplikasyon durumuna göre ise hekim-hasta iletişiminin farklılık göstermediği ifade edilmiştir. Başka 
bir araştırmada (Karsavuran vd., 2011) ise, hekim-hasta iletişiminde hekime duyulan güven düzeyinin 
yaşın yanı sıra cinsiyet ve eğitim durumuna göre de farklılık gösterdiği saptanmıştır. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir araştırmada yaş, cinsiyet, eğitim durumu, gelir, ABD’de 
doğmuş olma, sağlık sigortası ve genel sağlık durumuna göre hekim-hasta iletişiminin farklılık 
gösterdiği belirlenmiştir (Na´poles vd., 2009). Bu farklılıklar araştırmadaki hastaların Afrika kökenli 
Amerikalılar, İngilizce ve İspanyolca konuşan Latinler, beyazlar gibi toplumun farklı kesimlerinden 
meydana gelmesinden kaynaklanmaktadır. Diyabet hastalarına yönelik olarak ABD’de yapılan başka 
bir araştırmada yaş, cinsiyet, etnik köken, algılanan sosyal durum, gelir, hekimi tanıma süresi ve hekim 
tarafından bir yılda ziyaret edilme sayısı açısından hekim-hasta iletişiminde farklılıklar görüldüğü, 
eğitim düzeyi açısından ise farklılık olmadığı belirtilmiştir. Söz konusu araştırmada 65 yaş üzerinde, 
kadın, beyaz, sosyal durumunu yüksek olarak algılayan, yıllık geliri 50,000 ABD Doları üzerinde olan, 
hekimini 5 yıldan uzun süredir tanıyan ve hekim tarafından yılda 2 defadan fazla ziyaret edilen hastaların 
hekim-hasta iletişimini daha iyi nitelendirdikleri ifade edilmiştir (Moskowitz vd., 2013).  

Yukarıdaki araştırmaların sonuçlarına bakıldığında hekim-hasta iletişiminin hastaların yaşı, cinsiyeti, 
eğitim durumu, gelir düzeyi ve hastalıkları gibi sosyo-demografik özelliklerine göre farklılaşabildiği 
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görülmektedir. Ülkelerin sağlık sistemlerinin, hastalık yüklerinin, toplumsal kültür ve sosyo-ekonomik 
dinamiklerinin farklı olduğu dikkate alındığında hekim-hasta iletişimine yönelik algıların hastaların 
perspektifinden benzerlik göstermemesi doğaldır. Şüphesiz hekimlerden kaynaklanabilen bazı 
durumların da bu algı farklılıklarına yol açtığı söylenebilir. 

Hekim-hasta ilişkisinde yaşanan zorluklar hastalara ilişkin faktörler, hekimlere ilişkin faktörler ve 
sisteme ilişkin faktörler olarak ele alınabilir. Hastalara ilişkin faktörler; psikolojik rahatsızlıklar, yaşam 
stresleri, sosyal izolasyon, birden fazla fiziksel sorunlar, kronik hastalıklar, ihtiyaçları ile ilgili iletişim 
kurmada yetersizlik ve gerçekçi olmayan beklentilerdir. Aşırı iş yükü, mesleki doyum eksikliği, 
psikolojik durum, görüşme ve iletişim becerilerindeki eğitim eksikliği hekimlere ilişkin faktörlerdir. Zor 
hastalarla başa çıkmak için stratejilerin bulunmaması, ücretsiz sağlık hizmetleri, uygun olmayan 
randevu sistemi, sosyal hizmet aksaklıkları, hasta kabul görevlilerinin eğitimsizliği ise sisteme ilişkin 
faktörlerdir (Serour vd., 2009).  

Hekim-hasta ilişkisi her zaman arzu edildiği gibi gerçekleşmez. Dolayısıyla taraflar arasındaki iletişim 
de bu durumdan etkilenmektedir (Henzel, 2009). Hastaların perspektifinden bakıldığında uzun dönemli 
bakımda ve hekimle görüşme deneyimlerinde her iki taraf bilgiyi, güveni, sadakati ve saygıyı temel 
alırsa iyi bir hekim-hasta ilişkisi kurulabilir (Ridd vd., 2008). Ancak hekimler genel olarak hekim-hasta 
iletişiminin geliştirilmesi için iletişim becerilerinin veya hekim-hasta ilişkisinin önemli olduğunun 
farkında değildir. Bazı hekimler iletişim becerilerinin doğuştan gelen bir yetenek olduğuna ve herhangi 
bir eğitim ile kazanılamayacağına inanmaktadır. Bu durum da anlaşmazlıklara katkıda bulunmaktadır 
(Sun ve Rau, 2017). 

4. Sonuç 

Hekim-hasta iletişimine yönelik olarak bakımla ilgili kişilerarası süreçlerin endişelerin açığa çıkarılması 
ve cevaplandırılması, sonuçların ve ilaç tedavisinin açıklanması ile şefkatli ve saygılı olma boyutlarının 
ortalamalarının daha yüksek; aceleci iletişim, ayrımcılık ve hasta merkezli karar verme boyutlarının 
ortalamalarının daha düşük olduğu belirlenmiştir. Ayrımcılık boyutunun ortalamasının düşük olması 
hekimlerin hastaların eğitim düzeyini ve gelir düzeyini gözetmeden adil bir hizmet sunduğuna işaret 
etmekte; hekim-hasta iletişiminde aceleci olmayan bir iletişimin ve hasta merkezli karar vermenin ise 
iyileştirmeye daha açık alanlar olduğu görülmektedir. Bu bağlamda sunulan öneriler şunlardır: 

Hekimler; hastaların fiziksel, sosyal ve psikolojik durumlarını gözeterek hasta merkezli bir yaklaşımla 
sağlık veya hastalıkla ilgili bilgileri hastaların anlayacağı açık bir şekilde, hızlı ve mesleki bir terminoloji 
kullanmadan, gerektiğinde yazılı veya görsel materyaller ile destekleyerek aktarabilir. Bilgilerin doğru 
olarak anlaşıldığından emin olmak için hastalara teyit edici sorular sorabilir. Karar verme süreçlerine 
hastaları da dahil edebilirler.  

Hekim-hasta iletişiminin önemine tıp fakülteleri eğitim programında ağırlık verilebilir. İyi bir iletişim 
için hem hastaların, hem de hekimlerin karşılıklı olarak birbirini yeterince dinlemesi, sorumluluklarının 
farkında olması ve birbirine anlayış göstermesine yönelik eğitim faaliyetleri düzenlenebilir. Sağlıklı bir 
hekim-hasta iletişimi ile tarafların memnuniyeti sağlandığı gibi zaman açısından da tasarruf sağlanabilir. 
Bu durum da daha fazla zaman ayrılması gereken özel durumu olan hastalar ile hekimlerin kuracakları 
iletişim için faydalı olabilir.  

Hastaların endişelerini veya önemli gördükleri hususları rahatça söyleyebilecekleri bir ortam 
oluşturulabilir. Bu noktada hekimin hastanın duygu ve düşüncelerine önem vermesi, saygı göstermesi, 
empatik bir yaklaşımda bulunması, hastanın hekime güvenmesinde etkili olabilir. Hekimden aldığı 
destek ve cesaretle hastaların mevcut olan veya geçmişteki hastalıklarına yönelik bir detayı dile 
getirmesi, testlere gerek kalmadan veya daha az zaman harcanarak teşhis konulmasını sağlayabilir. 
Ardından tedaviye hemen başlanması ile hastaların ve hekimlerin memnuniyetinin artması sağlanabilir.  

Hekim-hasta iletişiminin incelenmesi için farklı illerdeki aile sağlığı merkezlerinin yanı sıra ikinci veya 
üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin sunulduğu kamu hastanelerine, özel hastanelere ve üniversite 
hastanelerine başvuran hastalarla araştırmalar yapılabilir. Hekim-hasta iletişimini inceleyen, ulusal ve 
uluslararası karşılaştırmalar yapan araştırmalar desteklenerek bu konuda farkındalık artırılabilir. 
Yapılacak olan araştırmalar öncelikli olarak ele alınması gereken konulara ışık tutabilir.  
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TÜRKİYE’DE SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA ÜÇÜNCÜ 
SEKTÖRÜN ROLÜ 

Selma Doğanalp * 
Ramazan Erdem 

Özet 

Bu çalışmada Türkiye’de sağlık hizmeti alanında faaliyet gösteren üçüncü sektör kuruluşlarının tespit edilmesi 
ve sağlık alanında ne tür faaliyetlerde bulunduklarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Veri toplama yöntemi olarak 
web tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Türkiye’de sağlık hizmeti alanında ulusal ve 
uluslararası düzeyde faaliyet gösteren üçüncü sektör kuruluşlarının tamamı oluşturmaktadır. Örneklem ise bu 
evrenden ulaşılmış 11 uluslararası ve 12 ulusal kuruluştan oluşmaktadır.  

Çalışma sonucunda üçüncü sektör kuruluşlarının sağlık hizmeti alanında oldukça aktif faaliyet göstererek 
ihtiyaç sahiplerine ulaşarak, toplumsal adaletin sağlanması, birlik ve beraberlik duygularının geliştirilmesi ve 
toplumsal duyarlılığın gelişmesinde oldukça önemli rol oynadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte, sağlık 
hizmeti alanında faaliyet gösteren üçüncü sektör kuruluşlarının daha çok koruyucu sağlık hizmeti alanında 
faaliyet gösterdiği ve kriz durumlarında esnek idari yapıları itibari ile kamu ve özel sektöre kıyasla daha hızlı ve 
etkili müdahale edebildiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu duruma ise Afrika’da yaşanan insanlık dramında üçüncü 
sektörün diğer iki sektöre kıyasla daha mücadeleci tavır sergilemesi ya da 2015 yılında Van’da yaşanan 
depreme önce Kızılay’ın yetişmesi örnek olarak gösterilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Hizmeti, Üçüncü Sektör, Üçüncü Sektör Sağlık Kuruluşları, Gönüllülük. 

Abstract 

In this study, it was aimed to designate the third sector establishments engaging in the health services field 
actively in Turkey and to determine the type of activities they conduct in the health field. The web searching 
method was used as a data collection method for attaining this target. The research population consisted of the 
entirety of the third sector establishments operating actively in the national level and international level in the 
health field in Turkey. The samples comprised of 11 international establishments and 12 national establishments 
that were reached in this population.   

It was concluded in this research that the third sector establishments engaged in the health services field quite 
actively and reached the needy societies and in this context, they played an important role for achieving social 
justice, improving the unity and solidarity perceptions and for raising social awareness. Furthermore, it was 
deduced that the third sector establishments, which operated in the health service field, engaged in the 
preventive health service field largely and they were able to intervene the crises more swiftly and effectively 
owing to their flexible administration structure in comparison to the public and private sectors. The examples for 
this situation can be listed as the more contentious attitude of the third sector in comparison to the other two 
sectors during the human drama experienced in Africa or Kızılay (the Red Crescent) reaching the earthquake in 
Van in 2015 first. 

Key Words: Health service, third sector, third sector health establishments, voluntarism  
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1. Giriş

Sağlık hizmeti, sürdürülebilir ve kaliteli bir insan hayatının en temel ihtiyaçlarından biridir. Bundan 
dolayı ne temel amacı kâr elde etmek olan özel sektöre ne de prosedür yığınlarının arasında kalan 
kamu sektörüne bırakılamayacak kadar hassas bir konudur. Bu minvalde sağlık hizmetlerinin her iki 
kesimin de avantajlı yönleri alınarak profesyonel bir işbirliği içinde sunulması ve toplumun sağlık 
hizmetine kolay bir şekilde ulaşması sağlanmalıdır. Öte yandan bakıldığında ise; gerek maddi gerekse 
başka nedenlerden dolayı hem kamu sektöründen hem de özel sektörden sağlık hizmeti alamayan bir 
kesimin varlığından söz etmek mümkündür. Bu kapsamda kamu ve özel sektörün yansıra kâr amacı 
gütmeden sadece toplum faydasını gözeten ve bu doğrultuda faaliyet gösteren üçüncü sektör 
bulunmaktadır.  

Üçüncü sektör kavramının geçmişi çok eskilere dayanmasına rağmen bu kavramı ifade ederken 
kullanılan terminolojinin çeşitliliğinden dolayı oluşan karışıklık, söz konusu sektörün yeterince 
tanınamamasına neden olmuştur. Ancak Salamon (1999: 8) ve Lohmann (1992: 309) ise bu çeşitliliği, 
üçüncü sektörün tam olarak anlaşılabilmesi için gerekli görmüş ve üçüncü sektör yerine “kar amacı 
gütmeyen sektör/kuruluşlar”, “gönüllü sektör”, “bağımsız sektör”, “hükümet dışı sektör”, “hayırsever 
yardım kuruluşları/sektörü” ve “vergiden muaf sektör” kavramlarının kullanmışlardır.  

Üçüncü sektör kavramı ilk kez Theodore Levitt tarafından kullanılmıştır. Levitt (1965) toplumun 
kamu ve özel sektör olarak ikiye ayrıldığını ve üçüncü sektörün, kamu ve özel sektörün yapmadığı, iyi 
yapamadığı ya da yeterince düzenli yapmadığı işlerin görülmesi ihtiyacından ortaya çıktığını 
savunmaktadır. Daha sonra pek çok araştırmacı üçüncü sektör üzerine çalışmalar yapmıştır (Levitt, 
1965; Akt., Uslu, 1999: 10). Üçüncü sektörün, eğitim, spor, istihdam, girişimcilik, yoksulluk ve 
verimlilik gibi birçok çalışıldığı yapılan çalışmalarda görülmektedir. 

Üçüncü sektör kâr amacı gütmemesi, tüm faaliyetlerini gönüllülük esasıyla gerçekleştirmesi ve hizmet 
sunarken hiçbir ayrım gözetmeksizin insanlığa faydalı olmayı amaçlamasından dolayı toplumsal 
değerlerin korunması, birlik ve beraberliğin sağlanması ve sağlık, eğitim ve diğer alanlarda ihtiyaç 
sahibi kimselere ulaşılması noktasında oldukça önem arz etmektedir. Özellikle sağlık alanında oldukça 
aktif faaliyet gösteren üçüncü sektör kuruluşları bu alanda ulusal ve uluslararası toplumlarda çeşitli 
çalışmalara ev sahipliği yapmaktadır. Sağlığın insan hayatının olmazsa olmaz ihtiyaçlarından birisi 
olması üçüncü sektör kuruluşlarının sağlık hizmeti sunumunda ne denli kıymetli bir role sahip 
olduğunu destekler niteliktedir.  

Sağlık hizmeti sunumunda üçüncü sektörün rolünü açıklamaya yönelik olan bu tez çalışması üç 
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde sağlık hizmeti kavramından ve hizmet sunum aktörlerine yer 
verilmiş, bu kapsamda kamu sektörünün, özel sektörün ve kamu-özel ortaklığı modelinin sağlık 
hizmeti sunumundaki rolleri açıklanmaya çalışılmıştır. İkinci bölümünde, sektör ve üçüncü sektör 
kavramlarına, üçüncü sektör kavram çeşitliliğine, üçüncü sektörün tarihsel gelişimine, üçüncü 
sektörün faaliyet alanlarına ve sağlık hizmeti sunumunda üçüncü sektörün rolü ile ilgili yapılan 
çalışmalara detaylı bir şekilde yer verilmiştir.  

Çalışmanın son bölümünde ise; sağlık hizmeti sunumunda aktif faaliyet gösteren 11 uluslararası ve 12 
ulusal düzeyde hizmet sunan üçüncü sektör kuruluşlarının web sayfaları, sosyal medya hesapları ve 
internet ortamına yansımış bilgilerin tamamı incelenmiş, kurum adı, kuruluş yılı, merkezi, yöneticisi, 
misyon, vizyon, amaç, ilkeler ve faaliyet alanı şeklinde 9 temel sorunun yer aldığı formlar 
hazırlanarak, elde edilen bilgiler doğrultusunda formlar doldurulmaya çalışılmıştır. Araştırmanın 
sonuçları değerlendirilerek önerilere yer verilmiştir.   

Sağlık Hizmeti Kavramı 

Sağlık, literatürü oldukça geniş ve hakkında fazlasıyla yorum yapılan bir alandır. Bu nedenle sağlığın 
tanımı noktasında herkesin üzerinde fikir birliği yaptığı, standart bir tanıma rastlamak oldukça zordur. 
Genel olarak bakıldığında ise en yaygın kullanılan tanımın Dünya Sağlık Örgütü’nün (1994) tanımı 
olduğu görülmektedir. Buna göre sağlık; sadece hastalık ve sakatlığın yokluğu değil bireylerin fiziksel, 
ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik halleri olarak tanımlanmaktadır. Twaddle (1974: 32) ve Eckermann 
ve diğerleri (2010: 64) sağlığın çok boyutlu bir kavram olduğunu, bireyin yaşamın her yönünü 
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benimseyerek, çevre ile uyum içerisinde olup görev ve sorumluluklarının farkında olması şeklinde 
görüş bildirmişlerdir. Parson (1953) ise sağlığı daha geniş perspektifte ele almakta, toplum içerisinde 
bir standart belirleyici ve toplumsal değer olarak görmektedir. Ayrıca sağlığı, kişinin ya da bir grubun 
üçüncü kişiler tarafından değerlendirilmesinde kullanılan bir ölçüt olarak ele almaktadır. 

Sağlık üzerine yapılan tanımlara bakıldığında genel olarak sağlığın; bireylerin zihinsel, bedensel ve 
çevresel yönden işlevselliğini koruması, içinde bulunduğu çevre ile uyumlu bir hâlde, mutlu bir yaşam 
sürmesi şeklinde ele alındığı görülmektedir. Buradan anlaşılacağı üzere, bireyin hayatına ikinci bir 
kişiye ihtiyacı olmadan devam edebilmesi ve en önemlisi yaşadığı hayattan haz duyması için sağlıklı 
olması oldukça önemlidir. Çünkü Sophia’nın (2002: 4) da ifade ettiği üzere sağlık, insanın en temel 
ihtiyaçlarından biridir ve o olmadan diğer hiçbir şeyden zevk alınması söz konusu dâhi değildir. 
Sağlıklı olmanın yanı sıra sağlıkta sürekliliğin sağlanması da oldukça önemli ve üzerinde durulması 
gereken bir konudur. Bu hususta sağlığın, etkili ve sürekli sağlık hizmeti almakla sürdürülebileceğini 
söylemek mümkündür. 

İnsanların hayatları boyunca yaşama dirençlerine etki eden, zor günlerinde destek olan ve hayata 
tutundurmayı amaçlayan tüm faaliyetler, sağlık hizmetlerinin kapsamına girmekle birlikte kişinin 
yaşamını refah içinde idame ettirilebilmesi, sağlığının korunması ve hastalıklarının tedavisi için 
yapılan tüm çalışmalar sağlık hizmeti olarak ifade edilmektedir (Orhaner, 2014: 24; Fişek, 1983: 4). 

Sağlığın tanımından yola çıkarak sağlık hizmetlerinde genel bir tanımlama yapılacak olursa sağlık 
hizmetlerinin, toplumun sağlık hususunda ihtiyaçlarının karşılanması ve refah seviyesine ulaştırılması 
ile bireylere hem maddi hem manevi (psikolojik) açıdan destek sağlamak amacıyla ülke genelinde 
yapılanmış, kurumlarca sunulan hizmetler bütünü olduğu söylenebilir (Öztek, 2005: 9; Tatar, 1996: 
1496). Sağlık hizmetleri, yapı olarak farklı sınıfların içinde bulunduğu oldukça geniş bir kesime hitap 
eden; sunumu, finansmanı, tedarik süreçleri ve paydaşları ile ayrı ayrı analiz edilmesi gereken, çok 
boyutlu ve büyük güç gerektiren hizmetlerdir (Asunakutlu, 2005: 3). Ayrıca sağlık hizmeti sunumu, 
toplumların gelişmişlik düzeyinin önemli bir göstergesi sayılmaktadır (Aslantekin vd., 2007: 57). Bu 
nedenle özellikle gelişme sürecinde olan ülkeler, bu çabanın gerektirdiği ve toplumu yakından 
ilgilendiren şartları sağlamak adına sağlık hizmetlerine ayrı bir önem vermektedirler (Orhaner, 2014: 
24). 

Sağlık Hizmeti Sunumu 

Sağlık hizmetlerinin sunumu birbirini takip eden ve birbiri içinde entegre olmuş birçok faaliyeti içerir. 
İstenilen hizmeti karşılamak ve müşteriyi maksimum düzeyde memnun etmek için hem fiziki 
imkânların (bina, çalışanların sayısı ve kalitesi) hem de sunulacak hizmetlerin işlem sırası iyi 
planlanmalı ve başarılı bir yönetim yaklaşımıyla, sistemin dengede tutulması sağlanmalıdır (Lovelock 
ve Wirtz, 2011: 263). Ayrıca sunumun etkili ve verimli bir şekilde gerçekleşmesi için hizmetin hem 
nitelik hem de nicelik bakımından kalitesinin arttırılması gerekmektedir. Bu hizmetlere özellikle önem 
verilmesi ise bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır (Altay, 2007: 33). Doğru ve iyi koordine 
edilmiş bir sağlık sisteminin toplumsal hedefi öncelikle kişilerin hasta olmamalarını sağlamak, daha 
sonra hasta olanların en iyi şekilde tedavi edilebileceği imkânları elinde bulundurmak ve tüm 
tedavilere rağmen sakat kalan ve işgücünü kaybedenleri ise rehabilitasyon hizmetleri ile tekrar 
topluma kazandırmak olmalıdır (Ünal, 2013: 88).  

Kamu Hizmeti Olarak Sağlık Hizmeti Sunumu 

Sağlık hizmeti, bireyin hayatını idame ettirebilmesi noktasında almış olduğu hizmetler bütünü olarak 
ifade edilmektedir. Sağlıklı bireyler ise kaliteli ve etkili bir sağlık hizmetinin en güzel sonucu olduğu 
düşünülmektedir. Bundan dolayı hükümetler tarafından üzerinde durulan önemli hizmet alanlarından 
biridir. Buradan hareketle Türkiye’de sağlık kurumlarının adaletli, yüksek kaliteli ve etkili bir sağlık 
hizmeti sunumu gerçekleştirebilmesi için sağlığın planlanması, koordine edilmesi, desteklenmesi ve 
geliştirilmesi konularındaki tüm sorumluluk Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
Milli Savunma Bakanlığı, Üniversiteler, KİT’ler (Kamu İktisadi Teşebbüsü), belediyeler ve diğer 
devlet kurumları arasında paylaştırılmaktadır (Çelik, 2011: 147; Tokat, 1993: 11). Sağlık 
hizmetlerinin, yoğun olarak kamu tarafından sunulan hizmetlerin içerisinden yer almasından dolayı 
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devlet bu konuda belirleyici bir rol oynamaktadır. Bundan dolayı elde edilen kazançlar ve muhtemel 
tüm zararlar devletin sorumluluğu altındadır. Bu ise devletin, halkın faydasını gözetmesi ve özel 
sektöre kıyasla daha az maliyetle hizmet sunmasından dolayı pozitif bir durumdur (Kunst ve 
Lemmink, 2000: 1125; Keskin, 2011: 7-8). Bu hususta devletin sağlık hizmetleri sunumunda hizmetin 
amacına uygun şekilde davrandığı söylenebilir. 

Sağlık hizmetlerinin üretiminde ve sunumunda esas alınan amacın toplumun bütününün sağlıklı bir 
yaşam sürmesidir. Bu da devletin yegâne görevlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya 
Sağlık Örgütü’nün sağlık hizmetlerine, “devletin iktisadi işlevinin en düşük seviyede olduğu ülkelerde 
bile sağlık hizmeti kamu görevidir” şeklinde bir yorum getirmesi sağlık hizmetlerinin kamusal yönünü 
ortaya koymaktadır (Tekin, 1987: 263). Ayrıca sağlık sektöründe taraflar arasında bilgi eşitsizliğinin 
olması, sağlığın yarı-kamusal bir mal olması ve sağlığın doğuştan sahip olunan en doğal haklardan biri 
olması gibi nedenlerden dolayı devlet birçok kez piyasaya müdahale edebilmektedir. Çoğu zaman ise 
hekim, hemşire ve diğer sağlık çalışanları aracılığıyla devlet hastaneleri, sağlık ocakları ve sağlık 
evlerinde sağlık hizmeti sunmaktadır (Gerdtham vd., 1998: 120). Bu kurumlarda sunulan sağlık 
hizmetleri ise çalışmanın ilgili kısmında belirtildiği üzere sağlık hizmetlerinin bireyin sağlık durumuna 
göre farklı başlıklar altında ele alınmasından kaynaklı hizmet alanları da farklılık göstermektedir. 

Genel olarak bir değerlendirilme yapıldığında sağlık hizmetlerinin devletin hizmet alanları içerisinde 
önem ve gereklilik hususunda yadsınamayacak derecede öneme sahip olduğu bilinmektedir. Bundan 
dolayı sağlık hizmetlerinin piyasa malzemesi yapılmaması ve hizmet alım noktasında insan sağlığını 
riske atacak bir ortamın oluşturulmaması gerektiği düşünülmektedir. Ancak değişen piyasa koşulları, 
gelişen hayat şartlarını da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle kamu tekelinde olan sağlık, özel 
sektörün de hizmet verdiği bir alan haline dönüşmüştür. Bu konuda Bilgiç’in (2013: 43) çalışmasından 
hareketle, kamu hizmetlerinin geçmişten günümüze hem tür ve nitelik hem de topluma sunulma şekli 
bakımından ciddi değişimlere uğradığını söylemek mümkündür. Bununla birlikte geleneksel anlayışta 
hâkim olan kamunun eliyle hizmet sunma anlayışı da önceden ekonomik kaygılarla, şimdilerde ise 
demokratik ve toplumsal değerlerden dolayı giderek terk edilmekte; kamunun verdiği sağlık hizmeti 
yanı sıra önemli bir kısmı da devlet denetiminde özel sektöre gördürülmektedir. Ayrıca Altay’ın 
(2007: 33) ifade ettiği üzere sağlık hizmetleri temini, sunumu ve diğer gereklikleri açısından çoğu 
zaman kamu sektörünün bir görevi olarak görülse de hem teminatında hem de sunumunda özel sektör 
de faaliyet göstermektedir.  

Özel Sektör Hizmeti Olarak Sağlık Hizmeti Sunumu  

Gelişen ekonomiyle birlikte değişen hayat şartları sağlığı zorunlu bir ihtiyaç olmaktan çıkarmış, 
parayla alınıp satılabilen hatta pazarlığı yapılabilen bir objeye dönüştürmüştür. Bu durum özel 
sektörün sağlık piyasasında kamu sektörü kadar söz sahibi olmasına ve bu alanda canlılık kazanmasına 
zemin hazırlamıştır. Sargutan’a (1993: 51) göre sağlık zaman geçtikçe devletin hizmet verdiği bir alan 
olmaktan ziyade para karşılığında ulaşılabilen bir nesne olarak görülmeye başlanmış; özel sağlık 
kurumları nüfusun yoğun olduğu, pazar imkânının devamlı ve güvenli olduğu alanlarda 
yoğunlaşmıştır. 

Türkiye’de özel sektör tarafından sağlık hizmeti sunumu beş farklı şekilde sağlanmaktadır 
(Tengilimoğlu vd., 2011, 161): 

• Özel hastaneler, 
• Özel muayenehaneler, 
• Özel poliklinik ve tıp merkezleri,  
• İş yeri hekimlikleri, 
• Özel tanı laboratuvar merkezleri. 

Kamu-Özel Ortaklığı Modelinde Sağlık Hizmeti Sunumu 

Kamu özel ortaklığı modeli literatürde standart bir tanımı olmamakla birlikte dünyada ilk defa 
İngiltere’de “Private Finance Initiative” yani Özel Finansman Girişimi şeklinde başlatılan bir hizmet 
sunma biçimidir (Musson, 2009: 1). Daha sonraları ise “Private Finance Initiative”den daha kapsamlı 
olan “Public Private Partnership” yani Türkçe literatürde Kamu Özel Ortaklığı olarak geçen terim 
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tercih edilmeye başlanmıştır (Yescombe, 2011: 4). Aynı şekilde Türkiye’de de “kamu özel ortaklığı” 
modeli tek bir terim ile ifade edilmemekte, “kamu özel işbirliği”, “kamu özel sektör ortaklığı” ve 
“kamu özel sektör işbirliği” gibi farklı terimler kullanılmaktadır (Gürkan, 2014: 5). Ancak Kamu Özel 
Ortaklığı (PPP) modeli, kamu ve özel idareler arasında gerçekleştirilen her türlü sözleşme türlerini 
kapsayan geniş bir kavramdır (NCPPP, 2002: 4). Bundan dolayı farklı zamanlarda farklı şekillerde 
kullanıldığı görülmektedir. Bu çalışmada ise genel bütünlüğü korumak adına “kamu özel ortaklığı” 
terimi kullanılması tercih edilmiştir 

Kamu-özel ortaklığı modeli, hükümet tarafından tedarik edilen altyapı ve hizmetlerin devletin 
çekirdek hizmet amacı ile özel sektörün kâr etme amacının özel sektöre yeterli risk transferi yapılarak 
hizmetin özel sektör tarafından sunulmasını sağlamaya yönelik düzenlemeler bütünüdür (IMF, 2006: 
1; Corner, 2006: 40). Diğer bir ifade ile kamu hizmetlerinin devlet tarafından alışılmış sunumu ile 
hizmet temininin özel sektör tarafından yapıldığı yelpazede yer alan, devlet ve özel sektörün ortak 
hareket etmesini içeren mal ve hizmetler bütünü olarak ifade edilmektedir (Tekin, 2007: 10). Daha 
geniş bir perspektiften ele alındığında ise özel sektörün risk yönetimi ve zaman yönetimi becerisi ile 
kamu sektörünün makro düzeyde planlama ve geniş bir kesime hitap edebilme becerisinin ortak bir 
amaç doğrultusunda kullanıldığı ve buna ek olarak kâr ve zararın paylaşıldığı hizmet sunum modeli 
olarak tanımlanmaktadır (Karahanoğulları, 2012: 97-98; Tokaç, 2009: 2; HM Treasury, 2012: 5). 
Literatüre bakıldığında bu ve buna benzer birçok tanımlamalar olmakla birlikte bu çalışma 
kapsamında söz konusu modeli, kamu ve özel sektörün uzmanlaşmış oldukları alanlarda güçler birliği 
sağlayarak, geleneksel tarzın dışında yeni bir tarzda hizmet sunma yöntemi olarak tanımlanmıştır. 

Kamu özel ortaklığı modeline genel hatlarıyla bakıldığında öncelikle her ortaklıkta olduğu gibi bu 
ortaklıkta da gerek kâr gerek zarar paylaşımı yapabilecek en az iki ya da daha fazla tarafın bulunması 
gerekmektedir ve bu taraflardan birisi daima kamu tarafıdır (Gürkan, 2014: 15). Modelin geleneksel 
kamu yönteminden ayrılan en belirgin özelliği finansmanın özel sektör tarafından sağlanması ve olası 
risklerin devlet ve özel sektörce paylaşılmasıdır. Ayrıca kamuya göre örgütlenme ve finansman 
açısından daha esnek ve denetim noktasında muafiyetlere sahip olması yönüyle kamu özel ortaklığı 
modeli kamusal sınırlamaları yok sayıcı bir nitelik taşımaktadır (Karasu, 2009a: 123; Tekin, 2007: 2; 
Kovancılar vd., 2007: 210). Modelin bu yönüyle hizmet aksamalarının en aza indirgenebileceği ve 
bürokrasiye takılmadan işleyişin sağlanabileceği düşünülmektedir. Herhangi bir özelleştirmeden farklı 
olarak ise kamu-özel ortaklığı modelinin tabi olduğu hukuk rejimi, risk paylaşımı, mali düzenlemeler 
ve örgütlenme biçimi ile ilgili bazı önemli özellikler olduğu ileri sürülmektedir (Karasu, 2009b: 82). 

Kamu özel ortaklığı modeli belirtilen ifadelerden de anlaşılacağı üzere temelde bir işbirliği sürecidir. 
Başarılı bir işbirliği sürecinin de kamu ve özel sektörün birbirini tanıması ve tamamlaması ile mümkün 
olduğu düşünülmektedir (Sarısu, 2009: 141). Bu bağlamda Murray (1998), işbirliğine dayalı böyle bir 
sürecin beş aşamada gerçekleştirilebileceğini öne sürmektedir. Bunlar; sırasıyla iletişim öncesi, 
iletişim anı, müzakere aşaması, uygulama aşaması ve değerlendirme aşamasıdır. Aynı zamanda 
Murray (1998), bu sürecin verimli bir şekilde gerçekleşmesi için ne tür bir işbirliği arandığına, işbirliği 
yapmak isteyen tarafların ne tür özellikler taşıdığına, işbirliğini geliştirici ve uygulayıcı usulüne ve 
işbirliğine etki eden çevresel ve bağlamsal faktörlere dikkat edilmesi gerektiği üzerinde durmuştur 
(Osborne, 2002: 71). 

Üçüncü Sektör Hizmeti Olarak Sağlık Hizmeti Sunumu 

Eğitim ve kültür seviyesi yüksek, barışın ve adaletin hâkim olduğu toplumların temelini sağlıklı 
bireyler oluşturmaktadır. Sağlıklı bireyler ise kaliteli ve etkili bir sağlık hizmetinin en güzel 
sonucudur. Bu kapsamda sağlık hizmetinin önemi herkes tarafından bilinmektedir. Bundan dolayı 
sağlık hizmeti sunumu Türkiye’de kamu sektörü, özel sektör ve kamu-özel ortaklığı modeli ile 
gerçekleştirilmektedir. Bunların yansıra ise toplum içerisinde maddi durumu yeterli olmayan, sağlık 
hizmetine erişimde çeşitli sorunlar yaşayan ve manevi yardıma ihtiyacı olan kesime sağlık hizmeti 
sunan üçüncü sektör kuruluşları bulunmaktadır. Üçüncü sektör tamamen gönüllülük esasıyla faaliyet 
gösteren, hizmet sunarken dil, din, ırk ayrımı gözetmeden ve hizmetleri karşısında hiçbir ücret talep 
etmeden insanlığa faydalı olmaya çalışan özverili bir yapıdır.  
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Sağlık Hizmetleri Sunumunda Üçüncü Sektörün Rolü 

Sektör kavramı ekonominin ortak ve birleştirilebilen niteliklerine sahip ve diğer faaliyetlerden 
yalıtılarak incelenebilen faaliyetler bölümü (Aypek vd., 2009: 567)  olarak tanımlanmakta ve birincil, 
ikincil ve üçüncül sektör olarak üçe ayrılmaktadır (Baloğlu, 1994: 9). Kamu hizmetini temel alan 
iktisadi ve sosyal faaliyetler kamu (birincil) sektörünü oluştururken, kâr amaçlı faaliyetler ise özel 
sektörü (ikincil) oluşturmaktadır (Baloğlu, 1994: 9). Bu iki sektör yanında ise kâr amacı gütmeyen, 
topluma fayda sağlamak amacıyla gönüllülük esasıyla yürütülen ve hem kapsam hem de etkinlik 
açısından gittikçe büyüyen, gönüllü sektör, bağımsız sektör ya da hükümet dışı sektör olarak da 
bilinen üçüncü sektör bulunmaktadır (Öner, 2004: 3; Şimşek, 1995: 2; Açıkgöz, 2010: 57). Üçüncü 
sektörün en belirgin özelliği kâr amaçlı olmaması, siyasetten bağımsız olması ve gönüllülük esasına 
dayanması olarak görülmektedir (Emre, 2010). Salamon ve Anheir (1992: 125) ise üçüncü sektörün, 
sektör içerisindeki kurumların resmi bir kimliğe sahip olmaları, kendi ilişkilerini yönetebilmeleri, kâr 
amacı gütmemeleri, sivil olmaları ve gönüllü olmaları şeklinde beş temel yapı taşından meydana 
geldiğini ifade etmektedir. 

Kamusal nitelikte bir amacı gerçekleştirmek amacıyla belirli kişi veya gruplar tarafından kurulan ve 
toplumsal değerler doğrultusunda hareket eden yapılanmalar üçüncü sektör olarak ifade edilmiştir 
(Yıldırım, 2011: 7). Kotler (1979: 37), üçüncü sektörü kâr güdüsüne ve hükümet bürokrasisine 
başvurmaksızın, toplumun ihtiyaçlarını karşılamanın bir yolu olarak tanımlamıştır. Bu bağlamda 
üçüncü sektör kuruluşlarının sosyal açıdan duyarlı, hizmet odaklı kuruluşlar olduğunu ve hem özel 
sektör hem de kamu sektörü tarafından yeterince karşılanamayan hizmetlerin karşılanması noktasında 
önemli rol oynadığını ifade etmektedir. 

Etzioni (1973: 315), üçüncü sektörü kamu ve özel sektör toplumun ihtiyaçlarını nasıl karşılayacakları 
üzerine yoğunlaşırken, bu iki sektör arasında gelişen üçüncü bir alternatif olarak ortaya çıktığını ve 
mevcut sektörleri (kamu-özel) değiştirmekten ziyade her iki sektörün de önemli rollerini eşleştirip 
dengeleyerek gelişeceğini ifade etmektedir. Cornuelle (1965: 161) ise üçüncü sektörü Etzioni’nin 
aksine bağımsız bir sektör olarak görmektedir. Salamon ve Anheir (1992: 127) ise Etzioni ve 
Cornuelle’den farklı olarak üçüncü sektörü piyasanın ve devletin baş edilemeyen gücüne karşı meydan 
okuyabilen çevre koruma hareketleri, insan hakları hareketleri gibi çeşitli sosyal ve politik hareketler 
bütünü olarak ele almaktadır 

Öner (2002: 1), üçüncü sektörü devletin yetemediği alanlarda yetebilmek ve beraberinde fayda 
sağlamak amacıyla ortak bir hedef uğruna bir araya gelen insanlar tarafından kurulan ve kâr amacı 
gütmeyen (gelir artanını yönetim kurulunu kontrol eden kişilere veya üyelere dağıtmayan) yapıların 
bütünü olarak değerlendirmektedir. Ayrıca kamu sektörüne nazaran daha esnek olma ve isteklere 
anında cevap verebilme açısından daha avantajlı konumda olduğunu düşünmektedir. Baloğlu’na 
(1999: 14) göre üçüncü sektör; halkın kendi özgür düşünceleri ve toplumsal çıkarları doğrultusunda 
siyasal iktidardan bağımsız olarak örgütlenen, halkın toplumsal değişimde rol almasına imkân 
sağlayan, toplumu ilgilendiren tüm konularda kamu ve özel sektör arasında köprü işlevi gören, 
toplumun sorunları ile yakından ilgilenen ve çözümler üreten kuruluşların tümüdür. Ayrıca Baloğlu 
(1994: 12) üçüncü sektörü özel girişimi kamu yararına örgütleyen sektör olarak ifade etmektedir. Bu 
minvalde Ateş ve Nohutçu’nun (2006: 273) çalışmasından hareketle üçüncü sektörü ne devlete ne de 
özel sektöre karşı bir rakip olarak değil bunların tamamlayıcısı olarak görülmesi gerekmektedir.  

Yukarıda yapılan tanımlardan anlaşılacağı üzere üçüncü sektör, kâr amacı gütmeyen, gönüllülüğün 
esas alındığı ve amacı hiçbir çıkar gözetmeden sadece topluma hizmet etmek olan tüm kurum ve 
kuruluşları bir şemsiye edasıyla bir arada tutan sektördür 

Üçüncü Sektörün Hizmet Üretebileceği Alanları 

Günümüzde yaşanan ekonomik, teknolojik ve sosyolojik gelişmelerle birlikte kamusal hizmetlerin 
üretimi ve sunumu da doğrudan değişiklik göstermiş, bu ise yerel nitelikte hizmetlerin etkin, adaletli 
ve ihtiyaçlara uygun şekilde sunulmasında bir takım güçlükler yaşanmasına ve yerel yönetimin mali 
alt yapısının elverişsizliği, hizmetin üretimi ve dağıtımı açısından hükümetin alternatif yapılar 
aramasına ortam hazırlamıştır (Ateş ve Nohutçu, 2006: 247). Bu kapsamda gönüllülük prensibiyle 
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hareket eden üçüncü sektör kuruluşları, devletin uzanamadığı ya da yetersiz kaldığı alanlarda 
insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla asgari yaşam standardının altındaki insanların haklarını 
savunma rolünü üstlenerek toplumsal bilincin oluşması için faaliyet göstermektedirler (Güngör ve 
Çölgeçen, 2013: 165). 

İçinde bulunduğumuz dönem itibariyle üçüncü sektör kuruluşlarının toplumların ekonomik, siyasal ve 
kültürel yaşamlarında büyük önem kazandıkları görülmekte ve insanların örgütlenme yetenekleri, 
kamu ve özel sektör örgütlenmesinden daha geniş bir çerçevede çarpıcı şekilde gelişmektedir (Saltık, 
1995: 21). Bundan dolayı üçüncü sektör kuruluşları toplumun vazgeçilmez unsurlarından biri olarak 
görülmekte ve bireye ulaşmanın en akılcı yolu olarak kabul edilmektedir. Bu minvalde üçüncü sektör 
kuruluşlarına hükümetlerin açıkça ifade edemediği bir çok konuyu gündeme taşımak, hükümetin karar 
alma sürecinde toplumun aktif katılımını sağlamak ve halkın bilgi ve becerisini kullanabileceği açık 
bir ortam oluşturmak gibi bir çok görev düşmektedir (Demirel vd., 2014: 136; Koçyıldırım, 1990: 46).  

Ülkemizde üçüncü sektör yapısı altındaki gönüllülerin günlük hayatta pek çok alanda çeşitli görevler 
üstlendiği görülmekte ve sağlık, sosyal hizmetler, sosyal yardımlaşma, kalkınma, eğitim, kültür ve 
mesleki alanlarda çalışmalar yapan birçok üçüncü sektör kuruluşu bulunmaktadır (Koçyıldırım, 1990: 
46; Bayraktar vd., 2003: 168). Bunlar; eğitim hizmetleri, spor hizmetleri, diğer hizmetler ve sağlık 
hizmetleridir. 

Sağlık Hizmetleri 

İlk insandan bugüne dünyaya gelen her bireyin temiz ve düzenli bir çevrede yaşama, sağlıklı olma ve 
gerektiğinde ise sağlık hizmetlerine kolaylıkla ulaşma hakkına sahip olduğu gerçeği herkes tarafından 
kabul görmektedir. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 56. Maddesinde yer almakta olan 
“Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.” ifadesi de sağlığın temel bir insan 
hakkı olduğunu açıkça ifade etmektedir. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü’nün 1970 yılında, “sağlığın 
temel insan haklarından biri olduğu”  (DSÖ, 1970) şeklinde bir karar alması da bu durumu destekler 
niteliktedir Burada bahsedilen sağlık hakkından ise insanın çevresinde oluşabilecek tüm tehlikelere 
karşı korunması, ekonomik, sosyal ve fiziki tüm engellere karşın herkesin teşhis-tedavi hizmeti 
almasının sağlanması, güvenliğinin garanti altına alınması ve tüm bu müdahalelerin insan onuruna ve 
şerefine yakışır şekilde uygulanması anlaşılmalıdır (Funda, 2012: 2).  

Kişilerin sağlık hizmetine ulaşması ve kullanması da en az sağlık hakkı kadar önemli bir konudur. Bu 
konunun önemi ise Hasta Hakları Yönetmeliği’nde “kişiler eşitlik ve adalet ilkeleri çerçevesinde 
sağlıklı yaşamaya yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetleri dâhil olmak üzere mevcut sağlık 
hizmetleri ihtiyaçları doğrultusunda kullanma hakkına sahiptir.” ifadesi ile belirtilmektedir (Üçışık, 
2010: 16). Madalyonun diğer yüzünde ise devlet temelli sağlık hizmeti sunumu zorunluluğu 
bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın Sağlık Hizmetleri Yönergesinde bulunan “Sağlık hizmetlerinin 
doğuştan kazanılmış bir temel insanlık hakkı olduğundan hareketle, ülke sınırları içinde yaşayan tüm 
yurttaşlara kesintisiz sağlık hizmeti sunulması” ilkesi devletlerin sürekli ve kaliteli bir sağlık hizmeti 
sunmakla görevli olduklarını göstermektedir. Bundan dolayı Ertan’ın (2012: 96) çalışmasında ifade 
ettiği üzere vatandaşlar her şart altında devletten sağlık hizmeti talep edilebilir ve yerine getirilmemesi 
durumunda sağlık hakkının ihlalinden bahsedilebilir. 

Yukarıda belirtilen ifadelerden hareketle sağlık hizmet sunumu kimi zaman devlet eliyle yapılırken, 
kimi zaman da özel sektör kanalıyla hayata geçirilmektedir. Maddi durumu yerinde olan ve sağlık için 
bütçelerinden kolaylıkla pay ayırabilen kimselerin sağlık hakkını kullanmak için özel sağlık 
kuruluşlarını tercih ettiği, orta düzeyde gelire sahip kimselerin ise kamuya ait sağlık kuruluşlarını 
tercih etmekte olduğu düşünülmektedir. Bu iki kesimin dışında ise sağlık hizmetlerine belki de 
diğerlerinden daha çok ihtiyacı olan ve ihtiyacı olduğu halde ulaşamayan kesim bulunmaktadır. Bu 
kesime hizmet veren sektör ise diğer iki sektörden faklı olarak ortaya çıkmış, herhangi bir kazanç elde 
etme gayesi içinde olmayan, tamamen gönüllü sağlık hizmeti sunmayı amaçlayan üçüncü sektördür. 
Çevik (2012: 202) üçüncü sektör kurumlarının en önemli özelliklerinin kâr amacı gütmeden topluma 
hizmet sunulması olduğunu ve bu yönüyle devletin yetemediği yerde tamamlayıcı rol üstlendiğini 
belirtmektedir. Tengilimoğlu ve diğerleri ise (2011: 163) çalışmalarında söz konusu sektörün ana-
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çocuk sağlığı ve aile planlaması, diyabet ve kanser gibi, belirli hastalık ve hastalık gruplarına özel 
hizmet sunduğu ve bu kuruluşların sunmuş oldukları hizmetlerin sınırlı olduğunu ifade etmektedirler. 

Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık hizmeti sunan birçok üçüncü sektör kuruluşu bulunmaktadır. 
Çalışmamız kapsamında hem konu bütünlüğünü bölmemek hem de çalışmanın daha iyi anlaşılmasını 
sağlamak amacıyla insan sağlığı üzerinde en çok etkisi olan üçüncü sektörde sağlık hizmeti sunan 
kuruluşlar ulusal ve uluslararası olmak üzere iki başlık altında ele alınarak açıklanmaya çalışılacaktır.  

2. Yöntem 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Türkiye’de sağlık hizmeti alanında ulusal ve uluslararası düzeyde aktif faaliyet 
gösteren üçüncü sektör kuruluşlarının tamamı oluşturmaktadır. Örneklem ise bu evrenden ulaşılmış 11 
uluslararası ve 12 ulusal kuruluştan oluşmaktadır.  

Veri Toplama Aracı 

Bu araştırmada veri toplama aracı olarak web tarama yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemin seçilme 
nedeni, sağlık hizmetleri alanının yapısı itibariyle sürekli değişen ve gelişen bir yol izlemesinden 
dolayı kuruluşlar hakkında en güncel verileri toplamaktır. Web tarama yöntemi ile sağlık hizmeti 
alanında aktif faaliyet gösteren üçüncü sektör kuruluşlarının web sayfaları, sosyal medya hesapları ve 
internet ortamına yansımış bilgilerin tamamı tarama yöntemiyle incelenmiştir. 

Analiz Yöntemi  

Sağlık hizmeti alanında faaliyet gösteren üçüncü sektör kuruluşlarının web sayfaları, sosyal medya 
hesapları ve internet ortamına yansımış bilgilerin tamamı tarama yöntemiyle incelenmiş ve sağlık 
hizmeti veren kuruluşların profilleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda kurum adı, kuruluş 
yılı, merkezi, yöneticisi, misyon, vizyon, amaç, ilkeler ve faaliyet alanı şeklinde 9 temel sorunun yer 
aldığı formlar hazırlanarak, tarama sonucunda ele edilen bilgiler doğrultusunda formlar doldurulmaya 
çalışılmıştır.  

3. Bulgular 

Bu bölümde araştırma kapsamında ele alınan Türkiye’de sağlık hizmeti sunumunda aktif faaliyet 
gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlara ait bilgilere yer verilecektir. Bu kuruluşlar ise Tablo 1’de 
gösterilmektedir.  

Tablo1. Araştırma Kapsamında Ele Alınan Kuruluşlar 

Uluslararası Ulusal 
Kızılay Yeşilay 
İHH İnsani Yardım Vakfı LÖSEV 
Yeryüzü Doktorları Türk Kalp Vakfı 
Sınır Tanımayan Doktorlar İdealist Diş Hekimler Derneği 
Uluslararası Doktorlar Türk Böbrek Vakfı 
Tüm Afrika’nın Dostları Derneği Türkiye Diyabet Vakfı 
Diş Dostu Derneği Türkiye Sigarayla Savaş Derneği 
UNICEF Fiziksel Engelliler Vakfı 
Dünya Doktorları Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı 
Gönüllüler Derneği Türkiye Kanserle Savaş Vakfı 
Kutup Yıldızı Sağlık Gönüllüleri Derneği Sağlık Gönüllüleri Derneği 
 Lokman Hekim Sağlık Vakfı 
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Uluslararası Düzeyde Sağlık Hizmeti Sunan Kuruluşlar 

Kızılay'a Ait Tanımlayıcı Bilgiler 

Araştırma kapsamındaki üçüncü sektör kuruluşlarından biri olan Kızılay’a ait tanımlayıcı bilgiler 
Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2. Kızılay'a Ait Tanımlayıcı Bilgiler 

Kurum 
Adı Kızılay 

Kuruluş 
Yılı 1868 

Merkezi Ankara 

Kurucusu 

Dr. Marko Paşa, 
Dr. Abdullah Bey,  
Kırımlı Aziz Bey, 
Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa. 

Mevcut 
Yöneticisi Kerem Kınık 

Misyon 
Proaktif bir kurum olarak afetlerde ve olağan dönemde ihtiyaç sahipleri ve 
korunmasızlara yönelik yardım sağlamak, toplumda yardımlaşmayı geliştirmek, güvenli 
kan teminini gerçekleştirmek ve zarar görebilirliği azaltmak. 

Vizyon Türkiye’de ve dünyada, insani yardım hizmetinde model alınan, insanların en zor 
anlarında yanındaki kuruluş olmak. 

Amaç 

Hiçbir ayrım yapmaksızın insanın acısını önlemeye veya hafifletmeye çalışmak, insanın 
hayatını ve sağlığını korumak, onun kişiliğine saygı gösterilmesini sağlamak ve insanlar 
arasındaki karşılıklı anlayışı, dostluğu saygıyı, işbirliğini ve sürekli barışı getirmeye 
uğraşmak. 

İlkeler 

• İnsanlık
• Ayrım gözetmemek
• Tarafsızlık
• Bağımsızlık
• Hayır kurumu niteliği
• Birlik
• Evrensellik

Faaliyet 
Alanı 

• Ulusal afet yönetimi
• Kan hizmetleri
• Göç ve mülteci hizmetleri
• Uluslararası yardımlar
• Sosyal hizmetler
• Sağlık hizmetleri
• İlk yardım
• Eğitim ve gençlik hizmetleri
• Mineralli su işletmeleri

Tablo 2’de görüldüğü üzere Kızılay, geçmişi 1868’lere dayanan savaş alanında yaralanan ya da 
hastalanan askerlere hiçbir ayrım gözetmeksizin yardım etmek arzusundan doğmuş olan ve Dr. Marko 
Paşa, Dr. Abdullah Bey, Kırımlı Aziz Bey ve Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa tarafından kurulan bir üçüncü 
sektör kuruluşudur. İlk olarak "Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti" adıyla kurulan 
Kızılay sırasıyla 1877'de "Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti", 1923'de "Türkiye Hilaliahmer Cemiyeti”, 
1935'te "Türkiye Kızılay Cemiyeti" ve 1947'de "Türkiye Kızılay Derneği" adını almıştır. Kuruluşa 
"Kızılay" adını M. Kemal Atatürk vermiştir (www.kizilay.org.tr). Günümüzde genel merkezi Ankara 
ve genel başkanı Dr. Kerem Kınık olan Kızılay, kan merkezleri, afet müdahale merkezleri, 81 ilde 
bulunan 700’ü aşkın şubesi ile Türkiye’de en yaygın, en etkin ve en güçlü organizasyon yapısına sahip 
bir kuruluştur. Ayrıca söz konusu üçüncü sektör kuruluşunun “Kızılay” adı altında 22 ülkede faaliyet 
göstermesi de uluslararası arenada varlığının ispati niteliğindedir (www.kizilay.org.tr). 
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İHH İnsani Yardım Vakfı’na Ait Tanımlayıcı Bilgiler 

Araştırma kapsamındaki üçüncü sektör kuruluşlarından biri olan İHH İnsani Yardım Vakfı’na ait 
tanımlayıcı bilgiler Tablo 3’de gösterilmiştir. 

Tablo 3. İHH İnsani Yardım Vakfı'na Ait Tanımlayıcı Bilgiler 

Kurum 
Adı İHH İnsani Yardım Vakfı 

Kuruluş 
Yılı 1995 

Merkezi İstanbul 

Kurucusu Fehmi Bülent Yıldırım, 
Mahmut Savaş 

Yöneticisi Fehmi Bülent Yıldırım   

Misyon 

• Yeryüzünde adaletin ve iyiliğin hâkim olması için evrensel kardeşlik bilinciyle nerede 
olursa olsun muhtaç ve mazlum tüm insanlara ihtiyaç duydukları insani yardımı 
ulaştırarak onurlu bir yaşam sunmak. 
• İnsanı yardıma muhtaç hâle getiren ve mazlum eden her türlü politika ve faaliyetleri 
önlemek üzere tüm insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmemesi için gerekli 
çalışmaları yapmak. 
• Değişen dünyada değişmez değerlerin yaşatılmasını sağlamak. 
• İyiliği her zaman her yerde yaşatmak. 

Vizyon 
 

• Savaş ve doğal afetlerin sebep olduğu olumsuzluklar giderilerek bireylere ve 
toplumlara kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için destek olmak. 
• Tüm dünyada yardımlaşma alanında öncülük ederek ülkeler ve kurumlar arasında iş 
birliğini geliştirip ortak bilinç oluşturmak. 
• Yardıma muhtaç duruma düşmüş toplumların kişi ve kuruluşlarını güçlendirmek. 
• Kriz anında en az zarar için en hızlı ve etkin şekilde bölgeye ulaşmak. 
• Kalıcı projelerle kalıcı çözümler üretmek. 
• Yoksulluğun giderilmesine ve sosyal adaletin sağlanmasına katkı sağlamak. 

Amaç 

Bölge, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya 
düşmüş, felakete uğramış, zulüm görmüş, aç ve açıkta kalmış; savaş, doğal afet gibi 
sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış; evsiz, yurtsuz, tüm insanlara insani 
yardım ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmesini önlemek 

İlkeler 

• Öncü olmak. 
• Toplumlar arasında köprü olmak. 
• Hakem olmak. 
• Mazlumun sesi olmak. 
• Sömürünün olmadığı adil bir dünyanın yeniden inşasına katkıda bulunmak. 
• Emaneti en uygun şekilde kullanmak. 
• Şeffaf olmak. 
• Markayı ya da ismi değil hizmeti öne çıkarmak. 
• Din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmadan yardım etmek. 

Faaliyet 
Alanı 

• İnsani yardım 
• İnsan hakları 
• İnsani diplomasi 
• Acil yardım 
• Arama kurtarma 
• Gönüllü faaliyetleri 
• Bilinçlendirme 

Tablo 3’te görüldüğü üzere İHH İnsani Yardım Vakfı, 1992 yılı Bosna Savaşı’na kayıtsız kalamayan 
gönüllülerin başlatmış olduğu insani yardım çalışmalarının, 1995 yılında vakıf olarak yapılanması ile 
İstanbul’da hayat bulmuş bir üçüncü sektör kuruluşudur. Genel başkanı ise Fehmi Bülent Yıldırım 
olan İHH İnsani Yardım Vakfı, savaş, işgal, kıtlık ve doğal afetler gibi felaketler sonucu mağdur 
olmuş kişilere, yerlerinden edilmiş ve mülteci konumuna düşmüş ihtiyaç sahiplerine ulaşmakta; aynî 
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ve nakdi yardımların yanı sıra kalıcı projeler ile de ihtiyaç sahiplerini desteklemektedir 
(www.ihh.org.tr).  

Yeryüzü Doktorları’na Ait Tanımlayıcı Bilgiler 

Araştırma kapsamındaki üçüncü sektör kuruluşlarından biri olan Yeryüzü Doktorları’na ait tanımlayıcı 
bilgiler Tablo 4’de gösterilmiştir. 

Tablo 4. Yeryüzü Doktorları Derneği’ne Ait Tanımlayıcı Bilgiler 

Kurum 
Adı Yeryüzü Doktorları Derneği 

Kuruluş 
Yılı 2000 

Merkezi Manchester 
Kurucusu Ahmet Özdemir 
Mevcut 
Yöneticisi Dr. Yahyahan Güney 

Misyon Daha sağlıklı bir yeryüzü için iyilik yolunda olmak. 

Vizyon Sağlık yardımında yetkin bir kurum olmak. 

Amaç Din, dil ırk, mezhep gibi olguları dikkate almadan tüm insanlığa sağlık hizmeti sunmak. 

İlkeler 

• Yerel ve kültürel hassasiyetleri dikkate alma ve saygı duyma
• Irk, cinsiyet, bölgesel farklılık, dini ve felsefi görüş ve politik duruş gibi nedenlerden

dolayı ayrımcılık yapmama ve kurumsal ya da bireysel görüşlerini insanlara
dayatmama

• Sağlık alanında çalışan bazı benzer örgütlerin, misyonerlik faaliyetlerinin farkındadır
ve onlardan kuruluş felsefesi, kurucuların kimliği, amaç ve işleyiş tarzı, kısa ve uzun
vadeli hedefleri açısından tamamen farklı ve özgündür

Faaliyet 
Alanı 

• Tedavi edici sağlık projeleri
• Beslenme sağlığı projeleri
• Anne, çocuk sağlığı projeleri
• Kriz, acil durum projeleri
• Eğitim projeleri
• Ekipman ve sistem destek projeleri
• Koruyucu sağlık destek projeleri

Bosna ve Kosova Savaşı ve 17 Ağustos Depremi gibi insani krizlerde yapmış olduğu sağlık yardımları 
ile yoluna başlayan Yeryüzü Doktorları Derneği Tablo 4’de görüldüğü üzere 2000 yılında İngiltere’nin 
Manchester şehrinde kurulmuş ve ardından 2004 yılında Türkiye, 2009 yılında ise Pakistan şubesi 
açılmıştır. Ayrıca Türkiye şubesine bağlı olarak Somali, Kenya ve Filistin-Gazze’de temsilcilikleri 
bulunmaktadır. Yeryüzü Doktorları Derneği, bu şube ve temsilcilikleri ile birlikte Suriye, Yemen, 
Kongo DC, Uganda, Çad, Nijer, Tanzanya, Afganistan, Kosova, Makedonya ve Azerbaycan başta 
olmak üzere, bugüne kadar 40’tan fazla ülkede yardım faaliyetleri gerçekleştirmiştir (www.yyd.org.tr). 

Ulusal Düzeyde Sağlık Hizmeti Sunan Kuruluşlar 

Yeşilay’a Ait Tanımlayıcı Bilgiler 

Bu araştırma kapsamına konu olmuş üçüncü sektör kuruluşlarından biri olan Yeşilay’a ait bilgiler 
Tablo 5’de gösterilmiştir. 
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Tablo 1. Yeşilay'a Ait Tanımlayıcı Bilgiler 

1920’lerde İngilizlerin İstanbul Limanı’ndan gemilerle getirdiği binlerce kasa alkollü içkiyi Türk 
gençlerine bedava dağıtıp onları zehirlemesine, işgale karşı direnişlerini kırıp özgürlüklerini ve 
onurlarını ellerinden almak istemelerine karşı alkollü içkilerle mücadele fikrinden hareketle kurulmuş 
olan Yeşilay’a ait tanımlayıcı ifadelere Tablo 5’de yer verilmiştir. İlk zamanlar “Hilal-i Ahdar” 
ismiyle anılan kuruluş, daha sonra “kamuya yararlı dernek” statüsü alarak 1934’de Bakanlar Kurulu 
kararı ile Yeşilay ismi almıştır. Merkezi İstanbul olan Yeşilay’ın mevcut yönetici ise Mücahit 
Öztürk’dür. Ayrıca kurulduğu günden bu yana bağımlılık türleri arttıkça Yeşilay’ın da çalışma alanları 
çeşitlenmiş alkolden sonra sigara, uyuşturucu, kumar, fuhuş ve yakın zamanda teknoloji bağımlılığı 
Yeşilay’ın mücadele alanlarına dâhil olmuştur (www.yesilay.org.tr).  

 LÖSEV’e Ait Tanımlayıcı Bilgiler  

Bu araştırma kapsamında ele alınan üçüncü sektör kuruluşlarından biri olan LÖSEV’e ait bilgiler 
Tablo 6’da gösterilmiştir. 

Tablo 2. LÖSEV'e Ait Tanımlayıcı Bilgiler 

Kurum 
Adı Yeşilay  

Kuruluş 
Yılı 1920 

Kurucusu Mazhar Osman Usman 

Mevcut 
Yöneticisi Mücahit Öztürk 

Merkezi İstanbul 

Misyon 

Yeşilay, insan onurunu ve saygınlığını temel alan, toplumu ve gençliği ayrım 
gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan, milli ve ahlaki değerleri 
gözeterek ve bilimsel metotlar kullanarak tütün, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji, 
kumar vb. bağımlılıklarla mücadele eden; önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ve 
savunuculuk çalışmaları yürüten bir sivil toplum kuruluşudur.   

Vizyon Kuruluşunun ikinci yüzyılına girerken bağımlılıkla mücadelede ulusal ve uluslararası 
düzeyde öncü rol oynayan bir Yeşilay.  

Amaç 

Yurdumuzda ahlâkî ve kültürel bir kalkınma atmosferi içinde; tütün, alkol ve madde 
bağımlılığı gibi toplumun ve gençliğin beden ve ruh sağlığını tahrip eden bağımlılıklar 
yanında, kumar, internet ve teknoloji bağımlılığı gibi gençliğe ve topluma zarar veren 
bütün zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek, milli kültürüne bağlı nesiller yetiştirmek. 

İlkeler 

• İnsan onuru için bağımlılıklarla mücadele 
• Ayrım gözetmemek 
• Bağımsızlık 
• Halk sağlığı 
• Bilimsellik 
• Küresellik 
• Toplumsallık 

Faaliyet 
Alanı 

• Alkol bağımlılığı 
• Tütün bağımlılığı 
• Madde bağımlılığı 
• Kumar bağımlılığı 
• Teknoloji bağımlılığı 

Kurum 
Adı LÖSEV 

Kuruluş 
Yılı 1998 

Kurucusu Üstün Ezer 
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Tablo 6’da ulusal düzeyde sağlık hizmeti sunan bir üçüncü sektör kuruluşu olan LÖSEV’e ait 
tanımlayıcı bilgilere yer verilmiştir. Tabloya bakıldığında LÖSEV’in mevcut yöneticisi Üstün Ezer 
tarafından ilk kez 1998 yılında Ankara merkezli olarak, lösemili çocukları tedavi etmek amacıyla 
kurulduğu görülmektedir. İlk zamanlar faaliyetlerine lösemili bir çocuğun yol parasını ya da okul 
ihtiyacını karşılamak gibi küçük yardımlarla hizmete başlayan kuruluş, zamanla insani yardım, 
çocukluk çağı kanserleri ücretsiz tanı tedavi ve sağlık hizmetleri, eğitim, sağlık ve sosyal etkinlikler 
gibi birçok alanda faaliyet göstermeye başlamıştır (http://www.losev.org.tr). 

Türk Kalp Vakfı'na Ait Tanımlayıcı Bilgiler 

Bu araştırma kapsamında ele alınan üçüncü sektör kuruluşlarından bir diğeri olan Türk Kalp Vakfı'na 
ait bilgiler Tablo 7’de gösterilmiştir. 

Tablo 73. Türk Kalp Vakfı'na Ait Tanımlayıcı Bilgiler 

Mevcut 
Yöneticisi Üstün Ezer  

Merkezi Ankara 

Misyon Lösemi hastalığını tanıtmayı, lösemili çocukları tedavi etmeyi, lösemili çocukların ve 
ailelerinin sıkıntılarını topluma aktarmayı ve bu vesileyle toplumu bilinçlendirme. 

Vizyon 

LÖSEV ile lösemili ve kan hastası çocukların, sağlık ve eğitim başta olmak üzere her 
türlü ihtiyaçlarının sağlanmasına yardımcı olmak, bunun yanı sıra, kalıtsal ve edinsel kan 
hastalıkları konusunda ulusal düzeyde tedavi, eğitim ve araştırma kurumları kurmak ve 
işletmektir.  

Amaç Lösemili çocukları tedavi etmek. 

İlkeler 

• Dürüstlük 
• Fedakârlık 
• Diğerkâmlık, 
• Bilinçli toplum oluşturmak, 
• Yaşama/Hayata tutundurmak. 

 
 
Faaliyet 
Alanı 

• İnsani yardım,  
• Çocukluk çağı kanserleri ücretsiz tanı tedavi ve sağlık hizmetleri 
• Eğitim 
• Sağlık 
• Sosyal etkinlikler 

Kurum 
Adı 

Türk Kalp Vakfı 

Kuruluş 
Yılı 

1975 

Kurucusu Ahmet F. Ekmekçioğlu,  
Doğan Gündüz, 
Edip Kürklü, 
M. Ali Işığıgür, 
H. Tahsin Önalp,  
İbrahim Bodur, 
İzzet İşman,  
Mehmet Emin Karamehmet, 
Necmettin Bayramoğlu,  
Nezih Demirkent, 
Süha Dağdeviren  

Mevcut 
Yöneticisi 

Semiramis Sekban 

Merkezi İstanbul 
Misyon Kalp damar hastalıklarından ölümleri azaltmak ve koruyucu hekimlik. 
Vizyon Kalp ve damar hastalıkları konusunda farkındalık yaratmak, toplumu bilinçlendirmek ve 

koruyucu hekimlik bilincini geliştirmek. 
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Türk Kalp Vakfı, Tablo 16’da ifade edildiği üzere mevcut yöneticisi Semiramis Sekban olan ve 
İstanbul’da kurulan bir üçüncü sektör kuruluşudur. 1975’de kurulan ve o günden bugüne hizmet 
sunmaya devam eden Türk Kalp Vakfı, ABD ve İtalya’dan sonra dünyada üçüncü kalp vakfı olma 
özelliğini taşımaktadır. Toplanan yardım ve bağışlarla varlığını devam ettiren vakıf, koruyucu ve 
tedavi edici hizmetler sunmaktadır (tr.wikipedia.org).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amaç Kalp damar hastalıklarına karşı toplumsal bir farkındalık oluşturmak ve bu farkındalığın 
artmasını sağlamak 

İlkeler Kaliteli ve titiz bir hizmet 
 
 
Faaliyet 
Alanı 

• Kadın kalp merkezi 
• Holter monitör 
• Eforlu EKG laboratuvarı 
• Laboratuvar tetkikleri 
• Koruyucu kalp merkezi 
• Ekokardiyografi 
• Kilo kontrol merkezi 
• Röntgen 
• Çocuk kardiyolojisi 
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4. Sonuç 

Bu bölümde, yapılan araştırmalar ve elde edilen bulgular tartışılmış, kuruluşlar kurum adı, kuruluş 
yılı, merkezi, mevcut yöneticisi, misyonu, vizyonu, amacı, ilkeleri ve faaliyet alanı gibi bilgiler 
doğrultusunda ele alınarak genel bir değerlendirme yapılmıştır.  

Bu çalışmada Türkiye’de bulunan ve sağlık hizmeti alanında ulusal ve uluslararası düzeyde aktif 
faaliyet gösteren üçüncü sektör kuruluşları ele alınmıştır. Bu kuruluşlardan ilki uluslararası arenada 
faaliyet gösteren ve gönüllü sağlık hizmeti sunumunda önemli bir yeri olan Kızılay’dır. Kızılay savaş 
ve zor günlerle mücadele etmek fikrinden hareketle kurulmuş ve günümüzde de aktif faaliyet gösteren 
üçüncü sektör kuruluşudur. Kızılay afet ve olağanüstü durumlarda toplum yararına davranışlar 
sergileme, okullarda ve diğer yerlerde öğrencileri ve toplumu sağlık ile ilgili bilgilendirme programları 
yapma, kan alma, kan almanın önemini anlatma ve buna benzer birçok alanda faaliyet gösteren bir 
kuruluştur. Bu çerçevede sağlık hizmeti sunma noktasında kamunun yükünü önemli ölçüde 
hafiflettiğini söylemek mümkündür.  

Bu çalışmada ele alınan bir diğer kuruluş ise İHH İnsani Yardım Vakfı’dır. İHH İnsani Yardım Vakfı 
tıpkı Kızılay gibi savaş ve mücadele düşüncesiyle ortaya çıkmış ve uluslararası faaliyet gösteren bir 
üçüncü sektör kuruluşudur. İsminden anlaşılacağı üzere insanı ve onun hayatını temel alan vakıf tüm 
dünyanın onurlu ve insani şartlar içerisinde yaşaması için kurulduğu günden bu yana çaba 
göstermektedir. İnsan hayatının olmazsa olmazı sağlık hizmetleri bu kapsamda vakfın üzerinde 
durduğu önemli konulardan biridir. Bu alanda hem ülke içi ve ülke dışında hijyen konusunda 
bilgilendirme, temiz suya erişimin sağlanması gibi koruyucu sağlık hizmetlerinde hem de olağandışı 
durumlarda müdahale etme çabalarıyla ilk ve acil yardım alanında oldukça önemli çalışmalar 
yürütmektedir. Tüm faaliyetlerini hiçbir çıkar gözetmeden yapan vakfın bu sayede toplumsal 
dayanışmayı desteklediğini ve kamu sektörünün sağlık alanındaki etkinliğini bir yardımcı kimliği ile 
artırdığı söylenebilmektedir. 

Bu çalışma kapsamında ulaşılan kuruluşlardan bir diğeri ise Yeryüzü Doktorları Derneği’dir. Yeryüzü 
Doktorları Derneği de yukarıda bahsedilen iki kurum gibi ilk ortaya çıkışı savaş ve doğal afetlerle 
mücadeleye dayanan ve uluslararası düzeyde hizmet sunan bir üçüncü sektör kuruluşudur. Söz konusu 
dernek sağlık alanında oldukça geniş bir yelpazede hizmet sunumu gerçekleştirmektedir. Burada geniş 
bir yelpazeden anlaşılması gereken ise sunulan hizmetin kimi zaman birinci basamak düzeyde bir 
sağlık bakımı olabileceği gibi kimi zamanda beyin cerrahi gibi aşırı uzmanlık gerektiren ileri düzey bir 
sağlık hizmeti olabildiğidir. Bununla birlikte dernek yaygın olarak görülen hastalıklara karşı 
salgınların önlenmesi ve hastane, sağlık merkezi, laboratuvar gibi sağlık ünite ve birimlerinin yapımı 
işletimi ile de çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda Yeryüzü Doktorları Derneği 2015 yılında 1254 
jinekoloji, 1684 çocuk hastalıkları, 1351 dâhiliye, 1258 aile hekimliği ve 1069 genel cerrahi olmak 
üzere toplamda 6.616 hastaya muayene gerçekleştirmiştir. Buradan anlaşılacağı üzere dernek kamunun 
bu alanda önemli bir yardımcısı olarak oldukça etkin rol oynadığı düşünülmektedir. 

Bu çalışma kapsamında ele alınan bir diğer kuruluş ise ulusal düzeyde faaliyet gösteren Yeşilay’dır. 
Yeşilay, kuruluşu milli duygulara dayanan ve gençleri başta alkol olmak üzere tüm bağımlılıklardan 
korumak amacıyla çalışmalar yürüten bir üçüncü sektör kuruluşudur. İlk olarak alkol bağımlılığı ile 
mücadele eden kuruluş günümüzde faaliyet alanını genişletmiş ve alkolün yansıra tütün, madde, 
kumar ve teknoloji bağımlılıkları ile de mücadele etmeye başlamıştır. Bu kapsamda Yeşilay’ın sağlık 
alanında koruyucu bir rol üstlendiği söylenebilmektedir.  

Bu çalışma konusuna dâhil olan bir diğer kuruluş ise lösemili ve kan hastası çocukların sağlık, eğitim, 
beslenme gibi bilumum ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak amacıyla faaliyet gösteren 
LÖSEV’dir. LÖSEV kalıtsal ve edinsel kan hastalıkları konusunda ulusal düzeyde hizmet sunmakla 
birlikte ayrıca tedavi, eğitim ve araştırma kurumları kurmayı ve işletmeyi de kendisine görev 
edinmiştir. Bununla birlikte akraba evliliğine de dikkat çekmeye çalışan vakıf bu doğrultuda da çeşitli 
projeler yürütmektedir. Buradan hareketle üçüncü sektör kuruluşlarının toplum sağlığını etkileyen her 
alanda boy gösterdiklerini söylemek mümkündür. Bu kapsamda sağlık hizmeti sunan bir diğer üçüncü 
sektör kuruluşu ise Tür Kalp Vakfı’dır. Tük Kalp Vakfı kalp ve damar hastalıklarından kaynaklı 
ölümleri azaltmak, bu konu hakkında Türk toplumunu bilinçlendirmek ve koruyucu hekimlik yapmak 

778



2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

gibi konuları kendine ödev edinmiş bir üçüncü sektör kuruluşudur. Vakıf alanında önemli çalışmalar 
yapmakla birlikte bunlardan bir tanesi olan Türkiye’ de ilk defa “Kadın Kalp Merkezi” ni kuran vakıf 
kardiyolog, hemşire, diyetisyen, teknisyenden oluşan bir ekip tarafından kadın kalp hastalıkları ile 
ilgili hizmet sunmaya başlamıştır. 

Sağlık hizmetleri, toplum refahının yükseltilmesi ve sosyal yapının desteklenmesini içermektedir. 
Bundan dolayı, nitelikli ve eşit bir sağlık hizmetinin sosyal devlet olmanın en önemli gereklerinden 
biri olduğu söylenebilmektedir. Diğer bir ifade ile sağlıklı bireylerden oluşan sağlıklı nesillere ulaşma 
sosyal devletin var olma nedenlerinden biridir. Yukarıda ifade edilen üçüncü sektör kuruluşlarının ise 
bu çerçevede sosyal bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti’nin sağlıklı bireylerden oluşan sağlıklı 
topluma ulaşma ve herkese eşit sağlık hizmeti sunma gereğini yerine getirmesine yardımcı olma 
noktasında önemli bir rol oynadığı söylenebilmektedir. Ayrıca sağlık hizmeti sunan üçüncü sektör 
sağlık kuruluşlarının hiçbir ayrım gözetmeksizin herkese ulaşma çabaları ve tamamen gönüllülük 
esasıyla hareket etmeleri sosyal dokunun güçlendirilmesi, adalet duygusunun temin edilmesi, 
toplumsal eşitsizliklerin giderilmesi ve en temel insan hakkı olan sağlık hakkının herkese eşit 
verilmesi noktasında oldukça önemli olduğu düşünülebilir.   

Yukarıda belirtilen ifadelere ek olarak sağlık alanında aktif faaliyet gösteren üçüncü sektör kuruluşları, 
sağlık hizmeti sunumu noktasında küçük bir aşılama uygulamasından ileri derece uzmanlık gerektiren 
kalp ameliyatlarına kadar farklı uç noktalarda varlıklarını devam ettirmektedirler. Bu duruma Diş 
Dostu Derneği’nin okullarda ve diğer toplumsal alanlarda ağız ve diş sağlığı kontrolleri yapması, diş 
macunu ve diş fırçası kullanımı gibi çok küçük konularda eğitici programlar düzenlemesi ve koruyucu 
hekimlik yapması minimal düzeyde faaliyet gösteren üçüncü sektör kuruluşuna örnek olarak 
verilebilmektedir. Tam aksi yönde ise Türk Kalp Vakfı, Türk Böbrek Vakfı, LÖSEV, Sınır Tanımayan 
Doktorlar ve Yeryüzü Doktorları gibi faaliyet alanı oldukça geniş, katarakt ameliyatından böbrek 
nakline, börek naklinden kanserle mücadeleye kadar hemen hemen her alanda varlığını idame ettiren 
ve toplumun sağlık ihtiyacına cevap verebilen kuruluşlara örnek gösterilebilir.  
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MANTAR YÖNETİMİ YAKLAŞIMI: KAMU – ÖZEL HASTANELER 
KARŞILAŞTIRMASI 

Cemil Örgev1 
Serhan Şahinli2 

Özet 

Mantar yönetimi yaklaşımı literatüre son yıllarda girmiş olan bir kavramdır. "Mantar Yönetimi", çalışanların 
şirket performansına kör davrandığı ve amacını bilmeden çalıştığı bir yönetim tarzı olarak tanımlanmaktadır. Bu 
metafora göre üst kademede yer alan yöneticiler mantar yetiştiriciliğindeki gibi astlarını karanlıkta bırakarak, 
sadece astların ihtiyacı olan ve performansını arttıracak kaynakların sağlanmasının gerektiğini savunmaktadırlar. 
Bu çalışmanın temel amacı, bir kamu ve bir özel hastanede görev alan orta ve alt kademe sağlık çalışanlarının 
görüş ve algıları çerçevesinde, üstlerinin kendileri ile ilgili karar alırken ne düzeyde bilgi paylaşımında 
bulundukları, örgüt içerisinde yetersiz iletişim ve güç kaybı endişesine maruz bırakılıp bırakılmadıkları ve kamu-
özel hastane arasında yönetim yaklaşımı açısından farkın olup olmadığını tespit etmektir. Anket formu, İstanbul’da 
faaliyet gösteren bir kamu hastanesi ve bir özel hastanede, orta ve alt kademede çalışan 253 kişiye uygulanmıştır. 
Araştırmada orta ve alt kademe çalışanların üstleri tarafından, bir işin yapılması sırasında ve sonrasında yeterli 
düzeyde bilgilendirilmedikleri, üstlerinin kendi güçlerini kaybetme korkusuyla örgüt içinde korku kültürü yaymaya 
çalıştıkları, klasik bir yönetim anlayışı çerçevesinde tek yönlü iletişimi benimsedikleri ve katılımcı yönetim tarzının 
uygulanmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Mantar Yönetim, Yönetici, Sağlık 

MUSHROOM MANAGEMENT APPROACH: PUBLIC - PRIVATE HOSPITAL COMPARISON 

Abstract 

The mushroom management approach is a concept that has entered the literature in recent years. Mushroom 
Management is defined as a management style in which employees are blinded to the performance of the company 
and work without knowing its purpose. According to this metaphor, the top managers argue that as in the case of 
mushroom cultivation, they must keep their subordinates in the dark, providing resources that only subordinates 
need and that will increase their performance. The main aim of this study is to determine the extent to which the 
superiors share information in the context of their views and perceptions of middle and lower level health workers 
working in a public and private hospital and whether they are exposed to an inadequate communication and loss 
of power within the organization, to determine whether there is any difference in terms of management approach 
between private hospitals.The questionnaire was administered to 253 middle and lower level public and private 
hospitals operating in Istanbul. The study has reached the conclusion that middle and lower level employees are 
not adequately informed by their superiors during and after a job, their superiors are trying to spread fear culture 
within the organization in fear of losing their power, they have adopted one-way communication within the 
framework of classical management and not participatory management style. 

Keywords: Mushroom Management, Manager, Health 
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1. Giriş

Mantar yönetim tarzı (Mushroom Management) özellikle son yıllarda gündeme gelen bir yaklaşımdır. 
“Sözde Analiz” veya “Kör Gelişim” olarak da bilinen "Mantar Yönetimi", çalışanların şirket 
performansına kör davrandığı ve amacını bilmeden çalıştığı bir yönetim tarzı olarak 
tanımlanmaktadır”(www.geckoboard.com; Mar, 2011). Bu metafor, mantarların yetiştirilme tarzından 
yola çıkarak öne sürülmüştür. Mantarlar, ışık alan ortamda üreyebilmesine rağmen ürünün beyaz parlak 
olması, gri renk almaması için karanlık ortamda yetiştirilmesi tercih edilmektedir (Şekil 1). Mantar 
yönetimi tarzını benimsemiş yöneticiler iş görenlerine hazır, üretim amaçlı bilgileri vermekte sorgulama 
ve yorum yapma, yeni teknikler oluşturma imkânı vermemekte,  çalışanlarını ve astlarını karanlıkta 
tutarak, mantarlar gibi, ihtiyacı kadar bilgilendirdikten sonra büyümelerini beklemelerine 
dayanmaktadır.  

Şekil 1. Kültür Mantarı Gelişim Süreci 

Mantarlarda diğer bitkilerde olduğu gibi sağlam bir kök sistemi olmaması “mantar yönetimi 
yaklaşımının” benimsendiği ortamlardaki iş görenlerin kendilerini kalıcı hissetmedikleri ve aidiyet 
duygusunun çok zayıf olduğu algısı ile benzerlik göstermektedir. Mantar yönetim teorisinde, belirsizlik 
yüksek, geri bildirim ise minimum düzeydedir. Bu yönüyle bilgi ve kaynakların nereden gelip nereye 
gittiği büyük bir kara deliktir (Baxter,2005). Yöneticiler astları ile sadece gerekli olan bilgileri 
paylaşmakta olup örgüt açısından stratejik ve önemli gördükleri bilgileri paylaşmama 
düşüncesindedirler (Mar, 2011). Bu tarz yöneticiler çalışanlarından sadece performans ve çıktı 
beklemektedir. Çalışanları ile geliri, gideri ve riskleri paylaşmaz, iletişim kanalları kapalıdır 
(Kılıç,2015). Bu doğrultuda çalışanlar her an kendisini hasat edilecek, kök salmayan mantar gibi 
hissederek verimli olamayacaklardır. Yöneticiler bu aşamada çalışanların sadece kendi işlerine 
odaklanmaları gerektiğini ve çok fazla sorgulamada bulunmamalarını istemektedirler. Mantar yönetim 
tarzı, finansal ve operasyonel bilgileri paylaşarak her çalışanı daha başarılı bir kişi haline getirme 
felsefesini benimseyen, çalışanların iş okur-yazarlığını ve finansal tabloları anlayabilme becerisini 
geliştirmeyi hedefleyen, maliyet minimizasyonunu sağlayacak bilgileri elde etme ve kullanma 
becerisine sahip olmasını sağlayan, iş ortakları arasında adaleti sağlayan ve adil bir ödüllendirme sistemi 
gibi uygulamalara dayanan “açık kitap yönetim” (Open Book Management) tarzının tam tersi bir 
yönetim tarzıdır (Lloyd ve Case, 1998). Mantar yönetim tarzı, demokratik, katılımcı ve şeffaf bir 
yönetim şeklinin tam zıttı olarak örgüt içerisinde iletişim düzeninin bütünü ile hiyerarşiye dayandığı, 
organizasyon içinde bilgi akışını kısıtlayan, kontrol mekanizmaları içinde iki yönlü ve çapraz, örgütsel 
iletişimi engelleyen özellikle soba borusu tipi organizasyonlarda daha fazla görülen, anti-örüntü bir 
yönetim tarzıdır (Kılıç ve Olgun, 2017; www.malagabay.wordpress.com). 

Mantar yönetim tarzı ile ilgili klasik örnek Titanik’tir. Titanik buzdağına çarptığında, geminin yalnızca 
birkaç üyesi geminin batacağını bilmekteydi. Kaptan, mürettebatın çoğunluğunu, kaos ve düzensizlikle 
sonuçlanan durumun ciddiyetine dair bilgilendirmede bulunmamıştır. Görevlilerini bir trajediyle 
sonuçlanan karar verme sürecine dahil etmeden kendi başına hareket etmiştir (Das, 2018). Diğer bir 
örnek ise, Lehman Brothers'ın 2008 yılında iflas etmesi sırasında bankanın yönetimini yürüten eski 
CEO'su Richard S. Fuld'un da aralarında bulunduğu banka yönetimi hakkında önemli bilgilerin 
açıklanmasıdır. 
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Banka aşırı riskli ipoteklere daha fazla odaklanmaya başlamış olmasına rağmen ne çalışanlar ne de 
kamu, bankanın mali durumundan haberdar edilmemiştir. Herkes Lehman Brothers'ın hem güvenli hem 
de riskli yatırımlar da dahil olmak üzere çeşitli yatırımlarla ilgilendiğini düşünmüştür.  Banka iflas 
ettikten sonra, bilginin gizlenmesinden sorumlu olmasına rağmen, işletmenin CEO'su bu olayların 
sorumluluğunu da kabul etmemiştir (www.revolvy.com). 

“Neden bazı yöneticiler mantar yönetimini uygular? “ sorusuna cevap olarak “eğer stratejik düzeyde bir 
bilgi, çalışanlarla paylaşılacak olursa aynı sektörde birçok işletme bu bilgileri kullanarak pazar payını 
daraltacaktır” şeklinde cevap verilmektedir. Örnek olarak, çok iyi bilinen bir soda şirketi stratejik 
formülü tüm çalışanları ile paylaşacak olursa piyasadaki birçok şirket bu formülü kullanacaktır 
(www.usersmarterworld.wordpres. tag/muscroom management).  Bu nedenle yönetici merkezi 
noktalardaki güç ve bilgiyi saklayarak çalışanların soru sorması ve kritik yapmasına izin vermez” 
denilmektedir. Mantar yönetim tarzı, yöneticinin çalışanların yaptığı işten anlamadığı ve bu nedenle 
çalışanlarla etkin bir şekilde iletişim kuramadığı zaman ortaya çıkabilir (Laplante ve Neill, 2006). 
Mantar yönetim uygulayan kurumlarda, hastanelerde hasta hekim arasında bulunan bilgi asimetrisine 
benzer şekilde, yöneticiler ile çalışanlar arasında da bilgi, yetki ve sorumluluk yönlerinden asimetri 
vardır (Kılıç, 2015). 

Mantar yönetim tarzının en önemli nedenleri şu şekilde sıralanabilir; 

• Yöneticilerin kendilerini tüm çalışanları ortak bir amaca yönlendiren kişi olmaktan ziyade örgüt
içerisinde tek karar mekanizması olma isteği,

• Yöneticilerin, çalışanlar ile bilgi paylaşımında bulunduğu takdirde örgüt içerisinde kendi
kaderlerini etkileyecek nitelikte yeni fikirler geliştirmelerinden korkmaları
(www.revolvy.com),

• Örgütün sahip olduğu bilgilerin gizlilik düzeyi,
• Örgütün bazı bilgileri üçüncü kişiler ile paylaşmaması,
• Astlar arasındaki anlaşmazlıkları engellemek,
• Örgütün prestijini ve düzenini korumak (Kılıç ve Olgun, 2017).

Mantar yönetim tarzının örgüt açısından en önemli olumsuz etkileri: 

• Çalışanların kurumdan ayrılma niyetleri ve kurumlarına karşı güvensizlik duygularının artma
olasılığının yükselmesi,

• Bir arada çalışan üst ve astlar arasında bilgi paylaşımının adil olmaması sebebiyle üstlerin çok
daha güçlü olduğu algısının yaratılması ve buna bağlı olarak güç zehirlenmesi gibi durumların
açığa çıkma ihtimalinin kuvvetli olmasıdır (Tekin ve Birincioğlu, 2017).

Mantar yönetiminden kaçınmanın en iyi yolu şeffaflıktır (Monty, 2014). Mantar yönetim tarzı ile ilgili 
yabancı ve Türkçe literatürde oldukça sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. 

Bu çalışmanın temel amacı, bir kamu ve bir özel hastanede görev alan orta ve alt kademe sağlık 
çalışanlarının görüş ve algıları çerçevesinde, üstlerinin kendileri ile ilgili karar alırken ne düzeyde bilgi 
paylaşımında bulundukları, örgüt içerisinde yetersiz iletişim ve güç kaybı endişesine maruz bırakılıp 
bırakılmadıkları ve kamu-özel hastane arasında yönetim yaklaşımı açısından farkın olup olmadığını 
tespit etmektir.  

2. Yöntem

2.1. Araştırmanın Evren ve Örneklemi

Çalışmanın İstanbul İli Avrupa Yakası’nda yer alan bir kamu hastanesi ve bir özel hastanede yapılması 
tasarlanmıştır. Bu iki hastanede toplam, orta ve alt kademe çalışan sayısı 500 kişidir. Coşkun vd. (2017) 
tarafından yapılan evren örneklem hesabına göre en az 217 kişiye anket uygulanmasının gerektiği 
belirlenmiştir. Anket süreci sonunda 253 hastane çalışanından değerlendirilmeye uygun dönüt 
alınmıştır.  
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2.2. Veri Toplama Aracı 

Çalışmada veri toplama aracı olarak nicel analiz yöntemi tercih edilmiş ve verilere ulaşmada Tekin ve 
Birincioğlu (2017) tarafından geliştirilen sekiz maddelik sosyo-demografik bilgileri sorgulayan birinci 
bölüm ve dört alt boyuttan oluşan ikinci bölümü içeren “Mantar Yönetimi Ölçeği”, Birincioğlu’ndan 
yazılı izin alınarak, kullanılmıştır. 

2.3. Verilerin Analizi 

Araştırma sonucunda elde edilen veriler çerçevesinde Mantar Yönetimi Ölçeği’nin güvenilirlik katsayısı 
(Cronbach alfa) 0,903 geçerlilik katsayısı ise (KMO Testi) 0,874 olarak hesaplanmıştır. Verilerin 
analizinde hangi testlerin uygulanacağını belirlemek için normallik testi yapılmıştır. Yapılan analiz 
sonucunda mantar yönetimi ölçeğinin normallik testinin sonucu, p değeri 0,038 olarak bulunmuştur. 
Ölçeğin normallik testi değeri 0,05’den küçük olduğu için verilerin normal dağılım göstermediği tespit 
edilmiştir.  Elde edilen veriler SPSS 24.0 paket programından yararlanılarak analiz edilmiştir. Veriler 
değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, frekans analizi, non-parametrik testlerden Mann 
Whitney U testi kullanılmıştır. 

3. Bulgular

Araştırmaya ilişkin tanımlayıcı istatistikler Tablo 1’de görülmektedir. Araştırmaya katılanların % 60,9’u 
kamu, %39,1’i özel hastane çalışanıdır. Katılımcıların cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde 
%69,2’sini kadınlar, %30,8’ini erkekler, %42,3’ünün 36 ve üzeri yaş grubunda olduğu, %55,7’sinin ise 
lisans mezunu olduğu görülmektedir. Katılımcıların mezun olduğu bölüme göre dağılımları 
incelendiğinde %55,7 ile en fazla hemşirelik bölümü mezunu olduğu görülmektedir. Katılımcıların 
kurumda çalışma süresi incelendiğinde %63,6 ile en fazla 5 yıl ve daha kısa süreli çalıştıkları; mesleki 
tecrübelerine bakıldığında %33,6 ile en fazla 6-10 yıl olduğu; kurumdaki pozisyonları incelendiğinde 
%88,1 ile en fazla alt kademe çalışandan oluştuğu görülmektedir. 

Tablo 1. Katılımcılara Ait Sosyo-Demografik Bilgiler (N=253) 

n Yüzde (%) 

Hastane Türü Kamu 154 60,9 

Özel 99 39,1 

Cinsiyet Kadın 175 69,2 

Erkek 78 30,8 

Medeni Durum Bekar 89 35,2 

Evli 164 64,8 

Yaş 

≤21 42 16,6 

26-30 49 19,4 

31-35 55 21,7 

≥36 107 42,3 

Öğrenim Durumu 
İlkokul/Ortaokul/Lise 25 9,9 

Ön Lisans 87 34,4 

Lisans ve Üzeri 141 55,7 

Mezun Olduğunuz Bölüm 

Hemşirelik-Ebelik 95 37,5 

Sağlık Bilimleri Lisansiyerleri 21 8,3 

Sağlık Yüksekokul Mezunları 43 17,0 

Sosyal ve Beşeri Bilimler 76 30,1 

Tıp Fakültesi 18 7,1 
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Tablo 1. Devamı 

Kurumda Çalışma Süresi 

<5 161 63.6 

6-10 69 27.3 

11-15 10 4.0 

16-20 7 2.8 

>21 6 2.4 

Mesleki Tecrübe 

≤5 72 28,5 

6-10 85 33,6 

11-15 32 12,6 

16-20 29 11,5 

≥21 35 13,8 

Kurumdaki Pozisyonuz Alt Kademe Çalışan 223 88,1 

Orta Kademe Çalışan 30 11,9 

Araştırma kapsamında hazırlanan sorular ve katılımcıların verdiği cevaplar Tablo 2’de görülmektedir. 
Tablo 2 incelendiğinde hastanede görev alan orta ve alt kademe çalışanların görüş ve algılarına göre 
üstlerin, astları ile bilgi paylaşım düzeylerinin çok yeterli olmadığı görülmektedir. Katılımcıların %69’u, 
üstlerinin bazı bilgilerin astlarından gizli kalması gerektiğini ifade etmişlerdir. Diğer bir önemli sonuç,  
katılımcıların %67’si üstlerinin kendileri ile bilgi paylaşımını zaman kaybı olarak gördüklerini ifade 
etmişlerdir. Araştırmada diğer ulaşılan önemli sonuçlardan birisi, katılımcıların (%59) algılarına göre 
üstleri örgüt içerisinde korku kültürünü yaymaya çalışmaktadır. Bununla birlikte katılımcılar, üstlerinin 
kendilerini kariyer konusunda yükselmeleri için desteklediklerini ifade etmişlerdir. Araştırmada 
üstlerin, orta ve alt kademe ile iletişim düzeyini ölçmek amacı ile katılımcılara yöneltilen sorular 
çerçevesinde, katılımcıların görüş ve algılarına göre üstleri sağlıklı bir iletişim kanalı kuramamaktadır. 
Katılımcılar, üstlerine her konuda her zaman ulaşamadıklarını ve üstlerinin kendileri ile tek taraflı bir 
iletişim kurduğunu ifade etmişlerdir. Araştırmada üstlerin katılımcı yönetim davranışı sergileyip 
sergilemedikleri, sorulmuş ve katılımcıların görüş ve algıları sonucunda, üstlerinin klasik bir yönetim 
davranışı sergilediklerini, katılımcı yönetim tarzını benimsemediklerini ifade etmişlerdir (%44). 
Katılımcıların %54’ü üstlerinin kendilerine yetki devretmekten kaçındığını ve %64’ü üstleri tarafından 
verilen kararların sorgulanmamasının istendiğini ifade etmişlerdir. 

Tablo 2. Katılımcıların Görüşlerinin Ortalamaları (%) 

Mantar Yönetim Algısını Ölçmeye Dair İfadeler H
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Yetersiz Bilgi Paylaşımı 

Kurumla ilgili stratejik bilgileri benimle paylaşmaktan kaçınır. 14 22 31 20 13 

Benimle ilgili bir karar alınacağında benimle bilgi paylaşmaz. 10 15 20 34 21 

Bazı bilgilerin gizli kalması gerektiğini düşünür. 2 9 20 42 27 

Düzenli toplantılar yaparız. 14 23 29 17 17 

Beni her türlü konuda bilgilendirir. 12 20 34 20 14 

Benimle bilgi paylaşımını zaman kaybı olarak görür. 8 10 15 36 31 
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Tablo 2. Devamı 

Güç Kaybı Endişesi 

Sahip olduğu bilgileri kendisi için bir güç kaynağı olarak görür. 11 22 18 24 25 

Bizlere karşı korku kültürü yaymaya çalışır. 9 11 21 30 29 

Kurumda yaptığım iş ile ilgili başarı elde ettiğimde bunu 
takdir eder. 14 12 26 37 11 

Kariyerimde yükselme konusunda beni destekler. 13 19 21 32 15 

Kendimi geliştirmem için gerekli imkânları bana sunmaktan 
kaçınır. 7 13 19 37 24 

Yetersiz İletişim 

Üstüme işlerle ilgili gerek duyduğum her an ulaşmam 
mümkündür. 25 36 23 10 6 

Üstüm tek taraflı bir iletişim sürecini benimser. 13 34 28 14 11 

Üstüm yaptığım işlerle ilgili benden düzenli rapor ister. 16 44 18 14 8 

Üstüm bana ulaşırken tek bir iletişim kanalını kullanır. 21 30 20 21 8 

Katılımcı Yönetim Eksikliği 

Üstüm herhangi bir karar alınacağı zaman benim görüşlerimi 
önemsemez. 10 13 28 28 21 

Üstler tarafından verilen talimatları sorgulamam istenmez. 13 23 21 27 16 

Üstüm bana çeşitli yetki ve sorumluluklarını devretmekten 
kaçınır. 13 11 22 36 18 

Üstümün katılımcı yönetim tarzının benimsendiğine 
inanmıyorum. 15 17 24 26 18 

Araştırma kapsamında uygulanan ölçeğe katılıp katılmama durumu incelendiğinde, bütün ifadelerin 
ortalaması alındığında ilgili örneklemin %65 düzeyinde mantar yönetim algısına sahip olduğu tespit 
edilmiştir. 

Araştırmada katılımcıların görüş ve algılarının çalıştıkları hastane türüne göre farklılık gösterip 
göstermediğini belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi yapılmıştır. Yapılan analiz neticesinde 
katılımcıların görüşlerinin kamu-özel hastane türüne göre farklılaşmadığı tespit edilmiştir (p=0,793). 

4. Tartışma ve Sonuç

Mantar yönetim tarzı ile ilgili literatürde bulunan sınırlı sayıda çalışma sonuçları ile araştırmamızda 
ulaşılan sonuçlar benzerlik göstermektedir. Araştırmaya katılan astların algılarına göre %65 düzeyinde 
mantar yönetim algısının olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgu Kılıç’ın (2015) çalışması ile 
desteklenmektedir. Türkiye’de mantar yönetimi üzerine Kılıç’ın (2015) sağlık çalışanları üzerine yaptığı 
çalışmaya göre, yöneticilerinin %84’ünün mantar yönetim tarzını kullandıkları, astların ise %87’sinin 
bu yönetim tarzına maruz kaldıklarını ifade ettikleri sonuçlarına ulaşılmıştır (Kılıç, 2015: 88). Tekin ve 
Birincioğlu’nun (2017) araştırma görevlileri üzerine yapmış oldukları nitel araştırmada ise 
üniversitelerde kısmen mantar yönetim tarzının olduğu; ayrıca mantar yönetim tarzının varlığının 
geleceğin akademisyenleri olarak görülen araştırma görevlilerinin performanslarını, motivasyon 
düzeylerini ve bağlılıklarını olumsuz yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.  
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Araştırmada astların görüş ve algılarına göre üstlerin bazı bilgileri paylaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır 
(%69). Bu bulgu Kılıç ve Olgun’un çalışması ile benzerlik göstermektedir. Kılıç ve Olgun (2017) özel 
bir sağlık kuruluşunda görev yapan 200 sağlık çalışanına uyguladıkları bir anket çalışması ile mantar 
yönetim düzeyini ölçmek için tek faktörlü ve 8 ifadeden oluşan Likert tipi ölçek geliştirmişlerdir. Bu 
araştırma sonuçlarına göre katılımcıların %58’inin yöneticilerin alt kademe çalışanlar ile doğrudan bir 
iletişim kurmadığını ve örgüte ait bazı bilgilerin paylaşılmadığını ifade etmişlerdir.  

Araştırmada astların görüş ve algılarına göre üstlerin katılımcı yönetim tarzını benimsemediği sonucuna 
ulaşılmıştır (%68). Bu bulgu Geckoboard ve Censuswide’ın (2015) çalışması ile benzerlik 
göstermektedir. Geckoboard ve Censuswide İngiltere’de 2000 çalışan üzerinde yapmış oldukları 
çalışmada çalışanların %50’sinin şirket bilgilerinin herkes tarafından paylaşılması sonucunda şirket 
performansının artacağına inandıkları; çalışanların %90’ının karanlıkta bırakılmaktansa (bilgisiz 
bırakılmaktansa) şirketin performansının kötü olmasını ve çalıştıkları kurumlarda katılımcı bir yönetim 
tarzını tercih ettikleri ortaya çıkarılmıştır. 

Çalışmamızda ise, kamu ve özel hastanede görev alan orta ve alt kademe çalışanların, üstleri tarafından 
yetersiz bilgi paylaşımı, yetersiz iletişim ve güç kaybı endişesine maruz bırakılıp bırakılmadıkları ve 
bununla ilgili görüş ve algıları değerlendirilmiştir. Katılımcıların görüş ve algılarına dayalı yapılan 
değerlendirmeler sonucunda araştırmanın yapıldığı hem kamu hem de özel hastanede mantar yönetim 
tarzının uygulandığı tespit edilmiştir. Ortaya çıkan bu sonuç doğrultusunda karşılıklı uyum, iletişim, 
bilgi paylaşımı ve koordinasyonun önemli olduğu hastanelerde bu durum olumsuz olarak ifade 
edilebilir. Araştırmada orta ve alt kademe çalışanlarının algılarına göre bir işin yapılması sırasında ve 
sonrasında üstleri tarafından yeterli düzeyde bilgilendirilmedikleri, üstlerinin kendi güçlerini kaybetme 
korkusuyla örgüt içinde korku kültürü yaymaya çalıştıkları, klasik bir yönetim anlayışı çerçevesinde tek 
yönlü iletişimi benimsedikleri ve katılımcı yönetim tarzının uygulanmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Sonuç olarak, araştırmanın yapıldığı hem kamu hem de özel hastanede mantar yönetim tarzının 
uygulandığı; çalışmamızın sonuçları ile literatür çalışmalarının birbirlerini teyit ettiği tespit edilmiştir. 
Sağlık kurumlarında üstlerin örgüt içinde çift yönlü iletişimi arttırıcı tutumu benimsemesinin, 
çalışanlara daha fazla sorumluluk ve inisiyatif verilmesinin ve karar alınırken katılımcı yönetim tarzının 
uygulanmasının hastane çalışanları ve hastane yönetimi açısından önemli olduğu düşünülmektedir. 
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YALIN YÖNETİM; 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ÖRNEĞİ 

Taşkın Kılıç1 
Aslı Arısoy2 

Özet 

Yalın Yönetim; iş süreçlerinde kaliteden ödün vermeden “sıfır israf, sıfır stok, sıfır fire ve tam zamanın da 
üretim” gibi prensipleri olan bir yaklaşımdır. Uzun yıllardır otomotiv gibi üretime dayalı sektörlerde başarıyla 
uygulanan Yalın Yönetim yaklaşımının Sağlık hizmetlerine uygulaması ise son yıllarda önem kazanmıştır. Bu 
çalışmanın amacı 112 Sağlık hizmetlerinin Yalın Yönetim ilkeleri kapsamında değerlendirilmesidir. Bu 
araştırmada retrospektif çalışma metodu ile hazırlanmıştır. Bu kapsamda Isparta ili 112 Acil Sağlık 
hizmetlerinin 2015 yılındaki verileri yalın yönetim bakış açısıyla analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda; 
birbirini izleyen sekiz farklı süreçten oluşan 112 sağlık hizmetlerinin altısının yalın yönetim ilkelerine uygun 
olduğu “Çağrı almak ve vakaya müdahale süreçlerinde” ise zaman ve maliyet kayıpları oluştuğu tesit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yalın Yönetim, Yalın 112 Sağlık, Yalın Hastane 

LEAN MANAGEMENT; 112 EMERGENCY HEALTH SERVICES EXAMPLES 

Abstract 

Lean Management; is an approach that has the principles of "zero waste, zero inventory, and just in time 
production" without giving up quality in business processes. For many years, Lean Management has been 
successfully implemented in manufacturing-based industries such as automotive but Lean Management 
application to health care has gained importance in recent years. The purpose of this study is to evaluate 112 
Health services within Lean Management Principles. This study was prepared by retrospective study method. In 
this context, the data of 201 Emergency Health Services of Isparta province in 2015 were analyzed with respect 
to the lean management viewpoint. As a result of the research; it has been found that where sixt of the health 
care services consist of eight different processes in succession, there are time and cost losses in the "calling and 
rescue processes", which are in accordance with the lean management principles. 

Key Words: Lean Management, Lean 112 Health Services, Lean Hospital 

1. Giriş

Yalın Yönetim Yaklaşımı: Otomotiv Firması Toyota’nın 1950’li yıllarda geliştirip başarıyla 
uyguladığı Yalın Yönetim; yapısında değer yaratmayan, kaynakları tüketen, israfa yol açan yanlış ve 
gereksiz unsur taşımayan; hata, maliyet, stok, işçilik, Ar-Ge süreci, üretim alanı, fire, müşteri 
memnuniyetsizliği gibi unsurların en aza indirgendiği üretim sistemi olarak tanımlamaktadırlar 
(Womack ve diğerleri, 1990).  Yalın olmak, gereksinim duyulmayan her şeyden kurtulmaktır (Türkkan, 
2010).  Diğer bir anlatımla;  yalın yönetimin ana felsefesi; sıfır israf, sıfır stok, sıfır fire ve tam 
zamanın da üretimdir. Bu yaklaşım kurumda gereksiz olan iş süreçleri ve diğer kaynakları en efektif 
şekilde tasarlamayı ve kullanmayı gerektirir. Özetle; en az kaynakla, maksimum verim alınmaya 
çalışılır. Bürokrasi azaltılır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli ölçüt; işletme yalın yönetimi 
uygularken kaliteden ödün vermemelidir (Kılıç,2005). Üretim sektörlerinde başarılı neticeler veren 
yalın üretim felsefesi, son yıllarda hizmet sektöründe de kullanılmaya başlanmıştır (Efe, 2011). 

1 Doç.Dr., Gümüşhane Üniversitesi, taskinkilic79@hotmail.com 
2 Yüksek Lisans Öğrencisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, asli-arisoy@hotmail.com 
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Yalın Yönetim İlkelerinden 5S:  “S” harfi ile başlayan 5 Japonca kelimeden oluşan 5S tekniği Yalın 
Yönetimin uygulamasını kolaylaştıran ve örgütlerde amaç ve anlam birliği oluşturan bir tekniktir 
(leanmanufacturingtools.org). 5S tekniği aşağıda ele alınmıştır (Aytaç,2009). 

Sınıflandırma(Seiri): Sınıflandırma, iş ortamında bulunan gerekli ve gereksiz malzemelerin 
ayrıştırılmasıdır. Karışıklık verimi düşürür. Bu nedenle işyerindeki malzemelerin sınıflandırılması 
gerekir. Bu ilke 112 Ambülanslarında ve depolarında kullanılan ilaç, sarf malzemesi ve diğer gerekli 
malzemeler için uygulandığında daha etkin çalışma koşulları oluşacaktır. 

Düzenleme (Seiton) : Bu adıma göre her şey kendi yerinde olmalıdır. Yani her malzeme için sadece 
bir yer ayrılmalı, bu yer herkes tarafından bilinmeli ve malzeme oradan alınıp, oraya konmalıdır. 112 
Ambülanslarında en sık ve acil olan ilaçların en kolay ulaşılabilecek noktalara yerleştirilmesi gerekir. 
Ayrıca son kullanım tarihlerine göre de bir yerleştirme yapılabilir. 

Temizlik (Seiso): Temizleme çevrenin kirden arındırılmasıdır. Bunun  amacı; Gereksinimlere uygun 
bir temizlik düzeyi ve sıfır kirliliği gerçekleştirmek ve daha verimli temizlik sağlamaktır. 
Ambülansların ve malzemelerin asepsi kuralları çerçevesinde temizlenmesi gerekir. 

Standartlaştırma (Seiketsu): Standartlaştırma aşamasında sınıflandırma, düzenleme ve temizlikten 
sonra varılan çizginin sürdürülmesi için gerekli sistemler oluşturulur. Genellikle bir Yalın hastane ya 
da servis ziyaret edildiğinde, en görünür aşamadır (Graban, 2008). 112 yönetmeliğine göre vakalar 
için doldurulan formlar, istasyondan ekiplerin 90 sn ‘de çıkışları, 10 dk içerisinde şehir merkezinde, 
30 dk ‘da ise kırsal bölgedeki vakalar için olay yerinde olmaları gerekir bu süreler 112 için standarttır. 

Sürdür (Shitsuke): 5S'nin tek seferlik bir olay olmasını önlemek için sürdürmeye ve daima 
iyileştirmeye yönelik planlar yapılmalıdır (Graban,2008). 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin her yerde 
aynı biçimde işlemesi ve merkezinde insan hayatı olduğu için 7/24 hizmetini sürdürmesi 
gerekmektedir. 

Sağlık İşletmelerinde Yalın Düşünce: Yalın sağlık hizmetlerinin ilk uygulamaları 2001 yılında 
İngiltere’de ve 2002 yılında ABD’de gerçekleştirilmiştir (Brandao de Souza, 2009). Türkiye’de ise 
Sağlık Bakanlığı e-Reçete ve Online Randevu gibi uygulamalarla sağlık hizmeti sunum süreçlerini 
yalın ve hızlı hale getirmiştir. Yine Bursa ilinde kurulan Medikabil adlı hastane İnsan Kaynaklarından 
Ameliyathane süreçlerine kadar bütün hastaneyi Yalın Hastane konseptine uygun şekilde tasarlamış ve 
hizmetlerini vermektedir (www.medicabil.com). 

2. Yöntem

Verilerin Elde Edilmesi ve Araştırma Metodu:  Bu çalışma Isparta ili 112 Acil Sağlık 
Hizmetlerindeki veriler kullanılarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda Hasta veya yakının 112 çağrı 
merkezini aramasından başlayan süreç, hastanın hastaneye ulaştırılmasına kadar sekiz farklı 
adımdan oluşmaktadır. 112 Acil Servisinin sorumluluğunda olan bu iş akış süreçleri yalın yönetim 
ilkeleri kapsamında analiz edilerek nicel ve nitel yönden değerlendirilmiştir. 

112 Acil Sağlık Hizmetlerindeki mevcut durum haritalarının çizilmesi süreçlerin ve gereksiz 
adımların daha kolay görülmesini sağlayacaktır. Aşağıda Türkiye 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin 
yönetmenlikte belirtilen ve sekiz basamaktan oluşan iş akış süreci standardize edilmiş ve yalın 
yönetim ilkeleri ışığında ayrıntılı incelenmiş ve sistemin doğru işleyen veya aksayan noktaları bilimsel 
yönden ortaya konulmuştur. 

3. Bulgular:

Süreç 1: Hasta veya yakınının 112 çağrı merkezini araması 

Isparta 112 Acil Çağrı Merkezine 2015 yılında 318 bine yakın çağrı gelmiş olup, bunlardan 149 
binine yakınının santral görevlisine ulaşmadan kapandığı tespit edilmiştir. Örneğin, ilgili kişi 
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112'yi tuşluyor, karşısında bant kaydını duyunca telefonu kapatıyor.  Daha önceki yıllarda bu sayı 
156 bin 998'di. Diğer taraftan Türkiye genelinde asılsız çağrılar yüzde 70 oranındayken Isparta'da 
bu oranın yüzde 47 civarında olması olumlu gözükse de Sağlık gibi sıfır hata ve zaman kaybının 
tölere edilemeyeceği bir sektörde %47 gereksiz veya santrale ulaşamayan çağrının sistemin ilk 
başındaki süreçte tıkanıklığa neden olacak türden bir sonuçtur. Özetle Isparta ili 112 sisteminin ilk 
süreci Türkiye ortalamasından iyi sonuçlara sahip olsa da Yalın Yönetimin “Sıfır İsraf ve Tam 
Zamanında hizmet” ilkelerine uygun değildir.  

Isparta 112 sistemi yukarıda bahsedilen gereksiz aramaları azaltmak için “Ambulans, polis, itfaiye 
ve jandarmayı tek numarada birleştirmiş bir taraftan hayat kurtarırken, diğer taraftan da asılsız 
ihbar ve gereksiz aramalarla mücadele ediyor.  Bunlara ek olarak Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili 
kurumların halkın 112 çağrı merkezini gereksiz meşgul etmemesi için bilinçlendirmesine ihtiyaç 
vardır. 

 

Süreç 2: Çağrıyı alan 112 istasyon ekibinin 90 sn. içerisinde vakaya çıkış yapması  

Isparta 112 istasyonlarının 90 sn. içerisinde vakaya çıkış oranı %98,75 olarak gerçekleşmiştir. Bu 
oran gayet iyidir. Çünkü bazen bir önceki vakadan dönmeden veya döner dönmez Ambülansı yeni 
vaka için hazırlamadan yeni çağrılar alınabilmektedir. bundan dolayı %1’lik sapmalar 
yaşanabilmektedir. Yine de sağlıkta saniyeler bile önemliyken hedef %100 olmalıdır. 

 

Süreç 3: 112 ekibinin merkezde 10 dk,  kırsal bölgelerde ise 30 dk içerisinde olay yerinde 
olmalıdır. 

Bu durum Isparta 112 Çağrı Merkezinde 2015 yılında %96,91 olarak gözükmektedir. Kırsal 
bölgelerde 2015’te  %94,11 oranında bölgeye ulaşım gerçekleşmiştir. Trafik yoğunluğu, hatalı 
adres vb. konular dikkate alındığında Süreç 3’ün sağlıklı işlediği gözükmektedir. Elbette Tam 
Zamanında hizmet ilkesine ulaşmak için yapılabilecek iyileştirmeler olacaktır. 

 

Süreç 4.  Vakaya/ Hastaya müdahale aşaması  

Isparta 112 ekipleri ulaştıkları vakaların %63’ünün doğrudan olay yerinden hastaneye nakil 
yaptıkları, %13 ise bir hastaneden diğer hastaneye nakil olduğunu geri kalan % 24’lük kısmın ise 
yerinde müdahale (herhangi bir ilk yardımcının yapabileceği) ve nakil reddi gibi 112 kapsamına 
girmeyen vakalardan oluştuğu tespit edilmiştir. 

Nakil reddi ve yerinde müdahale oranının %24 civarında olduğu görülmektedir. Bu veri bize 112 
ekibinin önemsiz vakalar için zaman ve mali kayba katlandığını göstermektedir.  

 

Süreç 5. Hastanın hastaneye teslim aşamasıdır (hastanın bilgileri kısa özet halinde hekime 
anlatılır ve form ile teslim edilir). 

Bu aşamada herhangi bir zaman kaybının yaşanmadığı görülmektedir. Özellikle hangi hastaneye 
gidilecekse 112 merkezinin koordinasyonunda bu hastanenin uygunluğu ilgili ekibe bildirilmekte 
ayrıca kabul edecek hastane ise gelen 112 ekibini önceden bilgi sahibi olduğu için hazır bir şekilde 
karşılamaktadır. Bu bakımdan Süreç 5’in Yalın Yönetim felsefesine tam olarak uyduğu 
söylenebilir. 

 

Süreç 6. Vakaya Giden Ekibin istasyona geri dönmesi ve  formları doldurması.  

Vakadan dönen her ekip her vaka için formlar doldurmaktadır. Bu formlar nakil yapılan 
hastanede, Komuta Kontrol Merkezinde ve istasyonda arşivleniyor ve istasyona gelince ASOS‘a 
tüm bilgilerin kaydı yapılmaktadır. Bu süreçte kayıtlara geçen herhangi bir zaman kaybı 
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yaşanmadığı tespit edilmiştir. Fakat yine de süreci iyileştirmek adına kağıt formlar yerine 
elektronik formlar tercih edilebilir. 

Süreç 7. Vakadan dönen ambulansların kontrolü yapılıp eksiklikler tespit ve temin edilir. 

Bu sürecin gayet akışkan ve sorunsuz işlediği ve herhangi bir zaman kaybı yaşanmadığı tespit 
edilmiştir. 

Süreç 8. Ambulansların vaka dönüşü temizliğinin yapılıp yeni vakaya hazırlanması. 

Ambülansın kirliliği çok fazla ise bunu diğer yardımcı hizmetli personel yapmakta (Şoför veya 
temizlik personeli) ve yıkamaya gönderilmektedir. KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve 
Nükleer) sıçramış olan vakalarda ise AFAD ekipleri tarafından temizlenmektedir. Bu sürecin 
gayet akışkan ve sorunsuz işlediği ve herhangi bir zaman kaybı yaşanmadığı tespit edilmiştir. 

4. Sonuç

Bu çalışmada Isparta 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin iş akış sürecinde ne gibi israflar olduğunu 
belirlemek amacıyla Yalın Düşünce yaklaşımıyla çözümler aranmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; 112 
hizmetleri; hastanın çağrı merkezini araması ile başlayan ve ambülans ekibinin vakadan döndükten 
sonra ambülansı yeni vaka için hazırlamasına kadar sekiz farklı süreçten oluştuğu görülmüştür. Her bir 
süreç yalın yönetim ilkeleri kapsamında tek tek analiz edildiğinde 2,3,5,6,7 ve 8 numaralı süreçlerin 
yalın yönetim ilkelerine (sıfır hata, tam zamanında üretim vb.) uygun şekilde hizmet verdiğini, fakat 
Süreç 1 ve 4’ün zaman ve maliyet kayıpları oluşturduğu tespit edilmiştir.  özellikle kayıpların 
yaşandığı süreçlerde hasta ve yakınlarının yanlış ve gereksiz ambülans kullanım taleplerinin olduğu 
görülmektedir. bu nedenle bu iki sürecin yeniden tasarlanması, diğerlerinin ise ufak iyileştirmelerle 
sürdürülmesi gerekmektedir. 

Öneriler; 

 112 Acil sağlık hizmetlerinin daha yalın işleyebilmesi için halk, asılsız ihbarlar konusunda 
bilinçlendirilmeli, topluma ilkyardım eğitimi yaygınlaştırılmalı, verilen adreslerin bulunamaması 
durumunda arayan kişinin telefon sinyallerinin takip edildiği bir sistem geliştirilmeli, vaka sayısı az 
olan istasyonlardaki personel ve ambulans sayısında azaltmaya gidilmeli ve yoğun olan tarafa 
aktarılabilmelidir. 
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TÜRKİYE'DE SAĞLIK HİZMETLERİNDE YALIN YÖNETİM 
ANLAYIŞI 

Aslı Arısoy1 

Özet 

     Günümüzde israf denilince akla yalın yönetim anlayışı gelmektedir. Bu kavram son zamanlarda sağlık 
hizmetlerinde de ön plana çıkmış ve oldukça faydalı girişimlerde bulunulmuştur. Bu çalışmada,  yalın düşünce 
kavramı hizmet almak isteyen kişiye eşit derecede, hızlı, erişilebilir olanı alabilmeleri ve işleyen sistemdeki 
bürokratik sorunların en kısa sürede çözümü ile israftan olabildiğince kaçınarak düşük maliyetle yüksek kar 
oranı sağlamak olduğu amaçlanmıştır. Dolayısıyla bu amaçları benimseyen sağlık kuruluşları yalın yönetimin 
tekniklerinden faydalanarak olası durumlara karşı önlem alabilmektedir. Çalışma, yalın yönetim kavramının 
literatür taraması yapılarak teorik bir çerçevede hazırlanmıştır. Sağlık hizmetlerinde uygulanan çalışma 
alanlarının üzerinde durulmuş ve yalın hastane örnekleri verilerek durum somutlaştırılmıştır. Sonucunda da 
hastane bünyesinde yalın yönetim anlayışı barındıran kurumların az maliyetle daha fazla kar oranı sağladıkları 
ve israfların en minimum seviyeye indirildiği görülmüştür.  

 Anahtar Kelimeler: Türkiye’de Yalın Yönetim Anlayışı, Yalın Hastane, İsraf. 

LEAN MANAGEMENT APPROACH IN HEALTH SERVICES IN TURKEY 

Abstract 

     Nowadays, wasted is the concept of lean management. This concept has recently come to the forefront in 
health care services and very useful initiatives have been made. In this study, it is aimed that the concept of lean 
thinking can get this service which is equally fast, accessible to those who want to receive service, and to provide 
high profit rate at low cost by avoiding bureaucratic problems in functioning system as soon as possible with 
solution. Therefore, health institutions adopting these aims can take measures against possible situations by 
utilizing the techniques of lean management. The study was prepared in a theoretical framework by conducting a 
literature review of the lean management concept. The work areas applied in health services are emphasized and 
the situation is illustrated by giving examples of lean hospitals. As a result, it has been seen that institutions that 
have a sense of lean management in hospitals provide more profit rate at low cost and wastes are reduced to the 
minimum level. 

 KeyWords: Lean Management Approach in Turkey, Lean Hospital, Waste. 

1.GİRİŞ

Dünya üzerinde, ortalama yaşam süresinin artmasıyla birlikte sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyaçta
giderek artmaktadır. Bu yüzden teknolojinin belki de en yoğun yaşandığı sağlık sektöründe sürekli 
yeni yöntemler geliştirilip uyarlanmaktadır. Bu da beraberinde sağlık hizmetlerinde iyileştirmeyi , 
kaliteyi , değişimi meydana getiren yalın yönetim tekniklerini ortaya çıkarmıştır. Başlangıçta otomotiv 
sektörüyle hayatımıza giren bu teknik artık sağlık hizmetlerinde de kullanılmaktadır.  Womack’a göre 
yalın düşünce kavramı; bir anlam ifade etmeyen, elde ki kaynakları tüketen, gereksiz harcamaya yol 
açan işlemleri ortadan kaldırmaya yönelik, uzun vadede fayda gösterecek olan önlemleri almayı 
hedefleyen bir düşünce olarak tanımlanmıştır.(Womack vd, 1990). 

     Türk Sağlık Sisteminde 1980’li yıllarda kalite yönetimi kendini gösterirken, 90’lı yıllara doğru 
yalın kavramı ortaya çıkmıştır tam anlamıyla ise 2003 yılında başlatılan Sağlıkta Dönüşüm Programı 

1Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans, 
asli-arisoy@hotmail.com 
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ile hız kazanmıştır. İşte bu noktada belirgin hale gelen sağlık hizmetlerinde israf, personel yetersizliği, 
iş yükü, eğitilmiş yönetici azlığı, çalışan tatminsizliği gibi problemlerle birlikte modern sağlık 
yönetimi ihtiyaç haline gelmiştir. Çözüm önerisi olarak kalite ile ilişkisi olan yalın yönetim tekniği 
dikkat çekmektedir. 

     Bu çalışmada; yalın yönetim kavramının öneminden, yalın araç ve tekniklerinden ve sağlık 
hizmetlerinde yalın düşünce kavramı ile ilgili yapılan çalışmalardan bahsedilmiştir. Yalın hastane 
konseptiyle meydana gelen Bursa Medicabil Hastanesinin kuruluş felsefesi ve diğer hastanelerden 
farkı ele alınıp açıklanmıştır. Sonraki bölümlerde ise yalın yönetimin faydalarından bahsedip sonuca 
gidilmiştir. 

2.YÖNTEM

     Çalışmada konu ile ilgili tüm kaynaklar incelenmiş; literatür taraması yapılarak açıklanmaya 
çalışılmıştır.  

3.BULGULAR

     Yalın yönetim kavramı ilk olarak 1960’lı yıllarda Japonya’da Toyota şirketinde çıkmış ve zaman 
içinde gelişmiştir.(Günalp, 2007: 15). Toyota’nın şef üretim mühendisi Taiichi Ohno ve sponsorlardan 
Eiji Toyota deneme yanılma yoluyla yalın düşüncenin temelini atmışlardır. Artık yalın yönetim 
sistemleri ile birlikte üretici ve hizmet sunumu yapan kuruluşların tekelliği sona ermiştir ne üretirsem 
satarım anlayışı yerine en az hammadde ve harcama ile amacın en iyisine ulaşmak hedeflenmiştir. 
Günümüzde de yalın yönetim başarısını ispatlamış ve uygulayan tüm sektörlerin rakiplerinden daha 
önde olduğu kanıtlanmıştır. Bunun en bariz örneği de Toyota firmasıdır. Toyota şu anda hem 
performans göstergeleri ile hem de iş sonuçları bakımından rakiplerinin önünde yer almaktadır. 
Dünyadaki toplam pazar payı göz önünde bulundurulduğunda, 1950’li yıllarda adı duyulmayan 
Toyota, yükselişini bu güne kadar devam ettirmiş ve ikinci sıraya kadar çıkmıştır.  Rakipleri ise 
Toyota’nın bu sisteminin başarısını kabul ederek her biri bu sistemi kendi sistemlerine entegre etmeye 
çalışmışlardır.( Yalın Enstitü, 2018). 

Yalın Düşüncenin İlkeleri 

     Yalın düşünceyi felsefe edinecek organizasyonlar işlevlerini geliştirmek için beş yalın ilkeden 
yararlanarak israfları ortadan kaldırmaya yönelmişlerdir. (Loughrin M, 2010). Bunlar; değer, değer 
akışı, sürekli akış, çekme ve mükemmelliktir. 

1-Değer
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     Yalın düşüncenin ilk başladığı yer “değer” dir. Bunu üretici yaratır ama değer ancak son müşteri 
tarafından tanımlanabilir. Üreticiler tarafından çok da doğru tanımlanamayan bu değer kavramı 
müşterinin gözünden bakılarak yeniden düşünülmek zorundadır. Değerin doğru tanımlanabilmesi için 
müşterinin ihtiyaçlarını, belirli bir zaman ve fiyattan karşılayan bir mal yada hizmet cinsinden 
gösterilmesi gerekir. (Yalın Enstitü, 2018) Sürecin doğru tanımlanması değerin nerede yaratıldığını 
görmek açısından önemlidir. Yanlış mal ve hizmeti doğru biçimde sağlamak israftır. (Womack ve 
Jones, 2003).  

2. Değer Akışı

Yalın düşüncenin bir diğer adımı değer akışının tanımlanmasıdır. Değer akışı bir süreç
barındırmaktadır. Ham maddenin son haline dönüşmesine kadar geçen süreç üreticiden kullanıcıya 
kadar olan tüm aşamaları içerir ve çok büyük boyutlarda israf yarattığı gözlenmektedir. Yalın yönetim 
burada devreye girerek süreçte yaşanılan israfları ortadan kaldırıp az maliyetle çok kar elde etmeyi 
amaçlamaktadır. (Yalın Enstitü, 2018). 

3- Sürekli Akış

Akış prensibi süreçlerle, kişilerle ve kurumlarla ilgilidir. Sürece değer katan işlevler eklenirken
değer katmayanlar faaliyet dışı bırakılmıştır. Akış ilkesinin varlığını ilk ortaya çıkaranlar Henry Ford 
ve ortakları olmuştur. 1913 senesinde T model arabanın üretimi için gereken emeğin, son montaj 
hattında sürekli akış yönteminin uygulanmasıyla emek gücünün %90 azaldığı görülmüştür.(Yalın 
Enstitü, 2018). 

4. Çekme

Sürekli akış ilkesiyle birlikte aylarca süren üretim haftalara, haftalarca süren üretim ise günlere
veya saatlere indirilebilmektedir. Müşteride istediği ürünü istediği zaman da temin edebilirse ihtiyaç 
duydukça firmadan çekmesini sağlayacaktır. Çekme kavramı bunu ifade etmektedir. Meydana 
getirilen mal veya hizmetin kaynağından çekilmesine denir. Bu ilkede talep olmazsa olmazdır.(Yalın 
Enstitü, 2018). 

5. Mükemmellik

Mükemmellik, diğer dört ilkenin yerine getirilmesiyle ortaya çıkacak bir olgudur. Yani onlardan bir
tanesi eksikse eğer ortaya verimli bir iş çıktığından söz edemeyiz. Bir organizasyon değeri doğru bir 
biçimde tanımlar, akışı kesintisiz sağlayıp talebi artırmayı başarırsa bu kavramın var olduğundan söz 
edebiliriz.  (Womack ve Jones, 2003). 

Yalın Yönetim Teknikleri 

1.Görsel Yönetim

Bir kuruluştaki performansa, başarıya, verime fayda sağlayan ve bunlara yol açan göstergelerin
tümünün iş birliği içinde bulunduğu ve bu göstergelerin olunabilecek en yalın şekilde, görselliğe ve 
göze hitap etmeye özen gösterilerek yöneticiler ve çalışanlar arasında paylaşılmasına görsel yönetim 
denir. (Gürer, 2017: 57). Görsel yönetimin amacı tüm israfları ve sorunları kurumun çalışanları 
tarafından tek bir resimde görebilmeyi sağlamaktadır. Sorunları gizleyerek iş ilerleyişinin sorunsuz 
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gözükmesine neden olan eski tip yaklaşım yerine sorunları ortaya çıkararak çözüme kavuşturmaktır. 
(Gürer, 2017: 57) Görsel yönetim bir teknolojiden ziyade bir zihniyettir.(Graban, 2008: 139). 

 

2. 5S 

     Gürer, 5S’yi; Japonca’da temizlik ve düzen anlamına gelen ve “-s” ile başlayan beş kelimenin 
birleşiminden oluşmuş bir kısaltma olarak tanımlamıştır. Toyota’nın başlıca uygulamalarından olan 
israf kaçınma, 5S’nin de içinde barındığı ilkelerden biridir. Bu durum, 5S’de ‘Ayıklama’ olarak 
adlandırılır. İsraftan kaçınmak, bir hizmette kullanılan emek, malzeme ve insan gücünden de tasarruf 
etme bakış açısında olduğundan verimlilik elde etmeyi kesin hale getirir. 5S’in temel araç ve amacı da 
doğal olarak israftan kaçınmadır.(Aydın, 2009: 109). 

     5S, adının anlamı gereğince temizlik ve düzen ile doğrudan ilgilidir. Düzensiz bir çalışma 
ortamında üretim yapmayı, hizmet vermeyi reddeden ilke, çalışan motivasyonunun ancak titiz bir 
ortamda yüksek olacağını savunur. Ancak önemli nokta şudur ki; tek amaç kaliteyi elde etmek için 
düzenli olmak olmamalıdır. Asıl amaç, tertipli ve düzenli çalışma alanı yaratılması için alt faaliyetlerin 
düzenlenmesi olmalıdır. Bir ürün veya hizmetin dağınık, kirlenmiş ve düzenlenmemiş halde verimli 
olması beklenemeyeceğinden böyle bir işletmede verimden söz etmek de olası değildir.(Tiryakioğlu 
vd. 2011: 9). 

 

3. Kanban  

     Kanban, Japoncada kelime anlamı olarak kart anlamına gelir. Taichi Ohno, Amerika‘daki  süper 
marketlerdeki malzeme akışından esinlenmiştir. Kanban sistemi, hemen bir sonraki üretimde 
kullanılacak olan malzemeyi temin etmektir. Sağlık hizmetlerinde uygulanan ikili kutu sistemiyle 
yürütülmektedir.(Efe, 2011: 18). 

 

4.Kaizen (Sürekli İyileştirme)   

     Kaizen kelime anlamı itibariyle iyileştirme demektir. Organizasyonun en üst kademesindeki 
yöneticilerden başlayarak en alt kademedeki çalışana kadar herkesin katıldığı sürekliliği olan 
iyileştirmelerdir. Kaizen felsefesi yalnızca organizasyonel görevlerde değil işyerinde, sosyal ilişkilerde 
veya ailevi ilişkilerdeki sürekli iyileştirmeyi anlatır.(Demiral, 2006: 61). 

 

Sağlık Hizmetlerinde Yalın Yönetim 

     Tüm dünyada ve ülkemizde sağlık hizmetlerinin tek bir amacı vardır bu da, toplum sağlığını 
iyileştirmektir. Bunu sağlarken de maliyetleri düşürüp, hastayı memnun etmek önemli bir olgudur. 
Teknolojinin sürekli gelişimi, ortalama yaşam süresinin artması sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyaçla 
doğru orantılı bir şekilde artmaktadır. Sonucunda da personel eksikliği gibi sağlık harcamalarının 
artması gibi bir takım sorunlar meydana getirmiştir. Sağlık hizmetlerindeki başlıca sorunların kaynak 
pahalılığı ve israf olduğu düşünülürse yalın düşünce ile birlikte sunulan sağlık hizmetlerinden verimin 
artacağı düşünülmelidir. 

   Gürer, yalın yönetimin sağlık hizmetlerine uyumu ile sağlanacak faydaları şu şekilde sıralamıştır: 

 “Hataları ve bekleme sürelerinin azalması ile birlikte hastaya verilen bakımın niteliğini de artırır.  

  Hastanede faaliyet gösteren personellerin önünde ki engelleri görmesini ve işlerine odaklanmasını 
sağlar. Maliyet ve risk oranı düşer ve bu da büyüme ve gelişmeyi hızlandırarak sağlık kuruluşuna uzun 
vadede güç ve değer katmayı sağlar.   

 Birbirinden bağımsız birimler arasındaki bariyerleri kaldırarak farklı hastanelerde ve farklı 
servislerdeki hastaların ve çalışanların daha efektif hizmet alış ve verişini sağlar.”( Yiğit V., 2014). 
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 Değer katmayan faaliyetlerin ayıklanmasını sağlayarak personelin iş yükünü azaltır ve böylece
zaten eksik olan eğitilmiş çalışana ihtiyaç azalır.

 Standartlaştırılmış iş tanımları belirlenerek belirsiz görev tanımlarına son verilir ve iş yükü azalarak
çalışanların kendi işlerine daha fazla vakit ayırmalarına yardımcı olur.

 Sürekli iyileştirmelerle hem bireysel hem de organizasyonel anlamda mesleki gelişim ve eğitim
önem kazanır.

 Yalın adımlar izlenerek çalışma ortamları düzenlenir ve tek tip hastane mimarisi oluşturularak
herkesin her birimde ve her hastanede kolaylıkla ve yabancılık çekmeden çalışmasına olanak sağlanır.

 Sağlık hizmetlerinden kaynaklanan israfların önüne geçilerek ekonomik anlamda fayda sağlanmış
olunur.

Sağlık Sektöründe Yalın Yönetim İle İlgili Çalışmalar 

Pearce (2004), çalışmasında hastanede ki yatakların verimli kullanımı üzerinde durmuş, bu süreçlerin 
iyileştirilmesini savunmuştur. 

Steyn ve Walley (2004),  yaptıkları çalışmada sağlık organizasyonlarındaki kuyrukta bekleme 
probleminin üzerinde durmuş kuyruk oluşumunun nedenlerini araştırmış ve sonucunda talep ve 
kapasitedeki değişkenlikten kaynaklandığını göstermişlerdir. 

Correa ve diğerleri (2005), Yalın ilkelerin uygulanmasının yanında sağlık personelinin hasta 
hakkında tüm bilgilere erişebilmesini sağlayan yeni bir teknoloji olan RFID’ın kullanılmasını (Radio 
Frequency Identification- RFID) önermişler ve yalın prensipler ve RFID’ın birlikte kullanılmasını 
örneklendirmişlerdir.  

Wadhwa (2005), yaptıkları çalışmada yöntem kartları hazırlamışlar bu şekilde işlerin 
standartlaşmasına katkıda bulunmuşlar, hastanede ki süreçleri gözlemleyerek israfa yol açan ve değer 
yaratmayan aktiviteleri kaldırmışlardır.  

 Synder ve diğerleri (2005), çalışmalarında otomasyon sistemiyle hasta bilgilerinin kaydedilmesini 
önermiş, böylece hastanın tekrar hastaneye geldiğinde bilgileri kaydetmek için zaman kaybını ortadan 
kaldırmışlardır.  

Zidel (2006), yaptığı çalışmasında hasta ölümlerinin sebebinin süreçlerdeki  karmaşıklık olduğunu 
ifade etmiş, süreçlerin yalın yöntemlerle iyileştirilmesi gerektiğini savunmuştur. 

Mathur ve diğerleri (2006), çalışmalarında hasta bekleme süresiyle hasta memnuniyeti arasında ters 
orantı olduğunu görmüşler ve bu yüzden bekleme sürelerini düşürerek memnuniyeti artırma 
çalışmaları başlatmışlar ve çalışmalarında 6 Sigma tekniklerini kullanmışlardır. 
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Graban (2009), “Lean Hospital” adlı kitabını yayımlamış, yaptığı çalışmalarda yalın sağlık üzerinde 
durmuş, yalın hastanelerin gerekliliğini açıklamış, değer ve israf kavramlarına açıklık getirmiş, akışın 
iyileştirilmesi için öneriler sunmuş, yalın hastanenin vizyonunu ele almıştır.  

Aytaç(2009), “Hastanelerde Yalın Yönetim Sistemleri” adlı Yüksek Lisans Tezinde, hastanın 
hastaneye kabulünden tedavi sürecine kadar iyileşmesinde katkıda bulunan işlemleri bütün olarak ele 
alınmış ve akışı engelleyecek olan tüm faktörleri ortadan kaldırarak yalın üretim teknikleriyle 
geliştirilmesi hedeflemiştir. Gerek yalın yönetim teknikleri gerek yalın düşünce ilkeleriyle hastaların 
ortalama kalış sürelerinin azaltılacağı ve tıbbı hataların önlenebileceği, israfların ortadan kaldırılması 
amaçlamıştır. 

Sağlık Hizmetlerinde Yalın Yönetim Uygulama Örnekleri 

     Bursa Medicabil Hastanesi 2010 yılında; sağlık hizmetinin kalitesini günden güne arttırmayı 
hedefleyen tüm sağlık kurumlarının yolunun yalın yaklaşımla kesişeceği inancıyla ve sağlık hizmeti 
süreçlerinde karşılaşılan sorunların etkileri ve gelecekteki yansımalarının neler olabileceğini 
irdelemek, bunlara kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üretmek amacıyla "Yalın Yaklaşım" kavramını 
misyon belirleyerek kapılarını açmıştır. 

 Yalın hastane örneklerinden Bursa Medicabil Hastanesi Kalite Koordinatörü Yılmazlar yalın 
yönetim anlayışını; “Hastanede; sağlık ve sağlık dışı tüm alanlarda yalın yaklaşım ile hizmet 
sunuluyor ise o kurum "Yalın Hastane" olma yolundadır ve dahası sağlık yöneticisi, hasta ve hasta 
yakınları, sağlık çalışanlarının memnuniyeti artıyordur. Çünkü verimlilik artmıştır, değer katmayan 
yani işe yaramayanların ayıklanmasıyla hasta ve yakınlarının hastanede harcadığı zaman kısalmıştır, 
düzen içerisinde işleyen bir mekanizma söz konusudur, ters giden bir şey göremezsiniz, her oluşum ve 
olay bir döngü ve akış içerisinde gerçekleşir” demiştir. (Medicabil Yalın Sağlık Enstitüsü, 2018). 
Yalın hastane kavramı giderek popüler hale gelmiş ve örnekleri çoğalmıştır. 

     Medicabil Hastanesi yalın yönetim adı altında birçok proje geliştirmiş ve uygulamaya koyarak 
meyvelerini toplamışlardır. Bunlardan bazıları; Preoperatif dönemde hastaların bekleme ve taburcu 
sürelerinde iyileştirmeler yapılmıştır; bütün basılı ve promosyon malzemeleri 5S kullanılarak 
düzenlendi, alan kullanımı arttı iş gücü ve zaman kayıpları azaldı; depo stoklama alanı hacim bazlı 
%25, tüm depo alanı hacim bazlı %75 iyileştirilmiştir, yeni doğan yoğun bakım ünitesinin yatak 
kapasitesi %71,4 yoğun bakım ünitesinin %62,5 arttırılmıştır; ortopedi ameliyat setlerinde (1,2,4) 
iyileştirmeler yapılmıştır. 

     Dünya’dan örnek verecek olursak; Seattle Çocuk Hastanesi ve Scotland Kanser Tedavi 
Merkezi’nde yalın yönetim çalışmaları doğrultusunda hastaların durum izlenmesiyle ilgili süreçler tek 
tek analiz edilmiş, veriler haritalanmış ve hastaların üzerinde işe yaramayan tedavi yöntemlerinden 
vazgeçilmiştir. Yeni tedavi yöntemlerinin uygulanabilmesi adına çalışma ortamları geliştirilmiş ve bu 
sayede hastaların bekletilme süreci %55 oranında azaltılıp tedavilerin sonuç verme oranında %48’lik 
artış görülmüştür. (Rexhepi, vd.,  2011: 21). 

     2015 yılında Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 
yapılan yalın uygulama çalışmalarında hastanede yatan hastaların hastaneye ulaşımında ve yatış 
sürecinde aksaklıklar tespit edilmiş ve bu sorun için yalın yöntemler uygulanmıştır. Bu iyileştirme 
sürecinde bir form hazırlanmış ve hastaların yatıştan önce hastaneye ön kontrol için gelme süreci 
kaldırılmış ve farklı bir süreç geliştirilmiştir. Uygulamaya konulan bu yeni adımda yapılan iş 13,5 
saatten 4 saate düşürülmüş ve bu sayede rehabilitasyon hizmetin yeni almaya başlayan hasta sayısında 
%46 artış da gözlenmiştir.(Yalın Enstitü, 2018). 
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4-SONUÇ

     Yalın yönetim anlayışı ile yeni bir devire giren sağlık sektörü ortaya çıkan israfların önüne geçerek 
az maliyetle daha çok kar elde edebilmiştir. Yalın hastane ile birlikte; bekleme sürelerinin azalması, 
israfın önlenmesi, kaliteli hizmet ve hasta memnuniyetinin artması amaçlanmaktadır.  Yöntemi 
meydana getiren teknikler ve ilkeler burada büyük rol oynamaktadır. Hastanelerin sıklıkla yaşadığı 
sorunlardan biri olan hastanın bekleme süresinin uzamasının kapasite yetmezliğinden 
kaynaklanmadığını, mevcut kapasitenin verimsiz kullanımı ve iyileştirme sürecinde ki israflar olduğu 
gözlemlenmiştir. Hastanelerin acil, laboratuvar gibi bölümlerinde malzeme aramaktan kaynaklı birçok 
israf meydana gelmektedir burada da yalın yönetimin 5S tekniği ile israfların yok edilmesi 
amaçlanmıştır. Değer akış haritaları ve görsel yönetimle de süreçteki bürokratik sorunları resmedip 
hepsinin bir arada görülmesi sağlanmıştır. 

     Hizmet veren bir kurum başlangıçta yalın düşünce kavramını kendisinde barındırmalıdır ve en çok 
hangi aşamada israf yaşanıyor belirlenmeli ve yalın yönetim teknikleri ile bu durum en aza 
indirgenmelidir. Yalın düşünceye geçme kararı hızlı bir şekilde verilmiş olabilir ama meyvelerini 
toplamak uzun yıllara yayılabilmektedir sonuçlar inanılmaz yararlı ve uzun vadeli olmaktadır. Yalın 
dönüşümle birlikte ortaya çıkan problemlerin çözümü çok daha hızlı çözümlenecek ve iyileştirmeler 
hızlandırılacaktır. Kısa zamanda nitelikli, verim sağlayan personeller ortaya çıkmış olacaktır. Bunun 
en güzel örneklerinden biri olan Bursa’daki Medicabil Hastanesi, her yıl yalın yönetim kongreleri 
düzenleyerek diğer sağlık kurumlarına örnek teşkil etmektedir ve çeşitli projeler üreterek bilime katkı 
sağlamaktadır. 
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BLOKZİNCİR TEKNOLOJİ PLATFORMUNUN SAĞLIK 
ALANINDA SENARYO TEMELLİ İNCELENMESİ 

Levent B. Kıdak 1 
Serhat Burmaoğlu 2 

Zehra Özge Hüccetoğulları3 

Özet 

Bu çalışmada, üstel teknolojiler arasında yer alan ve birçok alanda uygulama alanı bulan blokzincir 
teknolojisinin sahip olduğu özellikler nedeniyle sağlık alanında potansiyel uygulamalarının neler olabileceği 
üzerinde durmak amaçlanmıştır. Bunu yaparken de gelecek odaklı olan ve çeşitli belirsizliklerin ortak etkilerini 
keşfetmeye yardımcı olan senaryo planlama tekniği kullanılmıştır. 

Teknolojik gelişmeler ve toplumun beklentisi ile sağlık sistemindeki değişme ve gelişmeler temelinde iki tema 
belirlenmiştir. Sonucunda sağlık alanında teknolojik gelişmelerin etkisini anlamak için “teknoloji temelli” ve 
“yönetim temelli” senaryolar geliştirilmiştir. Bu senaryolar birbirinin tamamlayıcısı olup, sağlık hizmetlerine 
erişimi artırıcı, maliyetleri azaltıcı ve hizmet kalitesini artırıcı olarak teknolojinin vazgeçilmezliğini ve toplumun 
artan şekilde teknolojiyi sağlık alanında kullanmak istediğini vurgulamaktadır. Teknolojik gelişmelerin sağlık 
alanında ihtiyaç duyulan alanlarda pilot uygulamalarının yapılması, bunu yaparken paydaş katılımı ve 
üniversite işbirlikleri önem taşımaktadır. Özellikle farklı kaynaklardan elde edilen sağlık verilerinin 
miktarındaki artış sonucu, blokzincir teknolojisinin sağlık alanındaki diğer teknolojiler ile entegre edilerek bu 
verilerin daha etkin kullanılmasını sağlayabileceği öngörülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Blokzincir, Sağlık Teknolojisi, Senaryo Planlama 

SCENARIO-BASED EXAMINATION OF THE BLOKCHAIN TECHNOLOGY PLATFORM IN THE 
FIELD OF HEALTH 

Abstract 

In this study, it is aimed to emphasize the potential applications of the blockchain technology, which is among 
the exponential technologies and finds many application fields in the health. In doing so, scenario-planning 
techniques are used that are future-oriented and help to discover the common effects of various uncertainties. 

Two themes have been identified on the basis of technological developments and community expectations and 
changes and improvements in the health system. As a result, "technology-based" and "management-based" 
scenarios have been developed to understand the impact of technological developments in the health field. These 
scenarios are complementary each other and emphasize the indispensability of technology as a means of 
increasing access to health services, reducing costs and enhancing quality of service. In addition, the scenarios 
emphasize that the society increasingly wants to use technology in the field of health. The pilot applications for 
technological developments in areas that are needed in the health field, stakeholder participation and university 
collaborations are important. Especially, as a result of the increase in the amount of health data obtained from 
different sources,it has been projected to enable the use of the data more efficiently by integrating the blockchain 
technology with other technologies. 

Key Words: Blockchain, Health Technology, Scenario Planning 
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1.Giriş 

Sağlık hizmetlerine erişim arttıkça ve teknolojik yenilikler tıp alanında yeni perspektifler getirdikçe, 
sağlık alanında toplumun beklentisi de artmaktadır. Sosyal, Teknoloji, Ekonomi, Çevre, Politika ve 
Kültür/Değerlerdeki (STEEPV) dönüşüm, sağlık sistemlerini değişmeye itmektedir. Teknolojinin hızla 
değiştiği ve geliştiği bir çağda, toplumun beklentilerini de ekonomik olarak sürdürülebilir kılmak ve 
bunlar arasında denge kurmak önem taşımaktadır. Bu kapsamda son dönemde finans alanında ortaya 
çıkan ve üstel (exponential) teknolojiler arasında yer alan blokzincir (blockchain) teknolojisinin sahip 
olduğu sansüre dayanıklı (censorship resistant), kurcalamaya karşı korumalı (tamper-proof) ve aracısız 
veri alışverişi özellikleri nedeniyle, nesnelerin interneti (IoT), ağa bağlı sağlık (connected health), 
büyük veri (big data), endüstri 4.0 uygulamalarının geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Bu bağlamda 
özellikle sağlık alanında potansiyel uygulamalarının neler olabileceği üzerinde durmak amaçlanmıştır. 

“Dağıtık veritabanı” olarak tanımlanan blokzincir teknolojisi 2008 yılında Satoshi Nakamoto lakaplı 
gizli bir yazarın önerdiği kripto para (bitcoin) kullanımı ile gündeme gelmiştir. Ancak sahip olduğu 
özellikler nedeniyle günümüzde birçok sektörde uygulama alanı bulacağı düşünülmektedir. 

Blokzincir teknolojisi, verinin saklanmasının veriye taraf olanlar arasında dağıtık ve şeffaf olarak 
kurgulayan, böylece üçüncü bir tarafın onaylamasına ihtiyaç duymadan bir ağ içerisinde taraflar 
arasında doğrudan veri alışverişi sağlayan desentralize bir platformdur. Sahip olduğu değişmezlik 
(immutability), şeffaflık (transparency), denetlenebilirlik (auditability), veri şifreleme (data 
encryption), operasyonel esneklik (operational resilience) gibi özellikleri nedeniyle veri kurcalamayı 
(data tampering) saptama ve bilgisayar korsanlığı (hacking) gibi sorunları engelleyebilecek 
potansiyeldedir. Dağınık yapıda olması ise kişinin istediği yerde veriye erişmesi ve güvenli şekilde 
paylaşmasına olanak sağlamaktadır. Bununla birlikte bazı sınırlılık ve zorluklara da sahiptir. 
Uygulama henüz gelişme aşamasında olduğu için saldırı tehdidine açık olabilmektedir. Bu nedenle 
doğru ve yetkilendirilmiş kişilerin erişiminin sağlanması önemlidir. Teknik açıdan ise işlem hızı 
sorunu, kapsam sınırlılığı sorunu, enerji tüketim miktarı, %51 saldırı tehdidi, şifreli anahtara yüksek 
derecede bağımlılık ve yasal düzenlemeler gibi nedenler sıralanabilir. Yukarıda bahsedilen özellikleri 
nedeniyle blokzincir teknolojisi özellikle sağlık alanında hem bireysel hem de toplumsal düzeyde 
önemli bir potansiyele sahiptir (Swan, 2015b). Özellikle teknoloji uzmanları ile sağlık hizmeti 
sağlayıcıları ve uzmanları, blokzincir teknolojisini hastaların kişisel verilerinin bilgisayar 
korsanlarından, içeriden ve dışarıdan gelen saldırılardan korunması ve kişilerin kendi verileri üzerinde 
daha fazla kontrol sahibi olması açısından tıbbi kayıtların güvenli bir şekilde paylaşılmasını 
kolaylaştırmak için önemli bir yol olarak görmektedir (Rabah, 2017). Daha makro bakış açısı ile 
sektör uzmanları; blokzincir teknolojisi ile sürekli artan veri kayıtlarını ve işlem listelerinin güvenli bir 
şekilde korunabilmesi için gelir döngüsü yönetimi (revenue cycle management), sağlık verilerinin 
birlikte çalışabilirliği ve yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, sağlık finansmanında provizyon ve 
faturalama, klinik çalışmalar, halk sağlığı araştırmaları, siber güvenlik ve sağlıkta nesnelerin interneti 
(IoT) gibi alanlarda geniş uygulama alanı bulabileceğini öngörmektedir (Stagnaro, 2017; Das,2017). 

Bu alanlarda kullanılması sağlık veri mutabakatının yükünü ve maliyetini ortadan kaldırma ve birlikte 
çalışabilirliği kolaylaştırma potansiyeli yanında, yüksek maliyetli üçüncü tarafları ortadan kaldırarak 
ve iş akışında işlem hizmetlerini otomatikleştirip, hızlandırarak yeni ekonomik avantajlar elde etmeyi 
vaat etmektedir (Frost and Sullivan, 2017). Ayrıca sahip olduğu dijital akıllı sözleşmeler (smart 
contract) ile kişiye kendi verileri üzerinde daha fazla söz hakkı tanırken, kiminle hangi verileri 
paylaşabileceği konusunda kişiye yönetme hakkı da tanımaktadır. 

2. Yöntem 

Sağlık alanında gelecek gelişme ve değişimler için senaryo planlama geleneksel stratejik planlamaya 
tamamlayıcı bir yaklaşım sunmaktadır. Gelecek odaklı olan ve çeşitli belirsizliklerin ortak etkilerini 
keşfetmeye yardımcı olan bir metottur (Van der Heijden vd., 2002). Diğer bir ifadeyle senaryo 
planlaması bir takım olası resimde geleceğin öngörüsüdür (Hussain vd., 2017). 
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Bu çalışmada senaryo temelli yaklaşımla blokzincir ve sağlık ilişkisi incelenmiştir. Veriye dayalı 
teknoloji geliştirme sürecine uygulanacak blokzincir örneği önerilmiştir. Blokzincirin dağıtık, 
desentralize, sansürsüz (censorship-resistant) ve kurcalamaya dayanıklı (tamper-proof) nitelikteki 
güçlü yanlarının, politika yapıcıların daha katılımcı, demokratik ve ideolojiden bağımsız teknoloji 
politikaları oluşturmasına yardımcı olacağı varsayılmaktadır. 

Bu kapsamda ilk olarak sağlık hizmeti sunum sistemi ve sistem içerisindeki sağlık verileri üzerinde 
durulmuştur. Daha sonra literatüre ve görüşmelere dayalı olarak sağlık sisteminin temel itici güçleri 
ele alınmıştır. 

Senaryo analiz yaklaşımları arasında en çok bilineni ve kullanılanı “sezgisel mantık” yaklaşımıdır. Bu 
çalışmada geleceğin çeşitli alternatif görüntülerini düşünmek için belirsizliklerin etkilerini ve 
nedenlerini yorumlamada niteliksel bir araştırma sürecine katkı sağlayan "“sezgisel mantık yaklaşımı” 
benimsenmiştir. Literatür incelendiğinde genel olarak senaryo planlama/geliştirme sürecinin dört 
aşamada ele alındığı söylenebilir (Hussain vd., 2017; O’ Brien, 2004; Schwenker ve Torsten, 2013). 

İlk aşama çalışmaya zemin hazırlayan, amacın ortaya konduğu süreçtir. İkinci aşama temel 
paydaşların görüşmeleri yoluyla temel itici güçlerin tanımlanmasını kapsamaktadır. Üçüncü aşama, 
itici güçleri belirsizlik ve etki düzeyine göre sıralamayı içermektedir. Van der Heijden ve diğerleri 
(2002), tartışmaya dayalı, nitel bir yaklaşımda her bir değişkenin belirsizliğinin göreceli önemini ve 
derecesini değerlendirmek için iki eksenli bir matris kullanımını (Şekil 1) önermiştir. Bu matris, en 
önemli belirsizlikleri seçmek için önceki aşamada belirlenen itici güçleri kümelemek için kullanılır. 
Dördüncü aşamada ise çalışmanın bağlamsal düzenine bağlı olarak çeşitli teknikler kullanarak, 
merkezi temaların seçilmesini ve senaryoların geliştirilmesini kapsamaktadır. Bu süreçte kaç senaryo 
oluşturulacağı üzerinde durulmaktadır. Bu çalışmada “teknoloji temelli” ve “yönetim temelli” olarak 
iki senaryo teması belirlenmiş ve senaryolar geliştirilmiştir. 

Sağlık Sistemi 

Sağlık hizmeti sunumu sağlığın korunması, geliştirilmesi, tedavi edilmesi ve rehabilitasyonu olarak 4 
temel sınıflamada sunulmaktadır. Bu hizmetleri sunan sağlık kurumları ise ürettikleri sağlık hizmetleri 
türlerine göre farklılaşmakta bu kapsamda birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumları olarak 
yapılandırılmaktadır. Sağlık hizmetleri bu özelliklerinden dolayı farklı kurumlarda ve farklı 
düzeylerde sunulmaktadır. Bu hizmetlerin farklı kişi, kurumlar tarafından sunulması, sağlık hizmetinin 
çok paydaşlı yapısı ve sağlık verilerinin sahip olduğu önem; verilerin yönetilmesi, kaydedilmesi ve 
paylaşılmasında sorunlara neden olmaktadır. 

Mevcut sistemde sağlık verileri, sağlık hizmetinin farklı sunucuları arasında parçalı ve dağınık bir 
durumda tutulmaktadır. Bu durum hem kurumlar hem bireyler arasında sağlık verilerinin paylaşımı ve 
işbirliğini zorlaştırmaktadır. Hastalar, sağlıklarını daha iyi yönetmek için tedavileri hatta yaşamları 
boyunca sağlık verilerini paylaşmak durumundadır. Ancak sağlık verilerinin oldukça hassas ve önemli 
olması, kayıt altına alınması ve paylaşılmasını zorlaştırmaktadır. Sağlık verilerinin bu özelliği 
kurumları, verileri merkezi olarak tutmaya ve hasta erişiminin sınırlandırılmasına itmektedir. Sadece 
sağlık kurumları tarafından tutulan verilerin yönetiminde hastalar tamamen kontrole sahip olamamakta 
bununla birlikte mevcut elektronik sağlık kayıtları katı güvenlik düzenlemeleri, bilgisayar 
korsanlığına, siber saldırılara maruz kalabilmektedir (Simic vd., 2017; Pilkington, 2017; Dubovitskaya 
vd., 2017). Bununla birlikte geleneksel kaynaklar tarafından tutulan verilerin yanı sıra gelişen 
teknoloji ile kişiler tarafından mobil cihazlar, sensörler, giyilebilir cihazlar, uzaktan izleme sistemleri 
aracılığıyla üretilen sağlık verileri, veri yönetimi, paylaşımı, karşılıklı çalışabilirlik konularını daha da 
önemli hale getirerek, güvenlik, gizlilik kaygılarını da gündeme getirmektedir. 

Günümüzde sağlık sistemi birtakım mevcut ve ortaya çıkan sorunlar ve belirsizlikler ile karşı karşıya 
gelmektedir. Bunlar Sosyal, Teknolojik, Ekonomik, Çevresel, Politik Değer/Kültür tarafından 
etkilenmekte ve birbirlerini de etkilemektedir. Tablo 1’de sağlık sistemindeki temel itici güçlere yer 
verilmiştir. 

Tablo.1 Sağlık Sisteminde Temel İtici Güçler 
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Sağlık Sisteminde Temel İtici Güçler   
• Nüfusun yaşlanması 
• Artan nüfus 
• Artan kronik hastalıklar 
• Artan işgücü maliyeti 
• Artan sağlık harcamaları ve maliyetleri 
• Fonlandırma baskıları, Altyapı geliştirme 

gerekleri 
• Devam eden ekonomik belirsizlik 
• Sağlık sisteminin karmaşıklığı ve sağlık 

politika/düzenlemelerinin karmaşıklığı ve 
çeşitliliği  

• Paternalist hükümet politikalarının bireylerin 
kendi sağlık verilerini yönetmesini engellemesi 

• Elektronik sağlık kayıtlarının merkezileşmiş 
yapısı ve sınırlı erişimi 

• Farklılaşan veri standartlarının karşılıklı 
çalışabilirliği azaltması 

• Merkezileşmiş veri yığınlarının hekleme, katı 
güvenlik düzenlemeleri ve ağır sabit maliyetlere 
maruz kalması 

• Mevcut altyapının ağa bağlı (connected) yaşamı 
desteklememesi 

• Tıbbi alanda gelişen teknolojinin hızla artması 

• Gelişen bilişim ve iletişim teknolojileri 
• Pazardaki büyüme 
• Sağlık hizmetlerinin geleneksel olmayan 

kurguya doğru evrilmesi 
• Artan hasta farkındalığı, bilgisi ve 

beklentisi 
• Bireylerin mobil cihaz kullanmaya ve 

kendi sağlık verilerini bu kaynaklardan 
yönetmeye istekli olması 

• Üstel (exponential) teknolojilere ilişkin 
yapılan yatırımlar 

• Sağlık paradigmasının merkezi, hastane 
odaklı bir modelden dağıtık bir hasta 
merkezli modele doğru kayması 

• Sağlık hizmetlerinin hacimden değere 
doğru dönüşme eğilimi 

• Toplum sağlığının episodik ve işlem 
temelli tedaviden koruma, zindelik ve 
bütüncül sağlığa dönüşmesi 

• Karar vericilerin teknolojik gelişmeleri 
uygulamaya yönelik istekliliği 

• Sağlık insan gücünün teknoloji 
kullanımına yönelik yeterlik düzeyi 

Yaşlanma, doğumda beklenen yaşam süresinin artması, artan nüfus, kronik hastalıklardaki artış 
özellikle düzenli takip edilmesi gereken diyabet, hipertansiyon, dolaşım sistemi bozuklukları, 
alzheimer gibi kronik hastalıkların artması ile sağlık harcamaları da artmaktadır. Bununla birlikte 
gelişen teknoloji insanların hayatlarını birçok alanda kolaylaştırdığı gibi kişilerin bu konudaki beklenti 
ve taleplerini de artırmaktadır. İnsanlar artık hastanede değil ev ortamında bakım ve tedavi almak 
istemekte ve bunun için mobil cihazlar, sensörler, uzaktan izleme cihazlarını kullanmaya istekli 
olmaktadır. Bu durum kurumlarda tutulan sağlık verilerinin yanı sıra kişiler tarafından tutulan sağlık 
verilerinin de artmasına neden olmaktadır. 

Toplum temelli isteklerin sağlanması karşısında arz temelli sınırlılıklar/sorunlar da bulunmaktadır. 
Mevcut bilgi ve iletişim altyapısının, hızla gelişen teknoloji ve pazar büyümelerine aynı anda cevap 
verememesi, farklılaşan veri standartları, farklı politikalar ve hukuki düzenlemeler de talebi karşılama 
da yetersiz kalmaktadır.  

Sağlıkta paradigma değişimleri de buna paralel olarak merkezi ve hastane odaklı olmaktan, dağıtık 
hasta merkezli olmaya, sağlık hizmetlerinin hastane duvarlarının ötesine aşmasına neden olmaktadır. 
Bu değişimler hastalar için daha iyi sağlık çıktısı üretmede etkili ve optimal hizmet sunumunu 
gerektirmekte, hizmet sunucuları arasında etkili koordinasyon ve işbirliğine ihtiyaç duymaktadır. 
Mevcut yapı bu talepleri karşılamada yetersiz kalmakta ve sağlık hizmeti sunum paydaşları hasta 
merkezli, teknoloji etkin akıllı sağlık hizmetleri sunmak için sadece hastane içinde değil hastane 
dışında da yenilikçi ve uygun maliyetli yollar aramaktadır. 

Gelecek Sağlık Uygulamaları için Senaryo Planlama 

Yukarıdaki verilere dayalı olarak, gelecek sağlık uygulamaları için temel itici güçler belirsizlik ve etki 
düzeyine göre ele alınmıştır. Bu yapılırken değişkenler Sosyal, Teknoloji, Çevre, Ekonomi, Değer/ 
Kültüre (STEEVP) göre kümelenmiştir. Tablo 2’de itici güçlerin belirsizlik ve etki düzeyine göre 
sıralanmasına yer verilmiştir. 

Tablo 2. İtici Güçlerin Belirsizlik ve Etki Düzeyine Göre Sıralanması 
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İtici güçlerin belirsizlik ve etki düzeyine göre 
sıralanması 

  

• Sosyal Değişkenler 
• Demografik Değişkenler 
      Artan nüfus (D1) 
      Nüfusun yaşlanması (D2) 
      Artan kronik hastalıklar (D3) 
• Artan hasta farkındalığı, bilgisi ve 

beklentisi (D4) 
• Artan teknolojik cihaz kullanımı (D5) 
• Kişilerin mobil cihazlar aracılığıyla kendi 

sağlık verilerini yönetme isteği (D6) 
• Daha kişiselleştirilmiş sağlık hizmetlerine 

talebin artması (D7) 
• Teknolojik Değişkenler 

• Gelişen tıbbi teknoloji (telesağlık, 
giyilebilir cihazlar…) (T1) 

• Gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri (T2) 
• Gelişen ve yatırımı artan üstel teknolojiler 

(3-D yazıcılar, yapay zeka, blokzincir…) 
(T3) 

• Gelişen sağlık teknoloji pazarı (T4) 
• Teknolojik altyapının geliştirilmesi ihtiyacı 

(T5) 
• Mevcut altyapının yetersizliği (gizlilik, 

güvenlik, karşılıklı kullanabilirlik, sınırlı 
erişim…) (T6) 

• Yeni teknolojilerin yatırım, uyum, enerji 
kullanım sorunları (T7) 

• Ekonomik Değişkenler 
• Artan sağlık harcamaları (E1) 
• Artan sağlık hizmeti maliyetleri (E2) 
• Artan işgücü maliyeti (E3) 
• Devam eden ekonomik belirsizlikler 

(E4) 
• Politik Değişkenler 

• Sağlık politikaları ve 
düzenlemelerindeki karmaşıklık ve 
çeşitlilik (P1) 

• Sağlıkta özelleşme eğilimi (P2) 
• Daha ademi merkeziyetçi (desentralize) 

yönetim politikaları (P3) 
• Sağlık Hizmeti Değişkenleri 

• Reçeteli ilaç kullanımdaki artış (S1) 
• Geleneksel olmayan sağlık hizmeti 

sunum ortamı (S2) 
• Ev temelli sağlık hizmetleri (S3) 
• Değer temelli sağlık hizmetleri (S4) 
• Hasta merkezli ve koruyucu sağlık 

hizmetleri (S5) 
• Karar vericilerin teknolojik gelişmeleri 

uygulamaya yönelik istekliliği (S6) 
• Sağlık iş gücünün teknoloji kullanımına 

yönelik yeterlik düzeyi (S7) 
 

Tabloda ele alınan bu değişkenler, sağlık alanına etkisi ve belirsizlik derecelerine göre etki/belirsizlik 
matrisine (Schwenker ve Torsten, 2013) yerleştirilmiştir.  Matrisin dikey ekseni 1 ile 10 arasında 
derecelendirilen etki düzeyini ifade ederken, yatay ekseni 1 ile 10 arasında derecelendirilen belirsizlik 
derecesini ifade etmektedir. Üç bölümden oluşan matrisin alt bölümünde sağlık alanına etkisi göreceli 
olarak düşük olan değişkenler yer almaktadır. Sol üst bölümde göreceli olarak büyük etkiye sahip ve 
göreceli olarak belirsizliği düşük değişkenler yer almaktadır. Trendler olarak tanımlanabilecek bu 
bölümde sağlık alanında uygulama alanı bulabilecek trendler yer almaktadır. Matrisin sağ üst 
bölümünde ise senaryo geliştirmek için en önemli olan değişkenler yer almaktadır. Önemli 
belirsizliklerin (critical uncertainties) bulunduğu bu bölümde sağlık alanına etkisi büyük olan ve aynı 
zamanda yüksek belirsizlik derecesine sahip değişkenler bulunmaktadır. Bu değişkenler genellikle 
yakın ilişkili “önemli belirsizliklerin” bir araya getirilmesinin veya kümelenmesinin sonucu olan (iki) 
senaryo boyutunu tanımlamak için temel teşkil etmektedir. 
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Şekil 1. Gelecek Sağlık Uygulamaları İçin Etki/Belirsizlik Matrisi 

Matris incelendiğinde sağlık alanı için dokuz önemli belirsizlik bulunmuştur. Bunlarda dört tanesi 
teknoloji değişkeni altında yer alan “gelişen ve yatırımı artan üstel teknolojiler”, “gelişen sağlık 
teknoloji pazarı”, “mevcut altyapının yetersizliği (gizlilik, güvenlik, karşılıklı kullanılabilirlik, sınırlı 
erişim…)” ve “yeni teknolojilerin yatırım, uyum, enerji kullanım sorunları” olarak adlandırılan 
teknolojik belirsizliklerdir. Değişkenlerden üç tanesi ise sağlık hizmeti değişkeni altında yer alan 
“Karar vericilerin teknolojik gelişmeleri uygulamaya yönelik istekliliği”, “sağlık işgücünün teknoloji 
kullanımına yönelik yeterlik düzeyi” ve “hasta merkezli ve koruyucu sağlık hizmetleri” değişkenlerini 
kapsamaktadır. Bunun yanı sıra sosyal değişkenler altında yer alan “kişilerin mobil cihazlar 
aracılığıyla kendi sağlık verilerini yönetme isteği” ve ekonomik değişkenler altında yer alan “devam 
eden ekonomik belirsizlikler” değişkeni önemli belirsizlikler arasında yer almaktadır. Dolayısıyla 
matristen elde edilen hem etki düzeyi yüksek hem de belirsizlik derecesi yüksek olan bu değişkenler 
araştırmaya ışık tutan temel değişkenlerdir. Bu değişkenlerin gelecekte sağlık hizmetleri ile nasıl bir 
etkileşim içerisinde olabileceği konusunda tahminler yapmak amacıyla bu etkiler iki senaryoda ele 
alınacak ve tartışılacaktır. 

İlk senaryo boyutunu teknolojik değişkenler altında ele alınan önemli belirsizlikler oluşturmakta ve bu 
nedenle bu senaryo “teknoloji temelli senaryo” olarak adlandırılmıştır. Bu kapsamda ilk senaryoda 
değişimin anahtar belirleyicisi olarak teknoloji ele alınacak ve teknolojinin sağlık alanı/ uygulamaları 
üzerindeki etkisi üzerinde durulacaktır. Bu kapsamda yukarıda ele alınan teknoloji temelli 
değişkenlerin sağlık sistemi üzerindeki etkileri ön görülmeye çalışılacaktır. 

İkinci senaryo boyutunu ise sağlık hizmetleri, ekonomi ve sosyal değişkenler altında yer alan beş 
önemli belirsizlik değişkeni oluşturmaktadır. Bu değişkenlerin ağırlıklı olarak sağlığın yönetilmesiyle 
ilişkili oldukları görülmüş olduğundan bu senaryo “yönetim temelli senaryo” olarak adlandırılmıştır. 

Bu bağlam içerisinde teknoloji temelli senaryonun sağlık alanındaki uygulamaların arz tarafını 
oluşturduğu, yönetim temelli senaryonun ise talep tarafını oluşturduğu düşünülebilir. 
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3. Bulgular 

Teknoloji Temelli Senaryo 

Hızla gelişen ve yatırımı artan (üstel) teknolojiler sağlık açısından ele alındığında elektronik sağlık 
kaydı ile başlayan gelişmeler tele-sağlık, m-sağlık, e-sağlık, dijital sağlık, nesnelerin interneti, ağa 
bağlı sağlık, bulut bilişim şeklinde devam ederken, günümüzde yapay zeka (AI), makine öğrenmesi 
(MI), büyük veri (big data), genomik (genomics), 3-D yazıcılar (3-D printing), sanal gerçeklik (virtual 
reality), robotik cerrahi (robotics), nano-teknoloji (nanotechnology), blokzincir (blockchain) gibi üstel 
(exponential) teknolojilere doğru evrilmektedir. Bu teknolojilerin sağlık alanında araştırılmaya ve 
uygulama alanı bulmaya ve sağlık hizmeti sunum modellerini değiştirmeye başladığı söylenebilir. 
Gelecek sağlık teknolojileri tele-sağlık, e-sağlık, elektronik sağlık kaydı gibi uygulamalardan ve 
mobil, giyilebilir cihazlar, sensörler gibi kaynaklarda ayrı ayrı tutulan verilerin, nesnelerin interneti, 
ağa bağlı sağlık gibi gelişmekte olan teknolojiler ile sağlık hizmetlerine entegre edilerek daha 
kullanılabilir veri ve bilgiye dönüşmesi öngörülmektedir. Ayrıca bu cihazların birbiriyle iletişim 
kurarak, gerçek zamanlı veriyi işlemesi ve paylaşması öngörülmektedir. Bu sayede sağlık verileri 
bütüncül olarak ele alınıp, hem kişiler hem de toplum bazında önceden tahmin edilebilir, sistematik 
sağlık girdilerinin oluşmasına imkan tanıyarak, sağlığın korunması ve geliştirilmesi, halk sağlığı 
alanında önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 

Mevcut durumda sağlık hizmeti sunucularının, hızla gelişen bu teknoloji pazarını takip etmekte zorluk 
yaşadığı söylenebilir. Teknolojik yatırımların büyük maliyet, nitelikli işgücü ve istikrarlı politikalar ve 
planlar gerektirmesi, gelişen teknolojilerin benimsenmesi ve uygulanmasında zorluklara neden 
olabilmektedir. Bununla birlikte var olan teknolojilerdeki gizlilik, güvenlik ve karşılıklı 
kullanılabilirlik gibi sorunlar devam ederken, ortaya çıkan blokzincir gibi teknolojilerin sağlık hizmeti 
sunumda özellikle veriye dayalı sağlık teknolojilerinin geliştirilmesinde önemli bir potansiyele sahip 
olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda ortaya çıkan akıllı, ağa bağlı teknolojilerin sağlık hizmeti 
sunum modellerine entegre edilerek hem teknoloji, enerji gibi altyapı yatırımlarına hem de nitelikli 
işgücü geliştirilmesi ve eğitilmesine ihtiyaç vardır. 

Yönetim Temelli Senaryo 

Sağlık hizmetleri içinde bulunduğu sosyal, ekonomik, demografik koşullardan etkilenmektedir. Artan 
nüfus, doğumda beklenen yaşam süresinin uzaması, nüfusun yaşlanması, diyabet, hipertansiyon, 
obezite, alzheimer gibi kronik hastalıklardaki artış yeni ihtiyaç ve beklentilerin ortaya çıkmasına neden 
olmaktadır. Bu aynı zamanda sağlık harcamalarını da artıran bir faktördür. Bunun yanı sıra gelişen 
teknoloji (bilgi ve iletişim teknolojileri, tıbbi teknoloji, vb.) insanların hayatlarını birçok alanda 
kolaylaştırdığı gibi kişilerin sağlık alanındaki beklenti ve taleplerini de artırmaktadır. Fiziksel 
sınırların kalktığı, mesafelerin azaldığı, internete erişimin arttığı günümüzde kişiler artık hastanede 
değil ev ortamında bakım ve tedavi almak istemekte, bulunduğu konumdan uzaktaki kişi ve kurumlar 
ile sağlık durumunu paylaşmak, en iyi sağlık hizmetini etkin olarak istediği yerden almak 
isteyebilmektedir. Bu talebe iten nedenler arasında yaygın olarak kullanılmaya başlanan mobil 
cihazlar, akıllı telefon uygulamaları, giyilebilir cihazlar, sensörler, uzaktan izleme cihazlarının varlığı 
sıralanabilir.  

Doğumda beklenen yaşam süresinin uzaması, yaşlanma gibi değişkenler ve gelişen teknolojinin 
kişileri sağlıklarını korumaya ve geliştirmeye ve daha kişi odaklı sağlık hizmetlerini talep etmeye ittiği 
söylenebilir. Bu durum kişilerin daha kişisel cihazlar, uygulamalar yoluyla sağlık verilerini takip 
etmesine ve kendi sağlığını yönetmeye istekli olmasına yol açabilmektedir. 

Diğer taraftan mevcut durumda farklı seviye ve lokasyonlar da ve farklı kurumlar tarafından sunulan 
sağlık hizmetleri, kişilerin sağlık verilerinin yönetilmesinde aşırı merkezi yaklaşım nedeniyle veri 
bütünlüğü ve paylaşımını engelleyebilmekteyken, farklılaşan veri standartları, güvenlik ve gizliliği 
sağlamaya yönelik artan sabit maliyetler bazı zorluklar çıkarabilmektedir. Bunun yanı sıra günümüzde 
kişiler tarafından çeşitli cihazlar yoluyla üretilmeye başlanan sağlık verileri önemli oranda artmakta ve 
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bu var olan kişisel veri gizliliği, güvenliği ve yönetimine ilişkin kaygıları daha da artırmaktadır. 
Dolayısıyla yukarıda bahsedilen değişim ve trendleri karşılayabilmek için kişilerin sağlık verilerinin 
yönetiminde daha fazla söz sahibi olduğu, daha desentralize ve dağınık yapıya sahip bununla birlikte 
karşılıklı kullanılabilirlik, gizlilik ve güvenlik koşullarını sağlayabilecek teknolojilere ihtiyaç 
duyulduğu söylenebilir. 

Sağlık hizmeti karar verici ve sunucularının ise artan talep ve teknolojik gelişmelere paralel, 
beklentileri karşılamak ve daha maliyet etkin olarak hizmet sunmak adına teknolojik gelişmelere açık 
ve uygulamaya istekli olması önem taşımaktadır. Bununla birlikte bu ihtiyacı karşılamaya yönelik 
sağlık hizmeti işgücünün teknoloji kullanımına yönelik hem teorik hem de uygulamaya yönelik 
yeterliğinin olması ve farklı niteliklere sahip olması gerekmektedir. 

4. Sonuç

Sonuç itibariyle yönetim temelli yaklaşım sağlık alanında sosyal, ekonomik, teknolojik gelişmelere 
bağlı olarak kişilerin artan bilinç ve beklentisinin daha kişi odaklı, koruyucu ve sağlığı geliştirici, 
hastane sınırlarını aşan hizmet beklentisine evrilmesi ve bu sürecin yönetilmesinde mobil cihaz gibi 
teknolojileri kullanmaya istekli oldukları, değişen trendleri içermektedir. Bu aynı zamanda kişilere 
kendi sağlıklarını yönetme konusunda daha fazla söz hakkı tanımakta, paternalist bakış açısından, 
kişilerin de sağlıkları hakkında karar verme sürecine katılabildikleri daha katılımcı, daha az merkezi 
sağlık hizmetlerine doğru yönelmeyi vurgulamaktadır. Teknoloji temelli yaklaşım ise teknoloji 
alanındaki gelişmelerin sağlık alanına potansiyel yansımasını vurgulamaktadır. Her iki yaklaşımın 
birbirini etkilediği söylenebilir.  

Bu bağlamda iki yaklaşım ele alındığında sağlık hizmetlerine erişimi artırıcı, maliyetleri azaltıcı ve 
hizmet kalitesini artırıcı olarak teknolojinin etkisi kaçınılmazdır. Teknolojik gelişmelerin sağlık 
alanında ihtiyaç duyulan alanlarda pilot uygulamalarının yapılması, bu teknolojilerin sağlık sistemine 
girmesine fırsat vererek talepleri karşılamada önemli olacağı düşünülmektedir. Bu yapılırken sağlık 
teknolojilerini geliştiriciler, firmalar ile sağlık politikacı ve karar vericilerin mutlaka bir araya gelmesi, 
bunların üniversite işbirlikleri ile desteklenmesi, bu teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. 
Bunun hem yöneticilere hem de teknoloji geliştiricilere niş alanlar sağlayacağı öngörülmektedir. 
Ancak bu teknolojilerin geliştirilmesinin yanı sıra uygulayacak olan sağlık işgücünün de geliştirilmesi, 
eğitilmesi ve bu sürece katılması önem taşımaktadır. 

Özetle toplumun sağlık hizmetleri alanındaki artan talep ve beklentisine teknolojik gelişmeler 
perspektifiyle bakarak daha kaliteli, hızlı ve maliyet etkin çıktılar üretme amacına ulaşılabilir. Üstel 
teknolojilere ilişkin yatırımların artması, talep ve arz tarafındaki paradigma kaymaları, farklı 
kaynaklardan elde edilen sağlık verilerinin miktarındaki artış, blokzincir teknolojisinin diğer 
teknolojiler ile entegre edilerek bu verilerin daha etkin kullanılmasını sağlayabilir. Böylece bu 
teknolojilerin sağlık alanında potansiyel kullanımı arttırılarak, verilerin istenilen herhangi bir zamanda 
ve yerde güvenli bir şekilde kişiden kişiye, kişiden organizasyona ve organizasyondan organizasyona 
paylaşılması hem teknoloji geliştiricilere hem de sağlık hizmeti karar vericilerine birçok fırsat 
sunabilir. 
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KAYNAK BAĞIMLILIĞI KURAMI VE HASTANELERİN 
KAYNAK BAĞIMLILIĞI KAPSAMINDA 

DEĞERLENDİRİLMESİ: MALATYA İLİ ÖRNEĞİ 

Yeter Demir Uslu1 
Mehmet Koca2 
Yaşar Gökalp3 

Özet 

1970’li yıllarda işletme yönetiminde belirginleşen ve giderek önemi artan üç önemli faktör vardır; bunlar; enerji 
ve hammadde konusundaki yetersizlikler ve artan baskılar, para ve finans piyasalarındaki düzensizlikler ve 
dünyadaki yenilenen ekonomik düzene ayak uydurmaktır (Güçlü 2003). 

Kaynak bağımlılığı kuramı, ittifakların, kaynak kıtlığını ve belirsizliğini yönetmenin bir yolu olduğunu 
belirtmektedir (Pfeffer ve Salancik, 1978). Bu kuram örgütlerin tek başlarına ayakta kalamayacağını ve bir 
örgütün mutlaka çevresiyle işçilik, hammadde veya teçhizat alımı için ya da ürünlerini satabilmek için ilişki 
içine gireceğini öngörmektedir.  

Bu araştırmada öncelikle Kaynak Bağımlılığı Kuramını açıklayarak, kaynak Bağımlılığı Kuramı kapsamında 
hastanelerin kaynak kullanım amacını, hangi alanlarda daha çok kaynak kullandıklarını ve beklenen faydayı 
sağlayıp sağlamadıklarını incelemek amacıyla, 2017 yılında kesitsel olarak, Malatya ilinde araştırmaya 
katılmayı kabul eden tüm Kamu, Özel ve Üniversite Hastanelerinde çalışan yöneticilere anket uygulanarak 
yapılmıştır. 

Konu hakkında literatür taraması yapıldıktan sonra Anket Formu hazırlanmıştır. Form, 4 temel bölümden 
oluşmaktadır. Demografik Özellikler, Kaynak İhtiyacını Karşılama Şekli, Kaynak Bağımlılığı Yönelimi ve 
Kaynak Kullanımını Değerlendirme ile ilgili sorulardan oluşmaktadır. Anketin Cronbach Alpha değeri 0,818 
olarak ölçülmüştür. 

Hastanelerin Kaynak İhtiyacını karşılama şekillerini göre analiz edildiğinde en çok % 95,2'isinin Hizmet Alımı 
(Dış Kaynak Kullanımı) tercih ettikleri belirlenmiştir. 

Hastanelerin Kaynak Bağımlılığı ihtiyacını gidermek için dış kaynağı kullanma amaçları incelendiğinde ilk 
sırada, % 85,7'sının hizmet vermede esneklik, etkinlik ve verimlilik için yaptıkları belirlenmiştir. 

Hastanelerin Dış Kaynak Kullanımında, hastaneler % 88,1'ile en çok Temizlik Hizmetlerini tercih ettikleri, en az 
tercih ettikleri alanın ie % 26,2'ile Çamaşırhane Hizmetleri olduğu belirlenmiştir. 

Kamu ve Özel Hastaneler arasında Dış Kaynak Kullanım tercihlerinde farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. 

Bu tercihinin Kamu Hastanelerinde yasal mevzuattan kaynaklandığı, özellikle bürokratik hantallıktan ve siyasi 
verimsizlikten kurtulmak için yaptıkları düşünülmektedir. Hastanelerin Dış Kaynak Kullanımdaki amaçlarına % 
87,4 oranında ulaştıkları belirlenmiştir. 
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THE THEORY OF RESOURCE ADDICTION AND THE EVALUATION OF THE HOSPITALS IN 
THE SCOPE OF RESOURCE ADDICTION: MALATYA PROVISION 

Abstract 

In the 1970s there were three important factors that became evident in management and increasingly important 
in management; these; the inadequacies and increasing pressures on energy and raw materials, the 
irregularities in the money and financial markets, and the restructuring of the world's renewed economic order 
Güçlü 2003). 

The theory of resource dependence states that alliances are a way of managing resource shortage and 
uncertainty (Pfeffer ve Salancik, 1978). This theory predicts that organizations will not survive on their own, and 
that an organization will necessarily enter into relationships with the environment to purchase labor, raw 
materials or equipment, or to sell their products. In addition, organizations are allied to provide control over 
their surroundings. 

In this study, all the public, private and university hospitals who agree to participate in the research in Malatya 
in cross-section in 2017 with the aim of exploring the Resource Dependency Theory and examining the purpose 
of resource utilization of hospitals within the scope of Source Dependency Theory were conducted by conducting 
a questionnaire to the managers. 

A questionnaire form was prepared after the literature survey on the subject was made. The form consists of 4 
basic parts. Demographic Characteristics, Resource Needs Formation, Resource Dependency Orientation and 
Resource Usage Assessment. The Cronbach Alpha value of the questionnaire was measured as 0.818. 

When hospitals are analyzed according to their Needs of Resource Needs, it is determined that 95.2% of them 
prefer service acquisition (Outsourcing). 

When the purpose of outsourcing for hospitals was examined, 85.7% of the hospitals were surveyed for 
flexibility, efficiency and efficiency without service. 

Outpatient Hospitals were determined that hospitals preferred cleaning services to 88.1%, and laundry services 
to 26.2% of the least preferred areas. 

It has been determined that there are differences in the outsourcing preferences between public and private 
hospitals. 

It is thought that this choice is made in the Public Hospitals in order to get rid of bureaucratic clumsiness and 
political inefficiency. It was determined that hospitals reached 87.4% of their purpose in Outsourcing. 

 

Key Words: Resource Dependence, Resource Utilization of Hospitals, Outsourcing 
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1. Giriş 

İşletme yönetiminde Açık Sistem Yaklaşımının ortaya çıkması ile birlikte örgütün sınırları dışında 
kalan çevresi ile etkileşimini derinlemesine inceleyen birçok kuram öne sürülmüştür (Durumsallık 
Yaklaşımı, Vekalet Kuramı, Şebeke Teorisi, Kurumsal Teori gibi).  

1970’li yıllarda isletme yönetiminde belirginleşen ve giderek önemi artan üç önemli faktör vardır; 
bunlar; enerji ve hammadde konusundaki yetersizlikler ve artan baskılar, para ve finans 
piyasalarındaki düzensizlikler ve dünyadaki yenilenen ekonomik düzene ayak uydurmaktır (Güçlü, 
2003). 1950 ve 1970 yılları arasında örgütlerin önemi ve gücü artmıştır. Kaynak Bağımlılığı 
Kuramının temelini Thompson 1967 yılında atmıştır, Pfeffer ve Salancik ise 1978 yılında bu kuramı 
geliştirmişlerdir (Meydan, 2012). 

Teori büyük ölçüde Jeffrey Pfeffer ve Gerald Salancik’in 1978 yılında yayınladıkları “The External 
Control of Organizations” adlı eserine ve yaptıkları araştırmalara dayanmaktadır. Örgütün çevre 
tarafından kontrol edildiğini savunan bu teoriye göre, işletmenin rekabet avantajı yakalamada ilk 
adımı, ihtiyaç duyacağı kaynakların analizi olacaktır (Hatch, 1997). 

Bu araştırmada öncelikle Kaynak Bağımlılığı Kuramını açıklayarak, kaynak Bağımlılığı Kuramı 
kapsamında hastanelerin kaynak kullanım amacını, hangi alanlarda daha çok kaynak kullandıklarını ve 
beklenen faydayı sağlayıp sağlamadıklarını incelemek amacıyla, Malatya ilinde araştırmaya katılmayı 
kabul eden tüm Kamu, Özel ve Üniversite Hastanelerinde çalışan yöneticilere anket uygulanarak 
yapılmıştır. 

2. Genel Bilgiler 

2.1 Kaynak Bağımlılığı Kuramı 

Kaynak bağımlılığı teorisi; açık sistem temellidir; örgütlerin kendi kendine kaynak sağlayamayacağı, 
örgütün sürekli ihtiyaç duyduğu ve sağlamak zorunda olduğu kaynak ya da kaynakların var olduğu; 
bunların ise dışarıdan sağlama gerekliliği söz konusudur (Eğilmez, 2011). 

Kaynak bağımlılığı kuramı, ittifakların, kaynak kıtlığını ve belirsizliğini yönetmenin bir yolu 
olduğunu belirtmektedir (Pfeffer ve Salancik, 1978). Bu kuram örgütlerin tek başlarına ayakta 
kalamayacağını ve bir örgütün mutlaka çevresiyle işçilik, hammadde veya teçhizat alımı için ya da 
ürünlerini satabilmek için ilişki içine gireceğini öngörmektedir. Ayrıca, örgütler çevreleri üzerinde 
kontrol sağlamak için de ittifak içine girmektedir (Wisnieski ve Dowling, 1997). 

2.2 Kaynak Bağımlılığı Kavramını Temellendiren Kavramlar 

Bu anlamda kuramda ağırlıklı olarak yer verilen kaynak ve bağımlılık, güç ve politik ilişkiler, çatışma, 
özerklik, meşruiyet, belirsizlik, uyum, kontrol ve kaynak yoğunlaşması kavramları, mevcut çalışmanın 
kapsamına alınmış ve çalışmanın bu bölümünde tartışılmıştır.  

• Kaynak ve Bağımlılık 
• Güç ve Politik İlişkiler 
• Çatışma 
• Özerlik/Otonomi 
• Meşruiyet 
• Belirsizlik 
• Uyum 
• Kontrol 
• Kaynak Yoğunlaşması 

2.2.1 Kaynak ve Bağımlılık 

Bağımlılık; belirli bir girdi veya çıktının örgüt için önemine ve bunların görece az sayıda örgüt 
tarafından kontrol edilme düzeyine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır (Pfeffer ve Salancik, 1978). 
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Dolayısıyla gereksindikleri dışsal kaynakları edinmek ve sürdürmek açısından yapılarını ve davranış 
kalıplarını değiştiren koalisyonlar olarak örgütlerin, bu koalisyonu devam ettirdikleri sürece ancak 
hayatta kalabilecekleri belirtilmelidir (Ulrich ve Barney, 1984). 

Kaynak Bağımlılığı Yaklaşımı’na göre, bir örgütün dışsal bağımlılığını yönetebilmesi için iki yol 
vardır (Kotter 1979, s.88): 

• Örgüt, dışsal unsurlar tarafından yapılan talepleri, bu unsurlara yönelik bağımlılığını azaltarak 
veya bu unsurlar üzerinde birtakım dengeleyici güçler kazanarak önlemeyi deneyebilir. 

• Örgüt, dışsal faktörler tarafından yapılan taleplere razı olmanın maliyetini en aza indirmeyi 
deneyebilir. 

2.2.2 Güç ve Politik İlişkiler 

KBK’ya göre güç, örgütün çevresine verdiği cevapların temel yönlendiricilerinden biridir (Pfeffer ve 
Salancik, 1978). Thompson ve Mc Ewen’ın deyişiyle örgütler açısından güç ve bağımlılık 
ilişkilerinde, örgütün baskın olduğu bir düzeyden, çevresi tarafından tamamen baskılanmış bir düzeye 
kadar uzanan bir ilişkiselliğin olabileceği ifade edilmelidir. Böylece örgütler çeşitli senaryolar altında, 
diğer örgütlerle aralarında oluşan güç ilişkilerini sürekli ayarlayarak (Ulrich ve Barney, 1984), 
belirsizlikten kaçınmaya çabalamaktadırlar (Finkelstein, 1997). 

2.2.3 Çatışma 

Örgüt sistemlerinin bir başka özelliğinin çatışma ve anlaşmazlık olduğunu ileri sürmüşlerdir. 
Çatışmanın ana nedeni, kaynak kıtlığıdır. Bu nedenle kaynak kıtlığı ile karşılaşan örgütlerin, çatışmayı 
uyuma dönüştürmek amacıyla düzenli olarak yollar aradıkları ifade edilebilir. Bu durum, örgütsel 
koalisyonları yaşatmak gibi önemli bir sorumluluğa sahip yönetimin, kaynakların belirsiz veya kıt 
olması olasılığını azaltacak karar ve uygulamalar gerçekleştirmesini gerektirir (Pfeffer ve Salancik, 
1978). 

2.3.4 Özerlik/Otonomi 

Özerklik kavramı, KBK’nın ilgili diğer kavramları incelemesinde olduğu gibi temel olarak kaynaklar 
çerçevesinde ele alınır. Pfeffer ve Salancik bu konuyu açıklarken, örgütlerin bağımlılıklardan ve dışsal 
denetimden kaçınma ve aynı zamanda bağımsız hareket etme adına özerkliklerini sürdürerek kendi 
bağlamlarını biçimlendirme arayışında olduklarını ifade etmektedirler (Pfeffer ve Salancik, 1978). 

2.3.5 Meşruiyet 

Pfeffer ve Salancik, örgütlerin toplumsal kaynakları kullanması nedeniyle toplum tarafından örgütsel 
faaliyetlerin yararlılıklarının ve meşruiyetlerinin değerlendirildiğini ileri sürmüşlerdir. Şu da açıktır ki, 
toplumun her ferdi belirli bir örgütün yaşaması için meşruiyetini kabullenmek zorunda değildir. 
Örgütün yaşayabilmesi, faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli olan kaynakları ve desteği sağlayacak 
tarafları kapsayan koalisyonun sürdürülmesi zorunludur (Pfeffer ve Salancik, 1978). 

2.3.6 Belirsizlik 

Ulrich ve Barney belirsizliğin, başka örgütlerden kaynak tedarikinde karşılaşılan karmaşa ve 
değişkenliği ifade ettiğini ileri sürerler (Ulrich ve Barney, 1984). 

Belirsizliğin yönetilmesi konusunda Alexander ve Wells ise, gereksindikleri kaynakları, yüksek 
düzeyde yoğunlaşmış tedarikçilerden elde eden örgütlerin, faaliyet ve stratejileri açısından daha az 
belirsizlikle karşı karşıya kalabileceklerini ileri sürmektedirler (Alexander  ve Wells, 2008). 

2.3.7 Uyum 

Pfeffer ve Salancik, uyum kavramını da kaynak kısıtlarını aşmayı sağlayacak adaptasyon davranışı 
olarak kabul etmektedirler. Yani örgütlerin kaynak bağımlılığını yönetmede başvurdukları örgütsel 
stratejiler, kaynak kısıtlarını aşacak farklı uyum düzeylerinin yakalanmasına yöneliktirler. Buradaki 
"uyum“ Koşul Bağımlılık Kuramı’na benzer biçimde, örgütsel canlılığın sürdürülmesi adına örgüt içi 
ve dışı arasında bir denge hali yaratmayı amaçlamaktadır (Pfeffer ve Salancik, 1978). 
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2.3.8 Kontrol 

KBK doğası gereği kontrol kavramını kaynaklara odaklanarak tanımlar ve ele alır. Bu anlamda, 
örgütlerin faaliyetleri açısından gereksindikleri kaynaklara sahip olan veya bu kaynakları elinde tutan 
örgütlerin, bağımlılık doğuran ilişkilerin oluşmasına yol açtıkları ve örgütleri dışsal kontrolün konusu 
varlıklar haline getirdikleri ileri sürülebilir (Pfeffer ve Salancik, 1978; Alexander ve Wells, 2008). 

2.3.9 Kaynak Yoğunlaşması 

Pfeffer ve Salancik’e göre kaynak yoğunlaşması, önemli kaynaklara ilişkin otorite ve gücün çevredeki 
dağılımını ve bazı kaynaklardaki yoğunluk düzeyini ifade etmektedir. Bu anlamda kaynak 
yoğunlaşması; kaynaklara gereksinen örgütlerin, daha az belirsizlikle karşı karşıya kalmalarına, ancak 
yine de dışsal aktörlerin taleplerine karşı daha kırılgan hale gelebileceklerine gönderme yapmaktadır 
(Alexander ve Wells, 2008). 

2.4 Örgütsel Bağımlılık İlişkilerinin Yönetilmesi Bakımından Sergilenen Stratejiler 

KBK’nın anayasası olarak isimlendirebilecek External Control of Organizations: A Resource 
Dependence Perpective/Örgütlerin Dışsal Denetimi: Kaynak Bağımlılığı Bakışı isimli kitapta 
örgütlerin, dışsal kısıtları emmek, yaymak ve birlikte önetebilmek amacıyla bir dizi strateji portföyüne 
sahip oldukları ifade edilmektedir (Pfeffer ve Salancik, 1978). McKay, KBK’nın bu anlamda örgütlere 
aktif seçim yapabilme fırsatı sağladığını ileri sürmektedir McKay (2001). 

• Birleşme ve Satın almalar 
• Stratejik İş Birlikleri 
• Ortak Girişimler 
• Kooptasyon 
• Bağlanmalar/Örtüşen Yönetim Kurulu Üyelikleri 
• Yönetici Değişimi ya da Devri 

2.4.1 Birleşme ve Satın Almalar 

KBK perspektifinden bakıldığında ise örgütler arası satın alma ve birleşmeler, örgütlerin, bağımlılık 
ilişkilerini yeniden yapılandırmaya dönük bilinçli bir tercih olarak kabul edilmektedirler (Davis ve 
Cobb, 2010). Bu açıdan KBK, uzun yıllardır ağırlıklı olarak iktisadi kuramlar ile açıklanan bir örgütsel 
eylemi, özgün bir varsayımla ilk kez ele almıştır.  

McKay, birleşmelerin yatay ve dikey eksende meydana gelebileceğini ifade ederken, yatay 
birleşmelerin, rekabetten kaynaklanan belirsizliği azaltmaya matuf olduğunu; dikey birleşmelerin ise, 
ana örgütün ilişkide olduğu örgütle arasındaki bağımlılığı ortadan kaldırabileceğini ileri sürmektedir 
(Alexander ve Wells, 2008). 

2.4.2 Stratejik İş Birlikleri 

Birlikler, iki veya daha fazla örgütün faaliyetlerini koordine ederek ortak amaçları takip etmeleri, bilgi 
veyahut kaynakları paylaşmaları anlamında gelmektedir. Bu anlamda diğer olanaklar yanında örneğin; 
ortak araştırma yapmayı, sözleşmeler oluşturmayı, lisanslama ve franchising anlaşması yapmayı, ortak 
üretim ve pazarlama düzenlemelerini içerebilirler (Davis ve Cobb, 2010). 

2.4.3 Ortak Girişimler 

KBK’ya ilişkin ilk bulgular ortak girişimlerin, yönetilebilir bağımlılıkların varlığına inanılan 
sektörlerdeki yoğunlaşmanın, orta düzeyde olduğu durumlarda ortaya çıktığını göstermektedir [2]. Bu 
doğrultuda Pfeffer ve Nowak kurulan yeni varlığın, ortakların yasal veya finansal pozisyonlarına tesir 
etmeksizin borçlanma, sözleşme imzalama veya kendi adıyla farklı faaliyetler üstlenme gibi 
girişimlerde bulunabileceğini ileri sürmektedirler (Pfeffer ve Nowak, 1976). 
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2.4.4 Kooptasyon 

Kooptasyon; belirli bir kaynak tedarikinin birkaç örgütte olduğu, fakat bu kaynağa olan talebin 
oldukça yaygınlaştığı (çok fazla örgütün bu kaynağı talep ettiği) durumlarda söz konusu 
olabilmektedir (Allen, 1974). 

2.4.5 Bağlanmalar/Örtüşen Yönetim Kurulu Üyelikleri 

Örtüşen yönetim kurullarına ilişkin çalışmalar (Allen, 1974; Üsdiken, 2007) genel olarak yönetim 
kurulu kompozisyonunun, öncelikle örgütün sektördeki pozisyonundan ve belirsizliği azaltma ile 
çevresindeki aktörlerden gelecek kaynakları güvene alma gerekliliklerinden etkilendiğini 
göstermektedir.  

2.4.6 Yönetici Değişimi ya da Devri 

Yönetici devri, çalışılan pozisyondan ayrılma durumunu ifade etmektedir. Yönetici değişikliği, bu 
ayrılma durumundan sonra gerçekleşen, ayrılan yöneticinin yerine yenisinin atanmasını ifade 
etmektedir. 

Yönetici değişimine ilişkin ilk nedensellik çalışması, 1963’te Grusky tarafından yapılmıştır. Grusky, 
on altı baseball takımının, otuz yıl boyunca yaşadığı yönetici değişikliklerini incelemiştir. Ortaya 
çıkan sonuç, takımların başarısızlığının ya da düşük performansının sorumlusu (suçlusu) olarak 
yöneticilerin görüldüğü ve başarısızlık durumda yöneticinin değiştiği yönündedir (Grusky, 1963). 

3. Gereç ve Yöntem 

3.1 Araştırmanın Amacı: Hastanelerin kaynak bağımlılığı kapsamında; kaynak kullanım amaçlarını, 
kullanım şekillerini ve alanları ile kaynak kullanımının amaçlarına ne derecede ulaştıklarını belirlemek 
için yapılmıştır. 

3.2 Araştırmanın Yöntemi: Araştırma kesitsel analitik tipte bir araştırmadır. 

3.3 Araştırmanın Evreni ve Örneklem Seçimi: Bu araştırmaya Malatya ilinde bulunan özel, kamu ve 
üniversite hastanelerinde idareci olarak çalışan tüm yöneticiler ile sınırlandırılmıştır. 

3.4 Ölçüm Aracının Geliştirilmesi: Konu hakkında literatür taraması yapıldıktan sonra 44 
parametreden oluşan Anket Formu hazırlanmıştır. Form, 4 temel bölümden oluşmaktadır: 1) 
Demografik Özellikler ile ilgili sorular 2) Kaynak İhtiyacını Karşılama şekli ile ilgili sorular 3) 
Kaynak Bağımlılığı Yönelimi ile ilgili sorular 4) Kaynak Kullanımını Değerlendirme ile ilgili 
sorulardan oluşmaktadır (Ek-1). Oluşturulan “Hastanelerde Kaynak Bağımlılığı Değerlendirme 
Anketi” uygulama öncesin de ön test, geçerlilik ve güvenirlilik çalışmaları yapılmıştır. 

Tablo 1. Anketin Güvenirliği 

 

Cronbach's Alpha N of Items 

,818 15 

Anketin Cronbach’s Alpha değeri 81,8 olmuştur. Bu güvenirlik literatürde oldukça yüksek olarak 
kabul edilmektedir. 

3.5 Verinin Toplanması: Veri anket formu kullanılarak hastanede idareci pozisyonunda çalışan 
idarecilerle yüz yüze görüşme ve mail ortamında yanıtlanması sağlanarak yapılmıştır. 

3.6 Araştırma Verilerinin Analizi: Anket uygulamasından elde edilen veriler, SPSS 25 istatistik paket 
programı kullanılarak analiz edilmiştir. 
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4. Bulgular 

 

Ankete katılım (n=42) olmuş ve ankete katılanların hastane 
türlerine göre dağılımı incelendiğinde; %66,67 (28) Kamuda, 
28,57 (12) Özel hastanede, 4,76 (2)'sının Üniversite 
hastanesinde çalıştıkları görülmüştür. 

 

 

 

 

Grafik 1. Hastane Türlerinin Dağılımı 

 

Tablo 2. Ankete Katılanların Cinsiyet Dağılımı 

                                                           Cinsiyet 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid Erkek 30 71,4 71,4 

Kadın 12 28,6 28,6 

Total 42 100,0 100,0 

Tablo incelendiğinde ankete katılanların 71,4 (30) erkek, 28,6 (12)'sini kadınlar oluşturmaktadır. 

 

Tablo 3. Hastanelerin Kaynak İhtiyacını Karşılama Şekli 

Kaynak İhtiyacını Karşılama Şekliniz 

 

Responses 
Percent of 

Cases N Percent 

 Ortaklık/Ortak Girişimler 4 4,2% 9,5% 

Satın Alma 31 32,3% 73,8% 

Hizmet Alımı (Dış Kaynak Kullanımı) 40 41,7% 95,2% 

Kendi Öz kaynaklarımız ile 21 21,9% 50,0% 

Total 96 100,0% 228,6% 
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Anketin çoktan seçmeli sorusu olan Hastanelerin Kaynak İhtiyacını karşılama şekillerini 
belirlemeye yönelik sorusu analiz edildiğinde; ankete katılanların 40 (%95,2)'ının Hizmet 
Alımı (Dış Kaynak Kullanımı), 31 (%73,8)'sinin Satın Alma, 21 (%50,0)'unun Kendi Öz 
Kaynakları ile, 4 (%9,5)'sinin Ortaklık/Ortak Girişimleri tercih ettiği belirlenmiştir. 

 

Tablo 4. Hastanelerin Kaynak Kullanma Amaçları 

Hangi Amaçla Dış Kaynak Kullanıyorsunuz 

 
Responses 

Percent of Cases 
N Percent 

 

Hizmet vermede esneklik, etkinlik ve verimlilik 36 16,6% 85,7% 

Hastanenin Katma Değeri Yüksek İşlere Zaman 
Ayrılabilmesi 

23 10,6% 54,8% 

Hastanenin Temel Hizmet Alanlarına Yoğunlaşması 30 13,8% 71,4% 

Hizmetin daha az maliyetle üretilebilmesi 33 15,2% 78,6% 

Hizmete özgü uzmanlaşmadan yararlanmak 25 11,5% 59,5% 

Teknolojik yeniliklere ulaşmak 29 13,4% 69,0% 

Belirsizlikleri azaltmak 24 11,1% 57,1% 

Marka değerine katkı 17 7,8% 40,5% 

Total 217 100,0% 516,7% 

Hastanelerin Kaynak Bağımlılığı ihtiyacını gidermek için dış kaynağı kullanma amaçları 
incelendiğinde, 36 (%85,7)'sının Hizmet Vermede Esneklik, Etkinlik Ve Verimlilik için, 33 
(%78,6)'unun Hizmeti Daha Az Maliyetle Üretebilmek için, 30 (%71,4)'unun Hastanenin Temel 
Hizmet Alanlarına Yoğunlaşması için, 29 (%69,0)'ünün Teknolojik Yeniliklere Ulaşmak için, 25 
(%59,5)'inin Hizmete Özgü Uzmanlaşmadan Yararlanmak için, 24 (57,1)'ünün Belirsizlikleri 
Azaltmak için, 23 (%54,8)'inin Hastanenin Katma Değeri Yüksek İşlere Zaman Ayırabilmesi için, 17 
(%40,5)'inin Marka Değerine Katkı Yapması için tercih ettikleri belirlenmiştir. 
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Tablo 5. Hastanelerin Dış Kaynak Kullanımında Tercih Ettiği Alanlar 

Hangi alanlarda Dış Kaynak Kullanıyorsunuz 

 

Responses 

Percent of Cases N Percent 

 Temizlik Hizmetleri 37 14,3% 88,1% 

Güvenlik Hizmetleri 32 12,4% 76,2% 

Veri İşleme Hizmetleri 27 10,4% 64,3% 

Bilgi İşlem Hizmetleri 30 11,6% 71,4% 

Ulaşım Hizmetleri 34 13,1% 81,0% 

Çamaşırhane Hizmetleri 11 4,2% 26,2% 

Teknik Hizmetler 22 8,5% 52,4% 

Görüntüleme Hizmetleri 23 8,9% 54,8% 

Laboratuar Hizmetleri 20 7,7% 47,6% 

Danışmanlık Hizmetleri 23 8,9% 54,8% 

Total 259 100,0% 616,7% 

Hastanelerin Dış Kaynak Kullanımında hastanelerin daha çok tercih ettiği alanlar sırası ile 37 
(%88,1)'sinin Temizlik Hizmetleri, 34 (%81,0)'ünün Ulaşım Hizmetlerinde, 32 (%76,2)'ünün Güvenlik 
Hizmetlerinde, 30 (%71,4)'sının Bilgi İşlem Hizmetlerinde, 27 (%64,3)'ünün Veri İşleme 
Hizmetlerinde, 23 (%54,8)'unun Görüntüleme ve Danışmanlık Hizmeti, 22 (%52,4)'inin Teknik 
Hizmetler, 20 (%47,6)'sının Laboratuar Hizmetlerini, 11 (%26,2)'sinin Çamaşırhane Hizmetleri 
alanlarında tercih ettiği görülmüştür. 

Tablo 6. Hastane Türlerinin Kaynak İhtiyacını Karşılama Şekline Göre Analizi 

 

 

Kaynak İhtiyacını Karşılama Şekli 

Total 
Ortaklık/Ortak 

Girişimler Satın Alma 

Hizmet Alımı 
(Dış Kaynak 
Kullanımı) 

Kendi Öz 
kaynaklarımız 

ile 

Hastane Türü Özel  4 12 12 4 12 

Kamu  0 17 26 17 28 

Üniversite  0 2 2 0 2 

Total  4 31 40 21 42 
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Hastanelerin Türlerinin Kaynak İhtiyacını Karşılama şekillerine göre incelendiğinde Kamu 
Hastanelerinin sırası ile Hizmet Alımı, Kendi Öz Kaynakları ve Satın Alma Yöntemi ile yaptığı, Özel 
Hastanelerin Satın Alma, Hizmet Alımı/Dış Kaynak Kullanımı, Kendi Öz Kaynakları, Ortaklık/Ortak 
Girişimlerle yürüttükleri tespit edilmiştir. Üniversite Hastanelerinin ise Satın Alma, Hizmet Alımı (Dış 
Kaynak Kullanımı) ile kaynak ihtiyaçlarını yürüttükleri belirlenmiştir. 

 
Tablo 7. Hastane Türlerine Göre Kaynak Kullanımdaki Amaçlar 
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Hastane 
Türü 

Özel 8 4 4 8 5 7 3 6 12 

Kamu 26 19 24 25 20 20 21 11 28 

Üniversite 2 0 2 0 0 2 0 0 2 

Total 36 23 30 33 25 29 24 17 42 

Hastane Türlerine göre Dış Kaynak Kullanım amaçları incelendiğinde; Kamu Hastanelerinin Dış 
Kaynak Kullanımdaki birinci amacının (26) Hizmet Vermede Esneklik, Etkinlik ve Verimlilik, ikinci 
amacının (25) Hizmetin Daha Az Maliyetle Üretilebilmesi, üçüncü amacının ise (24) Hastanenin 
Temel Hizmet Alanlarına Yoğunlaşması olduğu tespit edilmiştir. 

Özel Hastanelerin Dış kaynak Kullanmadaki birinci amacının (8) Hizmet Vermede Esneklik, Etkinlik 
ve Verimlilik ve Hizmetin Daha Az Maliyetle Üretilebilmesi, ikinci amacının (7) Teknolojik 
Yeniliklere Ulaşmak, üçüncü amacının (6) Marka Değerine Katkı için olmuştur. 

Üniversite Hastanelerinin Dış Kaynak Kullanımdaki amacının Hizmet Vermede Esneklik, Etkinlik ve 
Verimlilik, Teknolojik Yeniliklere Ulaşmak ve Hastanelerin Temel Hizmet Alanlarına Yoğunlaşmak 
için olmuştur. 

Tablo 8. Hastane Türleri ve Dış Kaynak Kullanım Alanları 
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Hastane Türü 

Özel 8 4 0 4 12 5 5 1 0 12 12 

Kamu 27 26 25 24 20 6 15 20 18 9 28 

Üniversite 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 

Total 37 32 27 30 34 11 22 23 20 23 42 
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Hastanelerin türlerine göre Dış Kaynak Kullanım yoluyla sağladıkları hizmetler tabloda verilmiş olup 
en çok Temizlik Hizmetleri olmuşken en az tercih ettikleri alan ise Çamaşırhane Hizmetleri olmuştur. 

Tablo 9. Kaynak Kullanımının Değerlendirme Anketi 

Kaynak Kullanımının Değerlendirme Anketi 
Evet Kısmen Hayır Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % % 

1 Dış kaynak kullanımı hastanelerin maliyetlerini 
azaltmaktadır 19 45,2 21 50 2 4,8 80,2 

2 Dış kullanımı hastanelerin esnekliğini artırmaktadır 
30 71,4 11 26,2 1 2,4 89,7 

3 
Dış kaynak kullanımı profesyonel kaynak ve yeteneklere 
ulaşılmasını sağlayarak hastane hizmet kalitesini 
geliştirmektedir 33 78,6 9 21,4 0 0 92,9 

4 Dış kaynak kullanımı temel iş fonksiyonlarına 
odaklanmayı sağlamaktadır 35 83,3 6 14,3 1 2,4 93,7 

5 Dış kaynak kullanımı firma ile riski paylaşılmasını 
sağlayıp ve riski azaltmaktadır 29 69 13 31 0 0 89,6 

6 Dış kaynak kullanımında firmaların özel uzmanlığa ve 
bilgiye sahip olması gereklidir. 41 97,6 0 0 1 2,4 96,8 

7 Dış kaynak kullanmak sektör çevresinde tanınırlığımızı 
artırmıştır 24 57,1 9 21,4 9 21,4 73 

8 Dış kaynak kullanımı hastanelere iç kaynakları stratejik 
kullanabilme kolaylığı sağlar. 31 73,8 9 21,4 2 4,8 89,7 

9 Dış kaynak kullanımı ile daha iyi bir örgütlenme biçimi 
elde edilir/ örgütsel performansı arttırır. 19 45,2 18 42,9 5 11,9 77,8 

10 Dış kaynak kullanımı ile düşük sermaye ile yatırımı 
yapılabilir 25 59,5 10 23,8 7 16,7 80,1 

11 Dış kaynak kullanımı hastanemizin iç departmanlarında 
kontrolü yeniden kazanmayı sağlamıştır 19 45,2 18 42,9 5 11,9 98 

12 Dış kaynak kullanımı maliyetin önceden bilinebilirliği/ 
ölçülebilirliğini geliştirmiştir 39 92,9 3 7,1 0 0 97,6 

13 
Dış kaynak kullanımı teknolojik riskleri azaltmıştır, 
teknolojik yenilikleri kolayca takip edilmesini 
sağlamıştır 29 69 8 19 5 11,9 85,7 

14 Dış kaynak kullanımı ile dışa bağımlılık arttırmıştır 
27 64,3 8 19 5 11,9 80,9 

15 Dış kaynak kullanımı ile örgütsel karmaşa azalmıştır. 
27 64,3 11 26,2 4 9,5 84,9 

Dış Kaynak Kullanan hastanelerde Dış Kaynak Kullanımda amaçlanan hedeflere ulaşılıp 
ulaşılmadığının tespiti amacıyla oluşturulmuş olan "Kaynak Kullanım Anketine" göre en yüksek puan 
sıralamasının ilk üç sırasında sırasıyla, % 98 yüzdesi ile "Dış kaynak kullanımı hastanemizin iç 
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departmanlarında kontrolü yeniden kazanmayı sağlamıştır", % 97,6 yüzdesi ile "Dış kaynak kullanımı 
maliyetin önceden bilinebilirliği/ ölçülebilirliğini geliştirmiştir", % 96,8 " Dış kaynak kullanımında 
firmaların özel uzmanlığa ve bilgiye sahip olması gereklidir" ifadeleri olmuştur. En son sırada yer alan 
üç ifade ise; % 73 "Dış kaynak kullanmak sektör çevresinde tanınırlığımızı artırmıştır", ikinci sırada % 
77,8 "Dış kaynak kullanımı ile daha iyi bir örgütlenme biçimi elde edilir/ örgütsel performansı 
arttırır", üçüncü sırada ise % 80,1 "Dış kaynak kullanımı ile düşük sermaye ile yatırımı yapılabilir" 
olmuştur. 

5. Tartışma 

KBK, örgütlerin çeşitli kaynak ihtiyaçları itibariyle çevreleri tarafından kısıtlandığı ve baskılandığı 
durumları yönetme biçimlerine özellikle odaklanmış görünmektedir. Bu anlamda “kutsal kitabı” olan 
Örgütlerin Dışsal Denetimi: Kaynak Bağımlılığı Bakış Açısı’nın çıkışından itibaren makro örgüt 
çalışmalarına oldukça önemli katkılar yapılmasına fırsat yaratmıştır (Pfeffer ve Salancik, 1978). 

Hastanelerin Kaynak İhtiyacını karşılama şekillerini göre analiz edildiğinde en çok % 95,2'isinin 
Hizmet Alımı (Dış Kaynak Kullanımı), % 73,8'sinin Satın Alma, % 50,0'sinin Kendi Öz Kaynakları 
ile sağladıkları tespit edilmiş ve en az ise % 9,5 ile Ortaklık/Ortak Girişimleri tercih ettikleri 
belirlenmiştir. 

Hastanelerin Kaynak Bağımlılığı ihtiyacını gidermek için dış kaynağı kullanma amaçları 
incelendiğinde il üç sırada, % 85,7'sının "Hizmet Vermede Esneklik, Etkinlik Ve Verimlilik İçin", % 
78,6'sinin  "Hizmeti Daha Az Maliyetle Üretebilmek İçin", % 71,4'inin "Hastanenin Temel Hizmet 
Alanlarına Yoğunlaşması için" olduğu belirlenmiştir. Hastanelerin Kayak Bağımlılığı ihtiyacını 
gidermedeki son iki hedefi sırası ile %54,8'inin "Hastanenin Katma Değeri Yüksek İşlere Zaman 
Ayırabilmesi İçin", %40,5'inin "Marka Değerine Katkı Yapması İçin" tercih ettikleri belirlenmiştir. 

Hastanelerin Dış Kaynak Kullanımında hastanelerin daha çok tercih ettiği alanın  % 88,1'ile "Temizlik 
Hizmetleri" iken en az tercih ettikleri alanın, % 26,2'ile "Çamaşırhane Hizmetleri" olduğu 
belirlenmiştir. 

Hastanelerin Türlerinin Kaynak İhtiyacını Karşılama şekillerine göre incelendiğinde Kamu 
Hastanelerinin en çok "Hizmet Alımı ve Kendi Öz Kaynakları" ile yaptığı, Özel Hastanelerin "Satın 
Alma ve Hizmet Alımı/Dış Kaynak Kullanımı" ile yatığı, Üniversite Hastanelerinin ise "Satın Alma ve 
Hizmet Alımı (Dış Kaynak Kullanımı)" ile kaynak ihtiyaçlarını yürüttükleri belirlenmiştir. 

Hastane Türlerine göre Dış Kaynak Kullanım amaçları incelendiğinde; Kamu Hastanelerinin Dış 
Kaynak Kullanımdaki birinci amacının "Hizmet Vermede Esneklik, Etkinlik ve Verimlilik", ikinci 
amacının "Hizmetin Daha Az Maliyetle Üretilebilmesi", üçüncü amacının ise "Hastanenin Temel 
Hizmet Alanlarına Yoğunlaşması" olduğu tespit edilmiştir. 

Özel Hastanelerin Dış kaynak Kullanmadaki birinci amacının "Hizmet Vermede Esneklik, Etkinlik ve 
Verimlilik" ve "Hizmetin Daha Az Maliyetle Üretilebilmesi", ikinci amacının "Teknolojik Yeniliklere 
Ulaşmak", üçüncü amacının "Marka Değerine Katkı" için olmuştur. 

Üniversite Hastanelerinin Dış Kaynak Kullanımdaki amacının "Hizmet Vermede Esneklik, Etkinlik ve 
Verimlilik", "Teknolojik Yeniliklere Ulaşmak" ve "Hastanelerin Temel Hizmet Alanlarına 
Yoğunlaşmak" için olduğu belirlenmiştir. 

6. Sonuç ve Öneriler 

Hastanelerin Kaynak İhtiyacını karşılama şekillerini göre analiz edildiğinde en çok %95,2'isinin 
Hizmet Alımı (Dış Kaynak Kullanımı) ve en az ise % 9,5 ile Ortaklık/Ortak Girişimleri tercih ettikleri 
belirlenmiştir. 

Hastanelerin Kaynak Bağımlılığı ihtiyacını gidermek için dış kaynağı kullanma amaçları 
incelendiğinde il üç sırada, % 85,7'sının "Hizmet Vermede Esneklik, Etkinlik Ve Verimlilik İçin" 
olduğu belirlenmiştir. 
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Hastanelerin Türlerinin Kaynak İhtiyacını Karşılama şekillerine göre incelendiğinde Kamu 
Hastanelerinin en çok "Hizmet Alımı ve Kendi Öz Kaynakları" ile yaptığı, Özel Hastanelerin "Satın 
Alma ve Hizmet Alımı/Dış Kaynak Kullanımı" ile yatığı, Üniversite Hastanelerinin ise "Satın Alma ve 
Hizmet Alımı (Dış Kaynak Kullanımı)" ile kaynak ihtiyaçlarını yürüttükleri belirlenmiştir. Kamu ve 
Özel Hastaneler arasında Dış Kaynak Kullanım tercihlerinde farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. 

Bu tercihinin Kamu Hastanelerinde yasal mevzuattan kaynaklandığı, özellikle bürokratik hantallıktan 
ve siyasi verimsizlikten kurtulmak için yaptıkları düşünülmektedir. Hastanelerin Dış Kaynak 
Kullanımdaki amaçlarına % 87,4 oranında ulaştıkları belirlenmiştir. 

Öte yandan, örgütlerin bağımlılık ilişkilerinin niteliği ve günümüz koşullarında geliştirebilecekleri 
yeni stratejik cevaplar, KBK perspektifinden geliştirilecek bir araştırma ajandasının temel konularını 
oluşturmaktadır. Ayrıca yeni girişimlerin doğuracağı yeni bağımlılık biçimlerinin araştırılması 
gerekmektedir (Pfeffer ve Salancik, 1978). Örneğin aşırı taşeronlaşmanın getireceği yeni bağımlılık 
kalıpları olabilir. Özellikle teknoloji yoğun örgütler arasındaki enformasyon paylaşımı, ortak araştırma 
geliştirme çalışmaları, anlaşılması ve çözümlenmesi güç yeni bağımlılık ilişkileri doğurma potansiyeli 
taşıyor görünmektedir. Bu konuda daha fazla araştırma yapılması önerilmektedir. 
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HEMŞİRELERİN İŞ DOYUMU VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI 
ARASINDAKİ İLİŞKİDE ALGILANAN ÖRGÜTSEL STRESİN 
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Derya Demir Uysal3 
 
 

Özet 
 

Araştırma hemşirelerin iş doyumu ve örgütsel bağlılık   düzeylerinin belirlenmesi, birbirleri ile ilişkileri ve 
algılanan örgütsel stresin bu ilişki üzerinde aracılık rolünün olup olmadığını belirlemeyi amaçlamıştır. 

 

Araştırmanın evrenini Muğla il merkezindeki hastanelerde görev yapan toplam 497 hemşire oluşturmaktadır. 
Tamsayım örnekleme yönteminin kullanıldığı bu araştırmada örnek kümeyi 277 hemşire oluşturmuştur. 
Araştırmanın verileri sosyo-demografik veri formu, örgütsel stres ölçeği, iş doyumu ölçeği, örgütsel bağlılık ölçeği 
kullanılarak toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen veri seti SPSS 20.0 programı kullanılarak analize tabi 
tutulmuştur. Sosyo-demografik özellikler belirlenerek söz konusu kontrol değişkenlerinin frekans dağılımları tespit 
edilmiştir. Çalışmada bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi ve aracı değişkenin bu ilişkideki rolünü 
belirleme açısından korelasyon ve hiyerarşik regresyon modelleri analizi uygulanmıştır. 

 

Araştırmaya katılan hemşirelerin algılanan örgütsel stres düzeyinin yüksek iş doyumu düzeyinin orta ve örgütsel 
bağlılık boyutlarının orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Bağımlı değişken olarak analizlere katılan örgütsel 
bağlılık boyutları ile bağımsız değişkenler ve kontrol değişkenleri arasında güçlü bir korelasyon gözlenmiştir. 

 

Sonuç olarak iş doyumu ve algılanan örgütsel stresin çalışanların   normatif bağlılıkları üzerindeki birlikte etkisi 
anlamlı bulunmamıştır. Buna karşın iş doyumu ve duygusal bağlılık ilişkisinde algılanan örgütsel stresin aracılık 
rolünün olduğu ortaya konulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: İş Doyumu, örgütsel bağlılık, algılanan örgütsel stres. 
 

Abstract 
 

The main purpose of this study is to investigate the level of job satisfaction and organizational commitment of 
nurse, relationship between job satisfaction and organizational commitment, and whether perceived 
organizational stress plays a mediator role on this relationship. 

 

The population of the study includes 497 nurses working in hospitals located in the downtown of Mugla- a province 
of Turkey. The sample of the study utilized saturation sampling method constitutes 277 nurses. The data was 
gathered by using socio-demographic data form, and scales for organizational stress, job satisfaction, and 
organizational commitment. The data set was analyzed via a statistic package program named as SPSS 20.0. The 
frequency distributions of the related control variables were indicated by identifying the characteristic of socio- 
demographic. In this study correlation and hierarchical regression methods were employed to explore the 
relationship  between  dependent and  independent variables, and  the  role  of  the  mediator  variable  on  this 
relationship. 

 

The findings of the study demonstrated that perceived organizational stress of nurses participating the surve y is 
high, and the level of job satisfaction and the components of organizational commitment are medium. Strong 
relationship   was   observed   among   control   variables,   independent   variables,   and   the   components   of 
organizational commitments analyzed as dependent variables. 
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Consequently, the results highlighted that the influence of job satisfaction and perceived organizational stress on 
normative commitment is not significant. However, perceived organizational stress has a mediator role on the 
relationship between job satisfaction and affective commitment. 

 

Key words: Job satisfaction, organizational commitment, perceived organizational stress. 
 

1.Giriş 
 

Günümüzün rekabetçi dünyasında işletmelerin başarısı ve ayakta kalması elindeki kaynakları 
etkili bir şekilde kullanmasına bağlıdır. Bu kaynaklar arasında insan faktörü önem arz etmektedir. Çünkü 
insan faktörü sahip olduğu bilgi, yetenek ve deneyimle diğer kaynakları harekete geçirmede öncü bir 
görev üstlenmektedir. Bu itibarla, işletmeler verimliliklerini arttırmak için işgörenlerinin fiziksel ve 
ruhsal yapılarını   bozan   stres   ile   mücadele   etmek   durumundadır   (Özen,   2011:1).   Örgütlerde   
insan kaynağından etkili, verimli bir şekilde yararlanmak ve her bir çalışanın iş yaratma potansiyelini 
fiilen harekete geçirebilmek için onların iş doyumlarının ve örgütsel bağlılıklarının sağlanması 
gerekmektedir.  İş doyumunun düşük ve örgütsel bağlılığın zayıf olması,  örgütlerde çalışan insan 
kaynağının mevcut bilgi, yetenek ve becerilerini tam olarak ortaya koymasını engelleyecek bir 
durumdur.  Bu  anlamda  örgütlerde  çalışan  insan  kaynağının  iş  doyumunu  düşürücü  ve  örgütsel 
bağlılığı zayıflatıcı etkenlerin tamamında büyük ölçüde örgütsel stres olgusu temsil kabiliyetine sahiptir. 
Çalışma koşulları nedeniyle örgütsel stresin yoğun olarak hissedildiği iş kollarından biri de hemşireliktir. 
Hemşireler çalışma koşulları ve risk seviyeleri bakımından üst düzey stres seviyesinde bulunan sağlık 
çalışanları arasında bulunmaktadır (Özen, 2011:1-2). Bir çok çalışma hemşireliğin zor bir meslek 
olduğunu ve iş yerinden kaynaklanan stresin hemşireler arasında yaygın olduğunu göstermiştir (Özcan 
Arslan, 2009:17). Örgütsel stres çalışma yaşantısında kaçınılmaz bir deneyim olmakla birlikte, örgütsel 
stresin sıklığı ve süresi bireyin baş edebilme gücünden fazla olduğunda sorunlar ortaya çıkmaktadır 
(Polat, 2008:12). Günümüzde örgütler, stresle baş etmek için çok büyük bedeller ödemekte ve işgücü 
kaybetmektedir. Bu nedenle örgütlerin stres konusunda bilinçlenmeleri, stresi kontrol altına almaları ve 
stresi optimum düzeyde tutabilmek için gerekli önlemleri almaları önemli bir zorunluluktur (Ergun, 
2008:2). Günümüzde bakım verenin ve bakım alanın direkt 2 olarak etkilendiği stres kavramının giderek 
artan bir öneme sahip olması, hemşirelerin stres kaynaklarının araştırılması ve önlem alınması gereğini 
açıkça ortaya koymaktadır. İş ortamında stresin hiç olmadığı durumlarda  mücadele hırsı  yok olmakta  
ve iş  performansı düşmektedir. Eğer stres  gerektiği gibi yönlendirilebilirse, amaçların gerçekleşmesini 
engelleyen faktörlerle mücadelede bireyi motive bir rol üstlenmektedir (Yılmaz ve Ekici, 2003:3). 
Sürekli stres dolu bir ortamda çalışma, işgörenlerin örgüte bağlılığını ve iş doyumunu azaltmaktadır. 
Bunun sonucunda işgörenler çalışma ortamlarından, bağlı bulundukları örgütlerden uzaklaşma isteği 
duyabilmekte ve işe devamsızlık baş göstermektedir (Özen,2011:43). İş doyumu  kişilerin başarılı,  
mutlu  ve üretken olabilmelerinin en önemli gereklerinden biridir. İş doyumu işe yönelmeyi sağlayan 
olumlu bir etkendir. İş doyumu yüksek olan kişilerin işe güdülenmesi ve verdikleri hizmetin kalitesi 
yükselmektedir (Polat, 2008:11-12). Hemşirelerin iş doyumlarını sağlayıcı düzenlemeler, hemşirelerin 
bireysel ve profesyonel yaşamları üzerinde olumlu etkiler yaratmakla birlikte, doğrudan hasta bakım 
kalitesi ve memnuniyeti üzerinde önemle durulması gereken konulardır (Duygulu ve Korkmaz, 
2008:16-17). İşgörenin işine karşı olumsuz duygularını ifade eden iş doyumsuzluğu rol belirsizliği, 
rol çatışması, rol stresi ve aşırı iş yükünden kaynaklanabilmektedir. İş doyumsuzluğu düşük performans, 
devamsızlık ve iş gücü devrinde artış gibi olumsuzluklara neden olmaktadır (Gül vd. 2008:2). Örgütsel 
bağlılık; davranış bilimleri, insan kaynakları yönetimi ve yönetim bilim dallarında son yıllarda sıkça 
araştırılan ve önemi günden güne artan bir kavramdır. Bu durum bilgi, beceri ve yetkinliklerin örgüt 
amaçları doğrultusunda harekete geçirilmesinin kısaca insan kaynaklarının bağlılığın örgüt 
başarısındaki kritik rolünün fark edilmesi sonucunda gelişen bir süreçtir. Örgütsel bağlılığın kişiye 
güven ve ait olma duygusu kazandırdığı ve bu duygularında stresin olumsuz etkilerini azalttığı 
belirtilmektedir (Gündoğan, 2009:64). Çalışanların bir yandan kendi amaçlarını gerçekleştirirken bir 
yandan da 3 örgütün amaçlarına katkıda bulunması hem kişisel tatmin sağlayacak hem de örgütsel 
bağlılığı olumlu yönde etkileyecektir. Düşük örgütsel bağlılığın işe geç kalma, devamsızlık, düşük 
performans gibi bireysel ve örgütsel olumsuz sonuçları bulunmaktadır (Dolu, 2011:21-27). Sağlık 
hizmetlerinin yürütülmesinde hemşirelerin karşılaşmış olduğu olumsuz stres etmenleri örgütsel bağlılığı 
azaltmaktadır. Buna bağlı olarak hasta bakım kalitesi düşmekte, çalışanların performansları azalmakta, 
iş kazaları ve sağlık problemleri ortaya çıkmaktadır. Çalışanların iş doyumu ve örgütsel bağlılıkları 
arttırılarak daha istekli, özverili çalışmaları dolayısıyla örgütlerine daha fazla katkı sağlamaları 829
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örgütlerinin başarısında önemli bir etkendir. Bu çalışma, Muğla il merkezindeki hastanelerde çalışan 
hemşirelerin iş doyumu ve örgütsel bağlılık düzeylerini, birbirleri üzerindeki etkilerini belirlemeyi   ve 
bu ilişki  üzerinde algılanan örgütsel stresin aracılık rolünü ortaya koymayı amaçlamaktadır. 
Araştırmanın evrenini; Muğla il merkezindeki hastanelerde görev yapan 497 hemşire oluşturmaktadır. 
Araştırmada tamsayım örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Örnek   kümeyi ankete   katılmayı  kabul eden 
277  hemşire oluşturmuş, 251  anket  değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmada hemşirelerin örgütsel 
bağlılıkları bağımlı değişken, iş doyumları ise bağımsız değişken olarak ele alınmış aralarındaki ilişkide 
aracı değişken olarak ‘‘ algılanan örgütsel stres ’’ in rolü sorgulanmıştır. Çalışmada üç ana bölüm 
yer almaktadır. İlk bölümde örgütsel stres kavramı, stresin belirtileri ve temel aşamaları, strese neden 
olan faktörler, stresin yol açtığı sorunlar açıklanarak stres yönetimi ve teknikleri incelenmiştir. 
Çalışmanın ikinci bölümünde öncelikle iş doyumu kavramı, önemi ve iş doyumunu etkileyen faktörler 
ile iş doyumu ve motivasyonkuramları incelenmiştir. Daha sonra örgütsel bağlılık kavramı ve 
öneminden bahsedilmiş örgütsel bağlılık sınıflandırmaları ve örgütsel bağlılığı etkileyen faktörler 
incelenmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde örgütsel stres, iş doyumu ve örgütsel bağlılık düzeylerinin 
belirlenmesi, birbirleri ile ilişkileri ve örgütsel stresin bu ilişkide aracılık rolünün olup olmadığını ortaya 
koymak amacıyla hazırlanan anket 4 çalışmasının istatistiksel analizleri yapılmış ve bulguları 
değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular literatürde yer alan çalışmalar ile kıyaslama yapılmış, çıkarılan 
sonuçlar doğrultusunda öneriler sunulmuştur. 

 
2.Yöntem 

 

Araştırmanın evrenini Muğla il merkezinde bulunan MSKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Özel 
Yücelen Hastanesi ve Güney Göz Hastanesinde görev 61 yapan tüm hemşireler oluşturmaktadır. Adı 
geçen sağlık kuruluşlarında görev yapan hemşire sayısı 497 kişidir. Tamsayım örnekleme yönteminin 
benimsendiği bu araştırmada örnek kümeyi her üç hastanede görev yapan ve ankete katılmayı kabul 
eden 277 hemşire oluşturmuştur. Yüz yüze gerçekleştirilen anket uygulaması sonucunda 26 anket 
eksik ve hatalı doldurulması nedeniyle elenmiş analizlere 251 anket dahil edilmiştir. 

 

Araştırmanın Modeli: Araştırmada hemşirelerin örgütsel bağlılıkları bağımlı değişken, iş 
doyumları ise bağımsız  değişken  olarak  ele  alınmıştır.  Bu  bağlamda  bağımlı  değişken  olan  örgütsel  
bağlılık duygusal, devam ve normatif bağlılık boyutlarıyla ele alınmış ve bağımsız değişken olarak iş 
doyumu analizlere dahil edilmiştir. Araştırma bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişki üzerinde 
aracı değişken olarak “algılanan örgütsel stres”in rolünü sorgulamaktadır.Araştırmanın Modeli 
Araştırmada hemşirelerin örgütsel bağlılıkları bağımlı değişken, iş doyumları ise bağımsız değişken 
olarak ele alınmıştır. Bu bağlamda bağımlı değişken olan örgütsel bağlılık duygusal, devam ve normatif 
bağlılı k boyutlarıyla ele alınmış ve bağımsız değişken olarak iş doyumu analizlere dahil edilmiştir. 
Araştırma bağımlı ve   bağımsız değişkenler arasındaki ilişki üzerinde aracı değişken olarak “algılanan 
örgütsel stres”in rolünü sorgulamaktadır. 

 

Veri Toplama Araçları; Araştırmada birincil verilerin elde edilebilmesi amacıyla anket 
kullanılmıştır. Anketlerin uygulanmasında gönüllülük esas alınmıştır. Araştırmada kullanılacak anket 
soruları için ön çalışma 15 katılımcı üzerinde uygulanarak yapılmıştır. Kendilerinden anlaşılmayan ya 
da yanlış anlaşılan soru ve ifadeler için geri bildirim vermeleri istenmiştir. Araştırma modeli dikkate 
alınarak dört bölümden oluşan bir anket düzenlenmiştir. Sosyodemografik Veri Formu:Anket formunun 
birinci bölümünde  katılımcıların  demografik  özelliklerini  belirlemeye  yönelik  sorulara  yer  
verilmiştir. Örgütsel Stres Ölçeği:Anketin ikinci bölümü çalışanlarda stres yaratan faktörleri 
belirlemeye yönelik olup Uzun ve Yiğit (2011) tarafından kullanılan anketten çalışmaya adapte 
edilmiştir. Ölçekte 17 ifade yer almaktadır. İş Doyumu Ölçeği:Anketin üçüncü bölümü katılımcıların iş 
doyumu düzeyini ölçmeye yöneliktir. Bu bölümde Minnesota İş Doyumu ölçeğinden yararlanılmıştır. 
Örgütsel Bağlılık Ölçeği:Anketin dördüncü bölümü katılımcıların örgütsel bağlılıklarını ortaya 
koymaktadır. Örgütsel bağlılığın ölçülmesi amacıyla Örgütsel Bağlılık Ölçeğinden yararlanılmıştır. 

 

Araştırmadan elde edilen veri seti, SPSS 20.0 (Statistical ProgrammeforSocialSciences / Sosyal 
Bilimler İçin İstatistik Programı) kullanılarak analizlere tabi tutulmuştur. Yapılan analizlerle öncelikle 
hemşirelerin yaş, cinsiyet, medeni durumu, çocuk sayısı, çalışma yılı, çalıştığı birim, eğitim durumu 
gibi demografik özellikleri belirlenerek söz konusu kontrol değişkenlerinin frekans dağılımları tespit 
edilmiştir.   Daha   sonra   bağımlı   ve  bağımsız      değişkenlerin  tanımlayıcı  istatistik  bulgularına 
ulaşılmıştır. Sonraki aşamada ise araştırmada kullanılan kontrol değişkenleri, bağımlı ve bağımsız 
değişkenler arasındaki korelasyon tablosu ortaya konulmuştur. Son olarak bağımlı ve bağımsız 
değişkenler arasındaki ilişkide algılanan örgütsel stresin etkisi hiyerarşik regresyon analizleri ile 
belirlenmiştir. 
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3. Bulgular 

 

Araştırmada  örneklemi  oluşturan  hemşirelerin  %94,8’i  kadın,    %5,2’si  ise  erkek,  %14,3’ü  lise, 
%36,7’si  önlisans,  %43,8’i  lisans  ve  %5,2’si  lisansüstü  eğitime  sahip  oldukları  görülmüştür. 
Öğrenim  durumlarına  göre  dağılımın  önlisans  ve  lisans  gruplarında  yoğunlaştığı  görülmüştür. 
Ankete  katılan  hemşirelerin %12,7’sinin 20-29  yaş aralığında,  %49,4’ünün 30-39  yaş aralığında, 
%28,7’sinin 40-49 yaş aralığında ve %9,2’sinin 50-59 yaş aralığında olduğu tespit edilmiştir. Bu 
oranlara bakıldığında örneklemimizi oluşturan hemşirelerin yarıya yakını %49,4’ü 30-39 yaş 
aralığındadır. Meslekte çalışma sürelerine bakıldığında %11,6’sının 0-5 yıl, %12,4’ünün 6-10 yıl, 
%17,9’unun 11-15 yıl, %16,7’sinin 16- 20 yıl, yarıya yakın %41,4’ünün ise 20 yıldan uzun süredir 
çalışıyor olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun erken yaşta mesleğe başlanmasından ve örneklemin yaş 
ortalamasının  yüksek  olmasından  kaynaklandığı  düşünülmektedir.  Ankete  katılan  hemşirelerin 
%42,3’ünün şu anki çalıştığı hastanede 1 ila 5 yıl arasında çalıştığı görülmüştür. Aylık nöbet sayılarına 
bakıldığında genellikle %37,9’unun nöbet tutmadığı %43’ünün ise nöbet sayılarının 6-10 aralığında 
olduğu saptanmıştır. Çalışma sistemi açısından değerlendirildiğinde %37,8’inin gündüz, %6,4’ünün 
nöbet,  %55,4’ünün  gündüz  ve  nöbet  ,  %0,4’ünün  ise  vardiya  usulü  çalıştığı  görülmüştür. 
Araştırmaya katılan hemşirelerin çoğunluğu dahili ve cerrahi birimlerde çalışmaktadır. %23,1’i cerrahi 
birimlerde, %25,5’i dahili birimlerde, %13,1’i yoğun bakımlarda, %8,4’ü ameliyathanede, %7,6’sı 
acilde, %4’ü polikliniklerde, %3,2’si kadın hast.ve doğumda, %15,1’i ise diğer birimlerde çalışmaktadır. 
Aile durumlarına bakıldığında çalışanların %86,5’i evli ,% 10,4’ü bekar ,% 3,1’i ayrı yaşıyor/ boşanmış 
olduğu görülmüştür..Ankete katılanların belirgin miktardaki çoğunluğunu evli çalışanlar 
oluşturmaktadır. Çocuk sayısı bakımından en çok      oranında 2 çocuklu oldukları saptanmıştır. 

Bağımlı ve bağımsız değişkenlere ilişkin tanımlayıcı istatistik bulgularına göre, araştırmaya 
katılan hemşirelerin “normatif bağlılık” düzeyi orta ( 3,309 ± 0,637); “ duygusal bağlılı k” düzeyi 
orta (2,942±0,562) ; “devam bağlılık” düzeyi orta (2,695±0,720); “iş doyumu düzeyi” orta 
(2,836±0,602);ve “algılanan örgütsel stres” düzeyi yüksek (3,501±0,735) olduğu saptanmıştır. 
Korelasyon analizi; yaş, cinsiyet, medeni durum, çocuk varlığı, çocuk sayısı, öğrenim durumu, mesleki 
tecrübe, kurum tecrübesi, çalışma sistemi, aylık nöbet sayısı ve aile geliri kontrol değişkeni olarak 
benimsenmiştir. Gerçekleştirilen korelasyon analizine kontrol değişkenleri, modelde yer alan bağımsız 
değişkenler ( algılanan örgütsel stres ve iş doyumu) ve bağımlı değişken olarak değerlendirilen örgütsel 
bağlılık (normatif, duygusal, devam) korelasyon analizine dahil edilmiştir. 

 

Bağımlı değişken olarak analizlere katılan örgütsel bağlılık boyutları ile (14-15-16) bağımsız 
değişkenler (algılanan örgütsel stres ve iş doyumu) ve kontrol değişkenleri arasında güçlü bir korelasyon 
görülmüştür. Duygusal bağlılık ile yaşın, mesleki tecrübenin ve iş doyumunun negatif yönde bir ilişkisi 
(p < 0,01) olduğu görülmüştür. Yaş, mesleki tecrübe, iş doyumu arttıkça duygusal bağlılık 
azalmaktadır. Duygusal bağlılık ile çalışma sistemi arasında pozitif yönde bir ilişki (p< 0,05 ); 
yine aylık nöbet sayısı arasında pozitif yönde bir ilişki ( p< 0,01 ) tespit edilmiştir. 

 

Hiyerarşik  regresyon  analizinde  ilk  aşamada  kontrol  değişkenleri  (yaş,  mesleki  tecrübe,  
çalışma sistemi ve aylık nöbet sayısı), ikinci aşamada bağımsız değişken olarak iş doyumu ve üçüncü 
aşamada ise düzenleyici değişken olarak algılanan örgütsel stres hiyerarşik regr esyon analizine dahil 
edilmiştir. Son aşamasında ise merkezileştirme işleminden geçirilen etkileşim terimleri (iş doyumu x 
algılanan örgütsel stres)  analize eklenmiştir.  Buna  göre bağımsız  değişken  olan iş  doyumu  ve  
düzenleyici değişken olan algılanan örgütsel stresin çalışanların duygusal bağlılıkları üzerindeki birlikte 
etkisi anlamlı  bulunmuştur.  Algılanan  örgütsel  stresin  iş  doyumu  ile  birlikte  etkisi  dikkate  alınarak  
iş doyumu ve duygusal bağlılık ilişkisinde algılanan örgütsel stresin aracılık rolü üstlendiği söylenebilir. 
İş  doyumunun  normatif  bağlılıkla  ilişkisi  üzerinde  algılanan  örgütsel  stresin  rolünü  açıklayan 
hiyerarşik regresyon analizi ilk aşamada kontrol değişkenleri (kurum tecrübesi, öğrenim durumu ve 
çalışma sistemi), ikinci aşamada bağımsız değişken olarak iş doyumu ve üçüncü aşamada ise düzenleyici 
değişken olarak algılanan örgütsel stres hiyerarşik regresyon analizine katılmıştır. Hiyerarşik regresyon 
analizinin son aşamasında ise merkezileştirme işleminden geçirilen etkileşim terimleri (iş doyumu x 
algılanan  örgütsel stres) analize eklenmiştir. Buna göre iş doyumu ve algılanan örgütsel stresin 
çalışanların normatif bağlılıkları üzerindeki birlikte etkisi anlamlı değildir. 

 
4. Sonuç 

 

Bu  çalışma  ile  iş  doyumu,  örgütsel  bağlılık  ve  algılanan  örgütsel  stres  arasındaki  ilişkiler 
incelenmiştir. Bu amaçla sağlık çalışanlarından hemşireler üzerinde araştırma yapılmış, iş doyumu ve 
örgütsel bağlılık arasındaki ilişkide algılanan örgütsel stresin aracılık rolü belirlediğimiz model ile 
açıklanmaya  çalışılmıştır.  Yapılan araştırma  ile sağlık  sektöründe çalışanların  önemli bir  kısmını 831
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oluşturan hemşirelerin örgütsel stres, iş doyumu ve örgütsel bağlılıklarına ilişkin güçlü ve anlamlı 
ilişkiler bulunmuştur. Hemşireler bireyin ve toplumun sağlığının korunup geliştirilmesinden, hastalık 
halinde tedavisinden sorumlu olan gerekli mesleki eğitim ve deneyime sahip kişilerdir. Hastaneler 
hemşirelerin stres yaratan faktörlerle çok sık karşılaşmaları ve yoğun stres yaşayan kişilere hizmet 
veriyor olmalarından dolayı diğer iş ortamlarına göre örgütsel stresin daha fazla yaşandığı ortamlardır. 
Çalışmada hemşirelerin algılanan örgütsel stres düzeyleri yüksek düzeyde bulunmuştur. İş doyumunun 
kaliteli bir iş yaşamı için önemli bir unsur olduğu belirtilmektedir ( Alegre, et al.,2015; Sageer et 
al.,2012; Spector,1997). Çalışmamızda hemşirelerin iş doyumlarının orta düzeyde olduğu saptanmıştır. 
Hemşirelerde ailevi mecburiyetler, ekonomik şartlar, işsizlik nedeniyle kendilerini şanslı görmeleri ve 
öyle algılamaları yüksek örgütsel strese rağmen beklenenin aksine iş doyumunun orta düzeyde olmasının 
nedeni olmuş olabilir. İş doyumunun demografik değişkenlerle ilişkisi değerlendirildiğinde; öğrenim 
durumu  ve nöbet sayısı arttıkça  iş doyumunun azaldığı sonucuna    ulaşılmış tır.  Çalışma sistemi 
olarak ele alındığında gündüz çalışan ve aynı zamanda nöbet tutanların iş doyumunun düştüğü 
görülmüştür. Eğitimli çalışanların beklentilerinin daha yüksek olması, eğitim durumlarına göre 
yükselme imkanlarının olmaması ve ücret ile ilgili beklentilerinin karşılık bulmaması gibi faktörler iş 
doyumunun düşmesine neden olabilmektedir. 

 

İş   stresinin   iş   doyumu   üzerindeki   etkileri   ile   ilgili   olarak,   çalışmaların   çoğu   iş   stresi   
ve memnuniyetinin ters ilişkili olduğunu göstermektedir ( Lee and Lee, 2011:4). Algılanan örgütsel stres 
ile iş doyumu arasında literatürle uyumlu olarak negatif bir doğrusal ilişki bulunmuştur. Çalışanların 
algılanan örgütsel stresleri arttıkça iş doyumlarının azaldığı, algılanan örgütsel stresleri azaldıkça iş 
doyumlarının arttığı görülmüştür. Bu çalışmada hemşirelerde örgütsel bağlılık boyutlarının orta düzeyde 
olduğu saptanmıştır. Örgütsel bağlılık boyutlarından en yüksek normatif bağlılıktır. Bunu sırasıyla 
duygusal bağlılık ve devam bağlılık izlemektedir. Bu çalışmada hemşirelerin duygusal bağlılığının 
devam bağlılığına göre daha yüksek olması olumlu bir sonuç ola rak değerlendirilebilir. Normatif 
bağlılığın yüksek çıkması ise hemşirelerin örgütlerine sorumluluk bilinciyle bağlı olduklarını 
göstermektedir. Araştırmada hemşirelerin örgütsel stres düzeyleri yüksek olmasına karşın örgütsel 
bağlılığın orta düzeyde olmasının nedeni olarak, hemşirelerin örgütlerinde varlığını garantilemek 
istemeleri, alternatif iş imkanlarının daha kötü olması ve işini kaybetme korkusu yaşıyor olabilecekleri  
düşünülmektedir. Hemşireler örgütlerine karşı kendilerini daha bağlı algılıyor olabileceğinden örgütsel 
bağlılıkları düşük bulunmamıştır. Çalışmada algılanan örgütsel stres ile normatif bağlılık arasında 
anlamlı pozitif bir ilişki bulunmuştur. Bu sonuca göre algılanan örgütsel stres arttıkça normatif bağlılığın 
arttığı görülmektedir. Çalışmada algılanan örgütsel stres ile duygusal ve devam bağlılık arasında anlamlı 
bir ilişki saptanmamıştır. Araştırmamızda iş doyumunun örgütsel bağlılık boyutlarını etkilediği 
görülmektedir. İş doyumuyla duygusal ve normatif bağlılık arasında negatif yönde bir ilişki saptanmış, 
devam bağlılığın ise iş doyumuna bir etkisinin olmadığı anlaşılmıştır. Çalışmamızda iş doyumunun 
duygusal ve normatif bağlılık faktörleri ile açıklanamayacağı sonucuna varılmıştır. Çalışmada örgütsel 
bağlılık boyutlarının demografik değişkenlerle ilişkili olduğu görülmektedir. Çalışanların yaşı ile 
örgütsel bağlılık boyutları arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan analiz sonuçlarına göre; yaşla 
devam ve normatif bağlılık arasında anlamlı ilişki bulunamazken duygusal bağlılık ile yaş arasında 
negatif yönde bir ilişki söz konusudur. Çalışanların yaşı arttıkça duygusal bağlılıkları   azalmaktadır.   
Genç   hemşirelerin   duygusal   bağlılıkları   daha   yüksek   düzeydedir. Araştırmada hemşirelerin çocuk 
varlığı ile duygusal ve normatif bağlılık türleri arasında ilişki bulunmazken devam bağlılıkları arasında  
pozitif yönde ilişki söz konusudur. Hemşirelerde çocuk varlığının  rasyonel  bağlılığı  arttırdığı  
görülmektedir.  Çalışmada  elde  edilen  bir  başka  sonuç  ise öğrenim durumu ile normatif bağlılığın 
pozitif yönde ilişkili olduğu bulgusudur. Diğer bağlılık türleri öğrenim durumu ile ilişkilendirilmemiştir. 
Çalışmamızda kurum tecrübesi arttıkça normatif bağlılık arttığı diğer bağlılık türleri üzerinde ise ilişki 
olmadığı görülmüştür. Hemşirelerin çalış ma sistemi ile duygusal ve normatif bağlılıkları arasında 
pozitif ilişki olduğu benzer şekilde nöbet sayısı ile duygusal bağlılık arasında da pozitif ilişki vardır. 

 

Bu çalışmanın temel araştırma sorusu dikkate alındığında algılanan örgütsel stresin çalışanların 
iş doyumu ve normatif bağlılık ilişkisinde anlamlı bir etkisinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Buna karşın 
iş doyumu ile duygusal bağlılık ilişkisinde algılanan örgütsel stresin bir aracılık etkisine sahip olduğu 
görülmektedir. İş doyumu tek başına hemşirelerin duygusal bağlılığını etkilememekte ancak örgütsel 
stres algısı ile birlikte değerlendirildiğinde duygusal bağlılığı anlamlı biçimde negatif yönde 
etkilemektedir. Yani çalışanların iş doyumu algıladıkları örgütsel stresle birlikte ele alındığında 
duygusal bağlılığı olumsuz yönde etkilemektedir. Çıkarılan sonuçlardan bir diğeri ise iş doyumunun 
gerek tek başına gerekse algılanan örgütsel stres ile birlikte normatif bağlılığı anlamlı bir şekilde 
etkilemediğidir. Yani çalışanların normatif bağlılıkları ne iş doyumu ile ne de algılanan örgütsel stres 
ile açıklanabilir. 
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HASTANE PERSONELİNİN MOTİVASYONU ETKİLEYEN 
FAKTÖRLER: ÖZEL BİR HASTANE ÖRNEĞİ 

Hüseyin Eriş1 
Elif Sema Özdil2 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, özel bir hastanede çalışan personelin motivasyonlarını etkileyen faktörleri ve sosyo 
demografik özelliklerine göre farklılık olup olmadığını tespit etmektir. Araştırmanın evrenini Gaziantep ilinde 
faaliyette bulunan özel bir hastanede çalışan yaklaşık 450 personel oluşturmaktadır. Araştırma 15.11.2017 – 
30.12.2017 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmada örneklem grubu seçilmemiş ve tüm evrene ulaşılmaya 
çalışılmıştır. Araştırmada hastane genelinde anket dağıtılan 450 hastane personelinin %61,5’i (277 sağlık 
personeli) anket formunu doldurarak, araştırmaya katılmıştır. Analizler %95 (p=0,05) güven aralığında 
gerçekleştirilmiştir. Tanımlayıcı istatistikler, güvenirlik analizi (Cronbach Alpha katsayıları), ve karşılaştırma 
testleri (Turkey testi ve Anova) kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, ölçeğin ortalamalara bakıldığında 
yönetsel faktör alt boyutu  (3,32/5), bireysel faktör boyutu (3,65/5) ve iş ile ilgili faktör boyutu (2,99/5) olarak 
tespit edilmiştir. Ayrıca hastane personelinin sosyo demografik özellikleri arasında sadece cinsiyet değişkeni 
açısından yönetsel faktörler ve iş ile ilgili faktörlerde istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Ortalamalar 
incelendiğinde yönetsel faktörlerde erkeklerin, iş ile ilgili faktörlerde ise kadınların ortalamasının daha yüksek 
olduğu görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Motivasyon, Hastane, Hastane Personel 

THE FACTORS AFFECTING THE MOTIVATION OF THE HOSPITAL STAFF: A 
PRIVATE HOSPITAL CASE 

Abstract 
The aim of this study is to determine the factors affecting the motivation of the staff working in a private hospital 
and whether or not there are differences in terms of their socio-demographic characteristics.  The population of 
the study consisted of approximately 450 staff members working in a private hospital located in Gaziantep 
province. The study was conducted between 15.11.2017 and 30.12.2017. The sample selection was not 
performed in the study and the whole population was tried to be reached. In the study, the questionnaire was 
delivered to 450 hospital personnel throughout the hospital and 61.5% of them (277 health personnel) filled out 
the questionnaire and participated in the study. The analyses were carried out at the confidence interval of 95% 
(p=0.05).  The descriptive statistics, reliability analysis (Cronbach’s Alpha coefficients) and comparison tests 
(Tukey test and Anova) were used. When the mean scores of the scale were examined according to the results of 
the study, it was determined that the administrative factor subscale was 3.32/5, individual factor subscale was 
3.65/5 and job-related factor subscale was 2.99/5.  In addition, a statistically significant difference was found 
between the administrative factors and job-related factors only in terms of gender variable among the socio-
demographic characteristics of the hospital staff.  When the mean scores were examined, it was observed that 
while the mean score of the male staff members was higher in the administrative factors, the mean score of the 
female staff members was higher in the job-related factors 

Key Words: Motivation, Hospital, Hospital Staff 
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yol açmaktadır bu değişim ile toplumun istek ve ihtiyaçları şekillenirken örgüt karşılığında ürettiği 

ürünü hatta büsbütün kendini değiştirme yoluna gidebilmektedir. Her alanda kendini gösteren ve 

rekabet koşullarını her geçen gün daha zor hale getiren bu koşullardan insan hayatı ile alakalı 

olduğundan hayati öneme sahip sağlık hizmeti sunan sektörler de etkilenmiştir (Kılıçarslan, 2017). 

 Hizmet sektöründe yer alan hastaneler, hasta ve yakınlarına kaliteli sağlık hizmeti 

sunabilmek için öncelikle insan gücüne ihtiyaç duyarlar. Sağlık hizmeti grubunda hekim, hemşire, 

ebe, laborant gibi sağlık çalışanlarının yanı sıra sekreter, temizlikçi, bilgisayar elemanı ve aşçı gibi 

çeşitli destek hizmetleri elemanları da çalışmaktadır. Çok farklı meslek gruplarının birlikte çalıştığı 

hastanelerde, personelin işlerini hastanelerin amaçları doğrultusunda yapabilmek için bir takım 

düzenlemeler yapmak gerekmektedir. Çünkü bütün işletmeler gibi hastanelerin başarısı da 

çalışanlarının başarısına bağlı olarak artmaktadır. 

Hastane yönetimlerinin temel sorumluluklarının başında çalışan personelin ihtiyaçlarını 

belirlemek ve bu ihtiyaçlarını karşılamak gelmektedir. Huzurlu bir çalışma ortamının sağlanması, 

personelden beklenen performansın elde edilmesi için personelin özelliklerine göre ihtiyaçları 

belirlenmeli ve en iyi şekilde karşılanmaya çalışılmalıdır (Kıdak ve Aksaraylı, 2009). Tengilimoğlu 

(2005), personeli işletmenin hedeflerine götürebilmek için bu hedeflere ulaşmada personelin 

sağlayacağı kişisel arzu ve ihtiyaçlar ile çıkarların neler olduğunu takip ederek, personeli işletmenin 

hedefleri etrafında toplayarak güçlerini, cesaretlerini, arzu ve enerjilerini artırmanın gerekliliğinden 

bahsetmektedir. 

 
Motivasyon  
 
Türkçe’ de tam bir karşılığı olmayan motivasyon kavramı İngilizce ve Fransızca “Motive” 

kelimesinden türetilmiştir. Türkçe karşılığı olarak güdü, saik veya harekete geçirici olarak 

belirlenebilir. İş bağlamında motivasyon, bireyin istekliliğini artırmak ve örgütsel hedefler 

doğrultusunda bir çaba sağlamaktır. Sağlık sektörünün performansı ciddi olarak sağlık çalışanının 

motivasyonuna bağlıdır. Hizmet kalitesi, verimlilik ve öz kaynak ile çalışanların görevlerini yerine 

getirmesi onların istekliliğine bağlıdır (Künarcı, 2016; Kantar, 2017; ).  

Literatürde motivasyonla ilgili birçok tanım bulunmaktadır. Motivasyon, genellikle bir kişiyi 

belli davranışları yapmaya ikna eden bir iç durumdur (Spector, 2000). Motivasyon, çalışan kişilerin 

mevcut koşullarda örgüt amaçları doğrultusunda, işlerini daha kaliteli, daha hızlı yapmaları ve 

içlerinde istek uyanması için tanınan ek haklar ve ödünler olarak tanımlanabilir (Manual ve 

Arkadaşları, 2007). Motivasyon, bir ihtiyacı gidermek için gerekli davranışları başlatan bir kuvvettir 

(Kim Sang 2005). Motivasyon bir veya birden fazla insanı, belirli bir gaye veya amaca doğru devamlı 

bir şekilde harekete geçirmek için yapılan çabaların toplamı olarakta tanımlanabilir (Kantar, 2017). 

 
Sağlık Kurumlarında Motivasyon 
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Sağlık kurumlarında teşhis ve tedavi amaçlı kullanılan her türlü teknolojik araç sağlık 

personeli olmadan herhangi bir işe yaramamaktadır. Hizmet üretiminde tüm sektörlerde olduğu gibi 

sağlık sektöründe de insan temel üretim faktörüdür. Bu sebeple, insan bir şeyler ortaya koymak ve 

üretebilmek için, işletme tarafından ilk önce harekete geçirilmelidir (Oflezer ve Arkadaşları, 2011). 

Hastalarla bire bir iletişim içinde olan sağlık çalışanlarının iyi bir hizmet verebilmesi için 

motivasyonlarının yüksek olması gerekmektedir. Çalışanların iyi anlaşılması, ihtiyaçlarının ve 

fikirlerinin dikkate alınması, çalışmaların planlanmasında bunların göz önünde bulundurulması 

gerekir (Kavuncubaşı 2007).  Sağlık kurumlarında çok fazla meslek grubundan çalışan personel 

olduğu için, bu personelin motivasyonunu arttırma çalışmaları da farklı uygulamalar 

gerektirmektedir.  

Sağlık hizmetlerinde istenen kalite ve verimliliğin sağlanması ancak, sağlık personelinin 

sorunlarının anlaşılması ve çözümlenmesi ile mümkündür. Sağlık hizmetinin temelini oluşturan 

meslek grubunun motive olması, hizmet kalitesi ve standartları için önemli bir yere sahiptir. 

Yeterince iyi ve istenilen kalitede bir sağlık hizmeti sunulabilmesi için, teknolojik olanakların yanı 

sıra motive edilmiş, bilgili ve yetenekli sağlık çalışanlarına ihtiyaç vardır. Sağlık kurumlarında farklı 

meslek grupları bir arada, etkileşim içinde çalışmaktadır (Akbolat ve Arkadaşları, 2015). 

Sağlık kurumlarında çalışan personelin motivasyonuna etki eden faktörlerin başında öncelikle 

ekonomik faktörler (ücret, ekonomik ödüller, prim veya ikramiye vb) gelmektedir.  Sağlık 

çalışanlarının motivasyona etki eden faktör de sosya-psikolojik faktörlerdir. Yani çalışan personel 

yaptığı hizmete karşılık sadece ücret beklemez. Ücretin yanısıra personel, kurum yöneticileri 

tarafından takdir edilmeyi ve övülmeyi beklerler. Çalışan personele sosyal güvence ve iş güvenliğinin 

sağlanması çalışan motivasyonu üzerinde olumlu etki yaratacaktır. Bu motivasyon unsurlarının 

yanısıra iletişim, amaç birliği, yetki ve sorumluluklar, fiziksel çalışma koşulları gibi unsurlar, çalışan 

personelin motivasyonunu önemli derecede etkilemektedir (Oflezer ve Arkadaşları, 2011; Dieleman 

ve Arkadaşları, 2003; Manongi ve Arkadaşları, 2006; Stringhini ve Arkadaşları. 2009, Akbolat ve 

Arkadaşları, 2015). 

2. Yöntem 

  
Araştırmanın Amacı: Bu araştırmanın amacı, özel bir hastanede çalışan personelin 

motivasyonlarını etkileyen faktörleri ve sosyo demografik özelliklerine göre farklılık olup olmadığını 

tespit etmektir. 

 
Araştırmanın Evren ve Örneklemi: Araştırmanın evrenini Gaziantep ilindeki özel bir 

hastanede çalışan yaklaşık 450 personel oluşturmaktadır. Araştırma yapılmadan önce Hastane 

Başhekimliğinden gerekli izin yazısı alınmıştır. Araştırma 15.11.2017 – 30.11.2017 tarihleri arasında 
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yapılmıştır. Araştırmada örneklem grubu seçilmemiş ve tüm evrene ulaşılmaya çalışılmıştır. 

Araştırma sonucunda hastane genelinde anket dağıtılan 450 hastane personelinin %61,5’i (277 

hastane personeli) anket formunu doldurarak teslim etmiştir.  

Veri Toplama Aracı: Araştırmada hastanede çalışan personelin motivasyon düzeyini 

ölçmek amacıyla, Zehra Küreci’nin “Sağlık Çalışanlarının Motivasyonunu Etkileyen Faktörlerin 

Analizi” isimli yüksek lisans tezinden geliştirilen anket kullanılmıştır. Bu kısma hangi anketi 

kullanmışsan onun detaylarını yaz. Araştırmada kullanılan anket formu, Yönetsel faktörler, Bireysel 

faktörler ve İş ile ilgili faktörler olmak üzere üç alt boyut ve toplamda 28 sorudan oluşmaktadır. 

Araştırmada 5’li likert yöntemi ile cevaplar toplanmıştır. 

Verilerin Analizi:  Bu araştırma betimsel ve ilişkisel tarama modeline göre modellenmiştir. 

Hastane personelinin var olan özelliklerine hiçbir değişiklik yapılmaksızın veri toplanarak, var olan 

durum hakkında hastane personelinin görüşleri alınmaya çalışılmıştır. Betimleme yöntemine göre, 

araştırmaya konu olan olay, kendi şartları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılmaktadır. 

Araştırmaya katılanların cinsiyet, yaş, kurumda toplam çalışma süresi ve medeni durum gibi 

demografik özelliklerini ölçmek amacıyla her bir değişken için frekans analizi yapılmıştır. Ayrıca 

gruplar arasında anlamlı farklılık olup olmadığını tespit etmek amacıyla, Verilerin analizinde 

bağımsız gruplarda t-testi ve tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. 

 Elde edilen veriler SPSS 22 programına girilerek, gerekli istatistiksel analizler yapılmıştır. 

Tanımlayıcı istatistikler, güvenirlik analizi (Cronbach Alpha katsayıları), ve karşılaştırma testleri 

(Turkey testi ve Anova) kullanılmıştır. 

Araştırmanın Geçerlik ve Güvenirliklerine İlişkin Bilgiler: Araştırmada kullanılan 

ölçeğin Cronbach Alpha (α) katsayısı 0,781 olarak tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre 

anketin genel güvenirlik oranının yüksek olduğu görülmektedir.  

3. Bulgular 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular aşağıda verilmiştir. 
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Tablo 1. Araştırmaya Katılan Hastane Çalışanlarının Sosyo Demografik Özellikleri 
Hastanedeki 
Çalıştığı Birim N % Hastanede Çalışma 

Süresi N % 

Doktor 5 1,8 1- 3 yıl 141 50,9 
İdari personel 88 31,8 4 yıl ve üzeri 136 49,1 
Sağlık çalışanları 129 46,6 Eğitim durumu
Destek hizmetleri 34 12,3 İlk/orta/lise 136 49,1 
Diğer 21 7,6 Ön lisans 80 28,9 
Cinsiyetiniz Lisans 48 17,3 
Kadın 149 53,8 Yüksek lisans 7 2,5 
Erkek 128 46,2 Tıp fakültesi / Diş 

Hekimliği 
6 2,2 

Medeni durum Toplam 277 100,0 
Evli 93 33,6 
Bekar 175 63,2 
Dul/boşanmış 9 3,2 
Yaş Grup 
23 yaş ve altı 114 41,1 
24 yaş ve üzeri 163 58,9 

Ankete katılan hastane çalışanlarının sosyo demografik özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablodaki verilere göre araştırmaya katılan hastane çalışanlarının %46,6’sı sağlık çalışanı, cinsiyet 

açısından %53,8’i kadın, %63,2’si bekar, yaş grubu açısından %58,9’u 24 yaş ve üzeri, hastanede 

çalışma süresi bakımından %50,9’u 1-3 yıl,  %49,1’i ilk/orta/lise mezunu grubunda yer almaktadır. 

Tablo 2. Ölçeğin Alt Boyutlarına Ait Ortalamalar 
Ölçeğin Alt Boyutları N Ort. Std. Sapma 
Yönetsel Faktörler 277 3,32 0,744 

Bireysel Faktörler 277 3,65 0,617 

İş ile ilgili Faktörler 277 2,97 0,587 

Tablo 2’de araştırmada kullanılan ölçeğin alt boyutlarına ait ortalamalar verilmiştir. Tablo 

2’deki ortalamalara bakıldığında Yönetsel faktör boyutu  (3,32/5), bireysel faktör boyutu (3,65/5) ve 

iş ile ilgili faktör boyutu (2,99/5) olarak tespit edilmiştir. Bu verilere göre sağlık personelinin yönetsel 

faktörler ile bireysel faktörler boyutlarına genel olarak katıldıklarını belirtirken, iş ile ilgili faktör 

boyutu konusunda ise kararsız oldukları değerlendirilebilir.  
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Tablo 3. Motivasyonu Etkileyen Faktörlerin Departman Değişkeni Bakımından İncelenmesi 
 Departman N Ort. 

Std. 
Sapma F p 

Yönetsel 
faktörler 

İdari Personel 88 3,36 0,696 

0,468 0,627 Sağlık Çalışanları 129 3,32 0,758 
Destek Hizmetleri 34 3,22 0,760 

 Toplam 251 3,32 0,735 
Bireysel 
faktörler 

İdari Personel 88 3,63 0,575 

1,432 0,241 Sağlık Çalışanları 129 3,69 0,632 
Destek Hizmetleri 34 3,50 0,602 
Toplam 251 3,64 0,610 

İş ile ilgili 
faktörler 
 
  

İdari Personel 88 2,94 0,567 

0,563 0,570 Sağlık Çalışanları 129 3,00 0,615 
Destek Hizmetleri 34 3,06 0,569 
Toplam 251 2,99 0,591 

 
Motivasyonu etkileyen faktörlerin, departman değişkeni bakımından incelenmesi Tablo 3’de 

verilmiştir. Yapılan ANOVA testine göre boyutlardan hiç birisinde departman değişkeni bakımından 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunamamıştır.  

 
Tablo 4. Motivasyonu Etkileyen Faktörlerin Cinsiyet Değişkeni Bakımından İncelenmesi 

 Cinsiyetiniz 
N Ort. 

Std. 
Sapma t p 

Yönetsel faktörler Kadın 149 3,24 0,699 -2,034  0,043   Erkek 128 3,42 0,784 
Bireysel faktörler Kadın 149 3,62 0,511 -1,089  0,277   Erkek 128 3,70 0,721 

İş ile ilgili faktörler Kadın 149 3,08 0,574 3,366  0,001   Erkek 128 2,85 0,578 
 

Motivasyonu etkileyen faktörlerin, cinsiyet değişkeni bakımından incelenmesi Tablo 4’de 

verilmiştir. Yapılan student-t testine göre, yönetsel faktörler ve iş ile ilgili faktörlerde cinsiyet 

değişkeni bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Ortalamalar incelendiğinde 

yönetsel faktörlerde erkeklerin ortalamasının yüksek, iş ile ilgili faktörlerde ise kadınların 

ortalamasının yüksek olduğu görülmektedir.  

Motivasyonu etkileyen faktörlerin cinsiyet değişkeni bakımından incelenmesi sonucunda 

bireysel faktörlerin etkilenmediği yani cinsiyetin motivasyon üzerinde bireysel faktörler için anlamlı 

bir etkisinin olmadığı görülmüş yönetsel faktörlerde ise erkeklerin kadınlara oranla motivasyonunun 

daha çok etkilendiği, işle ilgili faktörlerde ise kadınların motivasyonunun erkeklere oranla daha çok 

etkilendiği görülmüştür. 

 
 
 
 

Tablo 5. Motivasyonu Etkileyen Faktörlerin Eğitim Durumu Değişkeni Bakımından 
İncelenmesi 
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  Eğitim durumu N Ort. Std. Sapma F p 
Yönetsel 
faktörler
  
  
  

İlk/orta/lise 136 3,25 0,784 

2,580 0,078 
Önlisans 80 3,47 0,661 
Lisans 48 3,23 0,707 
Toplam 264 3,31 0,740 

Bireysel 
faktörler 
  
  
  

İlk/orta/lise 136 3,67 0,633 

2,027 
 
  

0,134 
 
  

Önlisans 80 3,71 0,597 
Lisans 48 3,49 0,618 
Toplam 264 3,65 0,622 

İş ile ilgili 
faktörler 
  
  
  

İlk/orta/lise 136 2,94 0,616 

1,170 
 
  

0,312 
 
  

Önlisans 80 3,07 0,574 
Lisans 48 2,96 0,502 
Toplam 264 2,98 0,585 

 
 
Motivasyonu etkileyen faktörlerin, eğitim durumu değişkeni bakımından incelenmesi Tablo 

5’de verilmiştir. Yapılan ANOVA testine göre boyutlardan hiç birisinde eğitim durumu değişkeni 

bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunamamıştır.  

 

Motivasyonu etkileyen faktörlerin eğitim durumu değişkeni bakımından incelenmesi 

sonucunda yönetsel faktörler ve bireysel faktörlerin eğitim durumu değişkeninden anlamlı bir şekilde 

etkilenmediği görülmüş fakat motivasyonu etkileyen iş ile ilgili faktörlerin eğitim durumları üzerinde 

etkisi gözlenmiş ve bu etki en fazla önlisans mezunlarında görülmüştür. 
 

Tablo 6. Motivasyonu Etkileyen Faktörlerin Yaş Grupları Değişkeni Bakımından İncelenmesi 
  Yaş grupları N Ort. Std. Sapma F p 

Yönetsel 
faktörler 
  
  

23 yaş ve altı 114 3,33 0,715 

0,044 0,988 24 yaş ve üzeri 163 3,31 0,781 
Toplam 277 3,32 0,744 

Bireysel 
faktörler 
  
  

23 yaş ve altı 114 3,62 0,681 

0,281 0,839 24 yaş ve üzeri 163 3,64 0,571 
Toplam 277 3,64 0,631 

İş ile ilgili 
faktörler 
  
  

23 yaş ve altı 114 3,06 0,614 

1,060 0,366 24 yaş ve üzeri 163 3,02 0,554 
Toplam 277 2,95 0,587 

 
Motivasyonu etkileyen faktörlerin, yaş grupları değişkeni bakımından incelenmesi Tablo 6'de 

verilmiştir. Yapılan ANOVA testine göre boyutlardan hiç birisinde yaş grupları değişkeni bakımından 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunamamıştır.  

 
Tablo 7. Motivasyonu Etkileyen Faktörlerin Hastanede Çalışma Süresi Değişkeni Bakımından 

İncelenmesi 
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  Hastanede Çalışma 
Suresi N Ort. 

Std. 
Sapma F p 

Yönetsel 
faktörler 
  
  

1- 3 yıl 141 3,37 0,781 

1,779 0,151 4 yıl ve üzeri 136 3,45 0,661 
Toplam 277 3,32 0,744 

Bireysel 
faktörler 
  
  

1- 3 yıl 141 3,63 0,649 

0,852 0,466 4 yıl ve üzeri 136 3,63 0,633 
Toplam 277 3,65 0,617 

İş ile ilgili 
faktörler 
  
  

1/2 yıl ve altı 70 2,99 0,590 

0,931 0,426 1/2- 3/2 yıl 71 2,92 0,546 
Toplam 277 2,97 0,587 

 
Motivasyonu etkileyen faktörlerin, hastanede çalışma süresi değişkeni bakımından 

incelenmesi Tablo 7’de verilmiştir. Yapılan student-t testine göre boyutlardan hiç birisinde hastanede 

çalışma süresi değişkeni bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunamamıştır. 

 
Tablo 8. Motivasyonu Etkileyen Faktörlerin Medeni Durum Değişkeni Bakımından İncelenmesi 

  Medeni 
Durum N Ort. 

Std. 
Sapma t p 

Yönetsel 
faktörler 
  

Evli 93 3,31 0,784 
-0,295 0,768 Bekar 175 3,33 0,719 

Bireysel 
faktörler 
  

Evli 93 3,69 0,618 
0,832  0,406  Bekar 175 3,62 0,628 

İş ile ilgili 
faktörler 
  

Evli 93 2,88 0,593 
-1,882  0,061  Bekar 175 3,02 0,580 

 
 

Motivasyonu etkileyen faktörlerin, medeni durum değişkeni bakımından incelenmesi Tablo 

8’de verilmiştir. Yapılan student-t testine göre boyutlardan hiç birisinde medeni durum değişkeni 

bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunamamıştır. 

4. Sonuç  

 
Bu araştırmanın amacı, özel bir hastanede çalışan personelin motivasyonlarını etkileyen 

faktörleri ve sosyo demografik özelliklerine göre farklılık olup olmadığını tespit etmektir. 

Araştırmada kullanılan ölçeğin alt boyutlarının ortalamalarına bakıldığında Yönetsel faktör boyutu  

(3,32/5), bireysel faktör boyutu (3,65/5) ve iş ile ilgili faktör boyutu (2,99/5) olarak tespit edilmiştir. 

Araştırmaya katılan hastane çalışanlarının ölçekteki yönetsel faktör boyutu ile bireysel faktör 

boyutlarına katıldıkları, iş ile ilgili faktör boyutunda ise kararsız olduklarını söyleyebiliriz. Yani bu 

verilere göre hastane çalışanlarının yönetsel faktörler ile bireysel faktörler boyutlarına ait algıları 
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“kısmen düşünüyorum” düzeyine yakın, iş ile ilgili faktör boyutuna ait algıları ise kararsız olarak 

değerlendirilebilir.  

Ayrıca Motivasyonu etkileyen faktörlerin departman, eğitim durumu, yaş, sektörde çalışma 

süresi, hastanede çalışma süresi ve medeni durum değişkeni açısından gruplar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir. 

Motivasyonu etkileyen faktörlerin cinsiyet değişkeni açısından incelendiğinde; yönetsel 

faktörler (0,043) ve iş ile ilgili faktörlerde (0,001) cinsiyet değişkeni bakımından istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunmuştur. Ortalamalar incelendiğinde yönetsel faktörlerde erkeklerin ortalamasının, 

iş ile ilgili faktörlerde ise kadınların ortalamasının yüksek olduğu görülmektedir. Motivasyonu 

etkileyen faktörlerin cinsiyet değişkeni bakımından incelenmesi sonucunda bireysel faktörlerin 

etkilenmediği yani cinsiyetin motivasyon üzerinde bireysel faktörler için anlamlı bir etkisinin 

olmadığı görülmüştür. Yönetsel faktörlerde ise erkeklerin kadınlara oranla motivasyonunun daha çok 

etkilendiği, işle ilgili faktörlerde ise kadınların motivasyonunun erkeklere oranla daha çok etkilendiği 

görülmüştür. 

Sonuç olarak, motivasyonu sosyo demografik özellikler açısından sadece cinsiyet grubuna 

göre etkileyen faktörler tespit edilmiştir. Bu faktörlere bakıldığında, ölçeğe ait yönetsel faktörler alt 

boyutu ile iş ile ilgili faktörler alt boyutları tarafından motivasyonu etkileyen unsurlar belirlenmiştir. 
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SAĞLIK ÇALIŞANLARI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN İŞ 

DOYUMU ÜZERİNE ETKİSİ 
Mehmet Yorulmaz1 

Ramazan Kıraç2 
Büşra Yılmazsoy3 

Özet 

Yöneticilerin, sağlık çalışanları görev yeri dağılımlarında, demografik (kişisel) özelliklerinin dikkate alınması 
gerektiği önemli bir husustur. Bu çalışma ile sağlık çalışanlarının, demografik özellikleriyle iş doyumu arasındaki 
ilişkiyi incelemek amaçlanmıştır. Araştırmada, nicel araştırma deseni ve kolayda örnekleme yöntemi 
kullanılmıştır. Örneklemi hastane çalışanları (n=240) oluşturmaktadır. Araştırma verileri; demografik bilgi ve iş 
doyum ölçeği sorularının yer aldığı form ile toplanmıştır. Sağlık çalışanlarının %76,7’si evlilerden, %61,3’ü 
kadınlardan, meslekteki süreleri %27,1’i 5-10 yıl, %25,4’ü Yoğun Bakımda çalışmakta ve %58,8’ini de hemşireler 
oluşturmaktadır. Sağlık çalışanlarının medeni durumu, meslekte geçirdiği süre, unvan ve çalıştığı birim iş 
doyumunu etkilediği ve aralarında anlamlı farkın olduğu (p<0,005) fakat eğitim düzeyi ve cinsiyetin iş doyumunu 
etkilemediği aralarında da anlamlı bir farkın olmadığı görülmüştür (p>0,005). İş doyumunu etkileyen sebeplerin 
önemli bir kısmını çalışanların demografik özellikleri oluşturmaktadır. Çalışmada unvan, çalışılan birim, meslekte 
geçirilen sürenin iş doyumunu önemli ölçüde etkilediği fakat medeni durum, eğitim düzeylerinin ve cinsiyetin iş 
doyumunu etkilemediği sonucu bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: iş doyumu, demografik özellikler, sağlık çalışanları. 
THE EFFECT OF PERSONAL DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF HEALTH WORKERS ON 

JOB SATISFACTION 

Abstract 

Health professionals of managers personal characteristics are important in distribution of duty place. The purpose 
of this study is to examine the relationship between personal characteristics of health workers and job satisfaction. 
Quantitative research design and easy sampling method were used in this research. Exemplify hospital workers 
constitute (n = 240). Research data; personal information and job satisfaction scale gathered with questions on 
the form. 76.7% of the health professionals are married, 61.3% are women, 27.1% are in the working period on 
5-10 year,25.4% are working in intensive care and 58.8% are nurses. The marital status of health workers, the 
time spent in the profession, unvan and the unit that it works, affects job satisfaction and that there is a significant 
difference between them (p<0,005). The level of education and gender have not affected by job satisfaction it has 
not been observed that there is a significant difference in between them(p>0,005). A substantial portion of the 
factors affecting job satisfaction are the personal characteristics of employees. The unvan, the unit studied, the 
time spent in the profession significantly affect job satisfaction but the marital status, the level of education and 
gender were found to have no effect on job satisfaction. 

Key Words: job satisfaction, demographic characteristics, health workers. 

1.Giriş 

Kurumlar, dış çevrelerinde başarılı olabilmeleri için, iç müşterisi olan çalışanların verimliliğinin ve 
etkinliğinin arttırılması, bireylerin işine duyduğu memnuniyetin oluşması, kurum ve çalışan açısından 
önemli ve iyi yönetilmesi gereken bir konudur. Çalışanları, değerli hissettiren ve çalışma ortamında 
onları destekleyecek koşulların varlığı önemlidir. Bu yüzden Sağlık Kuruluşları da başarılı olabilmeleri 
için insan kaynaklarına önem vermesi gerekmektedir (Buğra, 2014).  

Çalışma hayatı, çalışanlara işle ilgili tecrübe katmasının yanında, her çalışma günü içerisinde çeşitli 
duyguların oluşmasına sebep olmaktadır. Çalışanların, kazanmış olduğu bu tecrübeler, bireylerin işe 
karşı zihinsel ve duygusal olarak bir tutum geliştirmektedir. Çalışanların, iş karşındaki tutumları olumlu 
veya olumsuz olabilmekte ve olumlu tutum iş doyumunu olumsuz tutum ise iş doyumsuzluğunu ifade 
etmektedir (Eğinli, 2009). İş doyumu, çalışanlar arasındaki etkileşime, kişisel özelliklerine, 
organizasyonlardan bekledikleriyle ilişkili olarak çoğalan ya da azalan duygu olarak tanımlanmaktadır 
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 (Cumbey ve Alexander, 1998). Aynı zamanda iş doyumu, çalışanların işleriyle ilgili başarıları ve 
sorumlulukları ile birlikte çalışanların duygularını ya da mevcut işlerine ilişkin memnuniyetlerini 
kapsamaktadır (Chang ve Chang, 2007). Başka bir deyişle de iş doyumu, çalışanların beklentileri ile iş 
ve organizasyondan neler aldıkları arasındaki tutarlılık olarak tanımlanmakta ve çalışanların işlerine 
ilişkin tutum, bilgi, inanç, duygu, davranış ve değerlendirmeleri olarak ifade edilebilir (Cortese, 2007; 
Erdoğan ve Yıldırım, 2017; Lu vd., 2005). Barutçugil ise iş doyumunu; “bir çalışanın yapmış olduğu iş 
ve bunun sonucunda elde ettiklerinin kendi ihtiyaçlarıyla ve kişisel değer yargılarıyla örtüşmesi veya 
örtüşmesine olanak sağladığını fark etmesi sonucu yaşadığı duygu” olarak ifade etmiştir (Barutçugil, 
2004). 

İş doyumu, ilk olarak 1920’li yıllarda irdelenmeye başlanılmış ancak kavramın önemi 1940’lı yıllarda 
anlaşılmıştır. İş doyumuna yönelik kuramlar, genellikle iş doyumu ile güdülenme arasındaki ilişkiyi 
temel almaktadır. İş doyumu ve güdülenme arasındaki ilişki Maslow, Herzberg, Adams ve Wroom 
tarafından incelenmiştir. Maslow ‘İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı’nda insan ihtiyaçlarının hiyerarşik yapı 
içerisinde meydana geldiğini, her bir ihtiyacın önemli olduğunu ve belli ölçülerde ihtiyaçların 
karşılanmasını vurgulamış ihtiyaçlar karşılandığında da insanların doyuma ulaşılacağını belirtmiştir. 
Wroom, iş doyumunun oluşmasında kişilerin sosyal ihtiyaçlarında farklılıklar olduğunu ve bu 
farklılıkların dikkate alınması gerekliğini açıklamıştır. Adams ‘Eşitlik Kuramı’nda kişilerin aynı statüde 
ve aynı şartlarda çalıştıkları kişilerle, kendilerini kıyasladıklarını ve bunun sonucunda da elde ettikleri 
ücret ve çeşitli olanaklar açısından eşit olup olmadıklarına bağlı olarak iş doyumu ya da düşük iş 
doyumunun geliştiğini öne sürmektedir. (Okpara vd., 2005). Herzberg iş doyumu ve iş doyumsuzluğu 
kavramlarının zıt kavramlar olduğunu ve geliştirdiği ‘Çift Etmen Kuramı’nda iş doyumunu iki faktörün 
yani başarı ve takdir unsurlarının etkilediğini belirtmiştir. Bu iki faktörün iş doyumuna ulaştırdığını, 
olumsuz koşulların yani ücretin düşük olması ve kötü çalışma koşulları gibi unsurlarınsa iş 
doyumsuzluğunun sebebi olarak açıklamıştır. Ayrıca olumsuz koşulların düzeltilmesi durumunda, iş 
doyumsuzluğunun ortadan kalmadığını da ifade etmiştir (Tietjen ve Myers, 1998). 

İş doyumu, bir anlamda bireylerin işlerine karşı geliştirdikleri olumlu veya pozitif duygu durumunu 
ifade etmektedir. Bu açıdan bakıldığında, yüksek iş doyumu bireylerin işini, çalışma arkadaşlarını, 
işyerindeki atmosferden memnun olmasını yani pozitif bir tutum geliştirmesiyle ilişkilidir (Eğinli, 
2009). Çalışanların, işlerine karşı geliştirdiği negatif tutumlar ise düşük iş doyumunu ifade etmektedir. 
Düşük iş doyumu, bir çalışanın fiziksel, duygusal ve sosyal sağlığını olumsuz yönde etkiler, işin 
kalitesini düşürür ve çalışanın işten ayrılmasına neden olabilir. ‘Yapılan araştırmalarda çalışanların işten 
sağladığı doyum düşükse, işi bırakma eğiliminin de olduğu belirlenmiştir. İş doyumsuzluğu iş görende, 
işe devam etmeme, işten kaytarma, psikolojik ve fiziksel sağlığının bozulması, tükenmişlik sendromu 
yaşaması, tıbbi hatalara ve sonuç olarak da işten ayrılması şeklindedir’ (Türk, 2007). ‘İş doyumu, 
yönetime çalışanların işe bağlılığı, performansı ve verimliliği üzerindeki etkisi önemli bir yere sahiptir. 
Çünkü iş doyumsuzluğu işten ayrılma, devamsızlık, performans azlığı, psikolojik ve fiziksel iyilik 
halinin bozulması gibi doğrudan neden olduğu davranışları beraberinde getirir (Bingöl, 2013). Sonuçta 
iş doyumsuzluğu çalışanın icraat ettiği işinden bir doyuma ya da hoşlantıya ulaşmaması, işene karşı 
bıkkınlık, isteksizlik ve kaçma duygusu barındırdığını göstermektedir’ (Karcıoğlu ve Akbaş, 2010; 
Tengilimoğlu, 2005). Aksine iş doyumunun yüksekliği ise örgüt için işe devamsızlığın azalması, iş gücü 
devir hızının düşmesi, verimliliğin ve örgüte bağlılığın artması gibi örgüt tarafından arzulanan sonuçlara 
yol açmaktadır (Erdoğan ve Yıldırım, 2017; Shwu‐Ru, 2008; Somers, 1995). Çalışanların, almış 
oldukları eğitim, tecrübeleri, sosyal çevre gibi faktörler bireylerin işyeri atmosferini belirlemekte ve işe 
karşı tutum geliştirmelerini etkilemektedir. Bu sebeple iş doyumu veya iş doyumsuzluğuna yol açan 
etkenlerin irdelenmesi gerekmektedir. Bunlar kişisel ve örgütsel olarak gruplandırılabilmektedir. Kişisel 
etkenler; iş doyumun oluşmasında önemli bir etkiye sahiptir ve kişinin doğuştan itibaren sahip olduğu 
özellikleri yaşam süresince elde ettiği sosya-kültürel kazanımlar, bireyin yaşı, cinsiyeti, eğitimi, mesleği 
gibi etkenler bireyin içinde bulunduğu durumu değerlendirirken etkide bulunmaktadır. Örgütsel 
etkenler; çalışma süresi içerisinde gerçekleştirilen iş, çalışanın örgüte sağladığı fayda veya zarar, yaptığı 
iş karşılığında aldığı ücret, takdir edilme ve terfi iş doyumunu etkileyebilmektedir.  

Bu araştırmada, bir eğitim ve araştırma hastanesinde bulunan sağlık çalışanlarının kişisel özellikler 
(demografik bilgi) ile iş doyumu arasında ilişki belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla çeşitli ölçeklerle 
anketler hazırlanmış, sağlık çalışanlarına uygulanmış ve elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. 
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 2.Gereç ve Yöntem 

Araştırmada nicel araştırma deseni ve kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 
Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde görevli 600 sağlık çalışanı oluşturmaktadır. Araştırmanın 
örnekleminin belirlenmesi için Altunışık ve arkadaşları (2012) tarafından oluşturulan belirli evrenler 
için kabul edilebilir örneklem büyüklükleri tablosundan yararlanılmış ve 600 (altı yüz) kişilik evrene 
234 kişilik örneklem büyüklüğünün yeterli olduğu görülmüş, 240 (iki yüz kırk) kişi çalışma kapsamına 
dahil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak 2 (iki) anket kullanılmıştır. İlk ankette; katılımcıların 
demografik bilgilerini (yaş, cinsiyet, eğitim, meslekteki süre, çalıştığı birim, unvan vb.) belirlemek için 
7 (yedi) sorudan oluşan Demografik Bilgi Anketi uygulanmıştır. 

İkinci ankette; İş (Minnesota) Doyum Ölçeği, Weiss ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş olup, Baycan 
tarafından Türkçeye uyarlanmıştır (Baycan, 1985). Beşli likert tipinde, 20 (yirmi) maddesi ve 2 (iki) alt 
boyutu bulunmaktadır. ‘Atilla Yelboğa tarafından 7 madde daha eklenerek 27 (yirmi yedi) madde 
üzerinden güvenirlik analizi gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların yanıtlarını ölçmek için ‘hiç memnun 
değilim’, ‘memnun değilim’, ‘kararsızım’, ‘memnunum’ ve ‘çok memnunum’ seçeneklerine 1 (bir)’den 
5 (beş)’e kadar puanlandırılmıştır. 1 (bir) tam doyumsuzluk, 5 (beş) ‘te tam doyumu temsil etmektedir’ 
(Kamiloğlu, 2014). İş Doyum Ölçeğinin Cronbach's Alpha değeri 0,93 olarak bulunmuştur. 

3.Bulgular  

Tablo 3.1. Araştırmaya Katılan Sağlık Çalışanlarına Ait Demografik Veriler 

Yaş  Sayı(n) Yüzde (%) Eğitim Durumu Sayı(n) Yüzde (%) 

18-25 

26-30 

31-35 

36 ve üzeri  

53 

45 

40 

102 

22,1 

18,8 

16,7 

42,5 

Lise 

Önlisans 

Lisans 

Yüksek Lisans 

66 

50 

108 

16 

27,5 

20,8 

45 

6,7 

Görevi Sayı(n) Yüzde (%) Medeni Durum Sayı(n) Yüzde (%) 

Hemşire 

Sağlık memuru 

Ebe 

Doktor 

Sağlık Teknikeri 

Memur 

Tıbbi Sekreter 

ATT 

141 

24 

7 

10 

22 

14 

10 

12 

58,8 

10 

2,9 

4,2 

9,2 

5,8 

4,2 

5 

Evli 

Bekar 

184 

56 

76,7 

23,3 

Cinsiyet Sayı(n) Yüzde (%) 

Erkek 

Kadın 

93 

147 

38,8 

61,3 

Görev Alanı Sayı(n) Yüzde (%) 

Acil Servis 

Yoğun Bakım 

Klinik 

Laboratuvar 

Ameliyathane 

Radyoloji 

Poliklinik 

İdari Birimler 

Diğer 

36 

61 

45 

3 

49 

24 

6 

6 

10 

15 

25,4 

18,8 

1,3 

20,4 

10 

2,5 

2,5 

4,2 

Meslekteki Süre Sayı(n) Yüzde (%) 

5 yıldan az 

5-10 yıl 

10-15 yıl 

15-20 yıl 

20 yıl ve üzeri 

55 

65 

30 

40 

50 

22,9 

27,1 

12,5 

16,7 

20,8 
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TOPLAM 240 100 TOPLAM 240 100 

Tablo 3.1’e göre araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının %42,5’ini 36 yaş ve üzeri, %16,7’sini 31-35 
yaş aralığındaki çalışan grubu oluşturmaktadır. Sağlık çalışanlarının %27,5’i lise, %6,7’si yüksek lisans 
mezunudur. Katılımcıların %76,7’si evlilerden, %61,3’ü kadınlardan oluşmaktadır. Sağlık 
çalışanlarının meslekteki geçen sürelerini %27,1’i 5-10 yıl, %12,5’i ise 10-15 yıl olarak belirtmiş, 
%25,4’ü Yoğun Bakım, %1,3’ü Laboratuvar biriminde görev almaktadır. Çalışanların %58,8’ini 
hemşire, %2,9’u ebelerden oluşmaktadır. 

Tablo 3.2. Cinsiyet ve Medeni Durum ile İş Doyumu Arasındaki Anlamlılık Durumu (T Testi) 
 

N ort sd t p 

 

 

İş Doyumu 

Erkek 93 2,8670 ,62947  

1,642 

 

0,102 

 
 

Kadın 147 2,7123 ,75839 

Evli  184 2,7162 ,66613 

 Bekar 56 2,9563 ,83241 -2,223 0,027 

Tablo 3.2’e göre araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının cinsiyet ve medeni durum ile iş doyumu 
arasında t testi yapılmıştır. Cinsiyetle iş doyumu arasında erkeklerin kadınlara göre iş doyumu daha 
yüksek fakat aralarında anlamlı bir fark bulunamamış (p>0,005), medeni durum ve iş doyumu arasındaki 
t testinde ise bekar çalışanların evli çalışanlara göre iş doyumları daha yüksek ve aralarında anlamlı bir 
fark bulunamamıştır (p>0,005). 

Tablo 3.3. Eğitim Düzeyi ve İş Doyumu Arasındaki Anlamlılık Durumu (Anova Testi) 
 

N ort sd F p 

 

 

 

İş Doyumu 

1.Lise 66 2,8058 ,74879   

1,205 

  

  

  

 

,307 

  

  

  

2.Önlisans 50 2,7281 ,65713 

3.Lisans 108 2,7147 ,67525 

4.Yüksek Lisans 14 3,1693 ,97426 

5.Doktora 1 2,8519 . 

Total 240 2,7722 ,71385 

Tablo 3.3’e göre; araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının eğitim düzeyi ve iş doyumu arasındaki ilişkiyi 
belirlemek için Anova testi yapılmıştır. Test sonucunda sağlık çalışanlarının aldıkları örgün eğitimlerin 
iş doyumları üzerinde etkisinin olmadığı ve aralarında da anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür 
(p>0,005). 

Tablo 3.4. Meslek ve İş Doyumu Arasındaki Anlamlılık Durumu (Anova Testi) 

  N ort sd F p Post-Hoc(Tukey) 

 

 

1.Hemşire 141 2,6078 ,70101   

 

 

 

 

2.Sağlık Memuru 24 2,9738 ,51267 
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İş Doyum 

3.Ebe 7 2,4392 ,66818  

 

4,537 

  

  

  

  

 

 

,000 

  

  

  

  

 

4.Doktor 10 3,0889 ,79554  

5.Sağlık Teknikeri 22 3,0859 ,68915 5>1 

6.Memur 14 3,2989 ,60326 6>1 

7.Tıbbi Sekreter 10 2,6259 ,85292  

8.AcilTıpTeknisyeni 12 3,1636 ,49121 
 

Total 240 2,7722 ,71385  

Tablo 3.4’e göre; araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının meslekleri ve iş doyumu arasındaki ilişki 
Anova testi ile belirlenmiştir. Analiz sonucunda Sağlık Teknikerleri ve Memur unvanına sahip olanların 
Hemşirelik ünvanına sahip kişilere göre iş doyumları daha yüksek ve aralarında anlamlı bir fark olduğu 
bulunmuştur (p<0,05). 

Tablo 3.5. Görev Alanı ve İş Doyumu Arasındaki Anlamlılık Durumu (Anova Testi) 

Tablo 3.5’ e göre; araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının görev alanları ile iş doyumu arasındaki ilişki 
Anova testi ile belirlenmiş ve test sonucuna göre acil servis ve ameliyathanede çalışanların idari 
birimlerde çalışanlara göre iş doyumlarının daha yüksek ve aralarında anlamlı bir fark olduğu 
bulunmuştur (p<0,05). Yataklı kliniklerde çalışanların ise radyoloji ve diğer bölümlerde çalışanlara göre 
iş doyumları daha düşük ve aralarında da anlamlı bir fark olduğu görülmüştür(p<0,05). 

Tablo 3.6. Meslekte Geçen Süre ve İş Doyumu Arasındaki Anlamlılık Durumu (Anova Testi) 

  N ort sd F p Post-Hoc(Tukey) 

İş 
Doyum 

1.Acil Servis 36 2,8827 ,80953 

 

4,666  

  

  

  

 

 

,000 

  

  

  

  

1>8 

2.YoğunBakım Ünitesi 61 2,6867 ,75373  

3.Yataklı Klinik 45 2,5053 ,64553  

4.Laboratuvar 3 2,1975 ,48196  

5.Ameliyathane 49 2,8594 ,55194 5>8 

6.Radyoloji 24 3,1497 ,59234 6>3 

7.Poliklinik 6 2,9815 ,48390  

8.İdari Birimler 6 1,8951 ,44839  

9.Diğer 10 3,3370 ,67945 9>3 

Total 240 2,7722 ,71385  

 N ort sd F p 
Post-Hoc 

(Tukey) 

İş Doyum 1.5 yıldan az 36 2,8827 ,80953 5,635   1>2 ve 3 
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Tablo 3.6’ a göre; araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının meslekte geçirdikleri süre ile iş doyumu 
arasındaki ilişki Anova testi ile belirlenmiştir. İş doyumu ve meslekte geçirilen süre 5 yıldan az olan 
çalışanların 5-10 yıl ve 10-15 yıl süresince çalışanlara oranla ve 5-10 yıl süresince çalışanların 10-15 ve 
15-20 yıl süresi boyunca çalışanlara oranlara iş doyumları daha yüksek olduğu bulunmuş aralarında ise 
anlamlı bir fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır (p<0.05). 

4.Sonuç ve Tartışma 

Sağlık çalışanları, icraat etmiş oldukları işle ilgili olarak çalıştıkları süre içerisinde, elde ettiği bilgi 
beceri ve bunun yanında hissettiği mutluluk, hüzün, motivasyon, kaygı vb. duygular gelişme 
göstermektedir. Sağlık çalışanlarının, iş karşısında elde ettikleri bu duygular olumlu veya olumsuz 
şekilde tutum gelişmesine sebep olmaktadır. Çalışanlar, sağlık kurumlarında üstlenmiş olduğu 
görevlerden memnun olması işini daha iyi icraat etmesine zemin oluştururken memnun olmaması 
durumu ise mutsuzluk beraberinde iş doyumsuzluğu onunda beraberinde de üzerine düşen 
sorumluluklardan kaçış yolları arama, iş uyumu gösterememe, problem yaratma ve ileri boyuttaysa işten 
ayrılma olarak kendini göstermektedir. Çalışanın mutsuzluğu, psikolojisinde meydana gelen durum 
değişiklikleri işyeri için zararlara sebebiyet vermektedir. Bu nedenle çalışanların düşük iş 
doyumlarından kaynaklı olumsuz tutumları kurum açısından önemlidir ve bunu olabildiğince aza 
indirgemek kurumların temel amaçlarındandır (Yüksel, 2002). Çünkü, her çalışan kurum için değer aynı 
zamanda birer maliyettir. 

Bu araştırmada, bir eğitim araştırma hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarının demografik 
(cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, meslekte geçen süre, çalıştığı birim) özellikleri iş doyumuyla 
karşılıklı analiz yapılmıştır. Araştırmaya katılanların %76,7’si evlilerden, %61,3’ü kadınlardan 
meslekteki geçen süreleri %27,1’i 5-10 yıl, %12,5’i ise 10-15 yıl, %25,4’ü yoğun bakım birimi ve 
%2,5’i idari birimlerde görev almaktadır. Çalışanların %58,8’ini hemşire, %2,9’u ebelerden 
oluşmaktadır. Karşılaştırmalı analiz sonucuna göre; evlilerin bekarlara oranla iş doyumları daha düşük, 
sağlık teknikerleri ve memurların iş doyumları hemşirelere oranla daha yüksek, acil servis ve 
ameliyathanede çalışanların idari birimlerde çalışanlara oranla iş doyumları daha yüksek, meslekte 
geçirilen süre incelendiğinde ise beş yılın altında olan çalışanların on ve on beş yıl süre içerisinde 
çalışanlara göre iş doyumları daha yüksek fakat meslekte geçirilen sürenin artmasıyla  yani on beş yıl 
süre boyunca ya da daha fazla olan çalışanların iş doyumlarıysa artış olduğu bulunmuştur. Fakat 
araştırmaya göre iş doyumunun eğitim düzeyi ve cinsiyetten etkilenmediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Yaş ile meslekte geçirilen süre yakından ilgilidir, bu sebepten dolayı bu araştırmada sadece meslekte 
geçirilen sürenin iş doyumu üzerindeki etkisi incelenmiş çalışma süresi arttıkça iş doyumlarında artış 
olduğu görülmüştür. Bazı araştırmalara göre de çalışma süresi arttıkça, iş doyumlarında yükselme 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Çimen ve Şahin, 2000, 62; Nur, 2011, 237). Herzberg, küçük yaşlarda iş 
doyumunun yüksek orta yaşlarda azaldığını ve ileri yaşlarda ise iş doyumunun giderek 
yükselebileceğinin belirtmiştir, araştırmanın sonu bunu desteklemektedir. Yaşın artmasıyla, meslekteki 
süreninde artması yani aralarındaki paralel ilişki sonucunda çalışanların edindikleri iletişim gücü, 
sorunlarla başa çıkabilme, sorunları iyi yönetebilme becerilerinin artması ve kazanımları sonucunda güç 
sorunları çözebilme kendilerini yetkin hissetmeleri iş doyumlarını arttırmaktadır (Ünal vd., 2001). Fakat 
yaş ve meslekte geçirilen sürenin etkileri çeşitlilik göstermektedir. Kacel ve arkadaşlarına göre de 
çalışma yıllarının ilk yıllarında iş doyumu yüksek, fakat çalışılan yıllar arttıkça iş doyumunun giderek 
azaldığını belirlemişlerdir (Kacel vd., 2005, 30). Buna karşı olarak meslekte geçirilen sürenin iş 

2.5-10 yıl 61 2,6867 ,75373   

  

 

,000 

  

  

  

  

2>3 ve 4 

3.10-15 yıl 45 2,5053 ,64553  

4.15-20 yıl 3 2,1975 ,48196  

5.20 yıl ve üzeri 49 2,8594 ,55194  

Total 240 2,7722 ,71385  
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 doyumunu etkilemediğini gösteren çalışmada bulunmaktadır (Blegen, 1993, 39). Medeni durumun iş 
doyumu üzerine etkisine baktığımızda araştırmada bekarların iş doyumlarının daha yüksek olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır fakat medeni durum ve iş doyumu arasındaki ilişki, literatürde çeşitlilik 
göstermektedir. Bazı araştırmalarda medeni durumun iş doyumu üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı 
bulunmuştur (Durmuş ve Günay, 2007, 144; Nur, 2011, 237). Linn ve arkadaşları ise, evlilerin iş 
doyumlarının daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır (Linn vd., 1985, 2781). Cinsiyet faktörünün iş 
doyumu üzerine etkisine bakıldığında, araştırmaya göre erkek veya kadının iş doyumları arasında 
anlamlı fark bulunmamış fakat iş doyum ortalamalarına göre kadınların doyum ortalaması daha düşük 
bulunmuştur. Erol ve arkadaşlarının acil servis çalışanlarının iş doyumu üzerine yapmış olduğu 
araştırmada da kadın çalışanların erkek çalışanlara göre iş doyumları daha düşük olduğu sonucuna 
ulaşmışlardır (Erol vd., 2012). Eğinli’nin yaptığı araştırmada iş doyumlarının erkek ve kadına göre 
değişkenlik gösterdiği ve farklı varyanslara sahip olduğu sonucunu bulmuştur (t=- 4.156, p = 0.000, 
p<0.025) ve çalışmayı desteklememektedir (Eğinli, 2009, 50). Çalışılan birimler karşılaştırıldığında, 
çalışmamızda idari birimlerde görev alanların iş doyumları düşük bulunmuştur (ort:1,8951). Saygun ve 
arkadaşlarının yaptığı araştırmada, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi çalışanlarının birimler arası iş 
doyum ortalama kıyaslamasında iş doyumlarının idari birimlerde görev alanların daha yüksek olduğunu 
ve aralarında da anlamlı fark olduğunu saptamışlardır (p=0.028) (Saygun vd., 2004, 224). 

Araştırmayla elde edilen bulgular, literatür bulgularıyla karşılaştırıldığında hem çelişkili hem de uyumlu 
sonuçlar olduğu görülmüştür. İş doyumunun yalnızca demografik özelliklerden etkilenmemesi buna 
birçok etkenin sebep olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada yalnızca demografik özelliklerin etkisi 
araştırılmıştır. Gelecek çalışmalarda, çalışanların örgütsel bağlılıkları ile iş doyumlarının analizi, 
algıladıkları yönetim anlayışları ve yöneticilerden beklediklerinin kıyaslanarak iş doyumları üzerine 
etkisi, algılanan yaşam doyumu ve iş doyumu üzerine etkisi gibi boyutlarda araştırmalar önerilebilir. 
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HEKİMLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYİ İLE İHBARCILIK 
(WHİSTLEBLOWİNG) TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

İNCELENMESİ: BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ 
 
 

Merve Can1 

Hatice Ulusoy2 
 

Özet 
 
Bu çalışma, hekimlerin örgütsel bağlılık düzeyi ile ihbarcılık (whistleblowing) tutumları arasındaki ilişkinin 
incelenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Çalışmaya bir üniversite hastanesinde çalışan 149 asistan 
hekim katılmıştır. Veriler ‘Örgütsel Bağlılık Ölçeği’ ve ‘İhbarcılık (whistleblowing) Ölçeği’ ile toplanmıştır. 
Hekimlerin devam bağlılıkları (x̄=2,87) duygusal bağlılık (x̄=2,57) ve normatif bağlılıklarına (x̄=2,49) göre 
daha yüksektir. İç ihbarcılık (x=3,07) ve dış ihbarcılık (x̄=1,88) tutumları ise sessiz kalma (x̄=3,65) durumuna 
göre daha düşük bir ortalamaya sahiptir. Ölçekler bazında hekimlerin örgüte bağlılık düzeyleri ile ihbarcılık 
tutumları arasında anlamlı bir ilişki yoktur ancak alt boyutlardan duygusal bağlılık düzeyleri ile iç ihbarcılık ve 
dış ihbarcılık tutumları arasında pozitif yönlü çok düşük bir ilişki vardır. Sosyodemografik özelliklere göre 
incelendiğinde kadınların duygusal bağlılık düzeyleri ve 6-10 yıldır bu kurumda çalıştığını ifade eden asistan 
hekimlerin dış ihbarcılık tutumları (x̄=3,50±2,12) anlamlı derecede daha yüksektir (p<0,05). Sonuç olarak 
hekimlerin bağlılık düzeyleri ile ihbarcılık tutumları arasında anlamlı bir ilişki yoktur bağlılık düzeyleri orta, 
ihbarcılık tutumları düşük düzeydedir. 
 
Anahtar Kelimeler: örgütsel bağlılık, whistleblowing,  asistan hekim, 
 
 
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL COMMITMENT LEVELS 
AND WHISTLEBLOWING ATTITUDES OF ASSISTANT PHYSCIANS: THE CASE OF A UNIVERSITY 

HOSPITAL  
Abstract  

This descriptive study was conducted to determine the relationships of organizational commitment levels and 
whistleblowing attitudes of the physicians. 149 assistant physicians working in a university hospital participated 
in the study. Data were collected by 'Organizational Commitment Survey' and 'Whistleblowing Survey'. 
Participants’ continuance commitment (x̄=2,87) is higher than affective commitment (x̄=2,57) and normative 
commitment (x̄=2,49). Attitudes towards internal whistleblowing (x̄=3,07) and external whistleblowing (x̄=1,88) 
have a lower average than those reporting silence (x̄=3,65). The level of affective commitment of the participants 
and the attitude of internal and external whistleblowing have a very low positive relationship. Affective 
commitment of women doctors and external whistleblowing attitudes (x̄=3,50±2,12) of doctors who stated that 
they work in this institution for 6-10 years are higher than others(p<0,05). Consequently, there was no 
significant relationship between the level of organizational commitment and the attitudes of whistleblowing of 
the physicians. Their commitment level was moderate and whistleblowing level was low. 
 
 
Key words: Organizational commitment, whistleblowing, assistant physician  
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1. Giriş 
 
Rekabet koşullarının giderek ağırlaştığı serbest piyasa sistemi içerisinde örgütlerin temel amaçlarından 
biri varlığını devam ettirmektir. Bu durum ancak örgütsel bağlılık düzeyi yüksek çalışanlarla mümkün 
olabilmektedir (Alper Ay vd., 2015). Örgüte bağlılık, çalışan performansını doğrudan etkilemekte ve 
bu da örgütün verimliliğine olumlu yönde katkı sağlamaktadır (Çetin vd., 2014). Aksi halde çalışanlar 
kurumundan uzaklaşmanın yollarını aramakta, çalışma arkadaşlarına daha az güven duymakta, 
kendinden bekleneni verememekte ve böylece örgüt ile ilgili yönetimsel sorunların da ortaya 
çıkmasına neden olabilmektedir (Özdevecioğlu, 2003). 
 

Meyer ve Allen (1990) örgütsel bağlılığı; “çalışan ile örgüt arasındaki ilişkiyi yansıtan ve 
örgüt üyeliğini devam ettirme kararına yol açan psikolojik durum” şeklinde tanımlamış ve örgütsel 
bağlılığın duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık olmak üzere 3 boyuttan oluştuğunu 
ifade etmişlerdir. Duygusal bağlılık, çalışanların kendi tercihleri ile işletmede kalma arzusudur. 
Çalışanların örgütü benimseme ve onunla özdeşleşme durumunu ifade eder (Bulut, 2015). Bu bağlılık 
türünde çalışanlar işin ekonomik boyutundan ziyade onun kendileri için ne anlam ifade ettiğiyle 
ilgilenmektedir (Akbolat vd., 2016). Devam bağlılığı, çalışanın örgüte yaptığı yatırımlar ile örgütten 
ayrılması durumunda karşılaşacağı maliyetleri karşılaştırması sonucu ortaya çıkan bağlılıktır. İşten 
ayrılma maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle çalışanın zorunlu olarak örgütte çalışmaya devam 
cettiği durumları ifade eder (Ersoy ve Bayraktaroğlu, 2010). Normatif bağlılık ise, çalışanların örgüte 
duyduğu sadakatle ilgilidir (Wasti, 2000). Çalışanlar örgütte kalmayı ve bağlılık göstermeyi ahlaki bir 
zorunluluk olarak görmektedir (Bağcı, 2013). 
 

Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde örgütsel bağlılığı yüksek olan çalışanların daha 
uyumlu, daha üretken oldukları, daha yüksek derecede sadakat ve sorumluluk duygusu içinde 
çalıştıkları bilinmektedir (Balay, 2014; Bayrakçı ve Kayalar, 2016). Hizmet kalitesinin büyük oranda 
çalışan personellerin niteliğine bağlı olduğu sağlık hizmetlerinde de bu durum geçerlidir (Akbolat vd., 
2016). Örgütsel bağlılık düzeyi yüksek olan sağlık çalışanları daha verimli çalışmakta ve bu durum 
sağlık ile ilgili sonuçlara doğrudan katkıda bulunmaktadır (Çetin vd., 2014). 
 

Rekabet ortamında devamlılığını sağlamak isteyen örgütler çalışanların bağlılığını arttırma 
çabalarının yanı sıra bazı etik ve/veya yasa dışı uygulamaları görmezden gelebilmektedir. İnsan 
unsurunu içinde barındıran her türlü yapıda bu durum görülebilmektedir (Aksu vd., 2016). Burada 
önemli olan görmezden gelinen etik/yasa dışı uygulamaların gerek sağlık açısından gerekse sosyal 
açıdan insan yaşamını tehdit etme olasılığının olmasıdır (Mansbach ve Bachner, 2010). İhbarcılık 
(Whistleblowing), söz konusu bu uygulamaların açığa çıkarılması ile ilgili bir kavramdır ve birçok 
ülkede olduğu gibi ülkemizde de örgütlerde yanlış uygulamaların önlenmesine ilişkin etkili 
yöntemlerden birisi olarak görülmeye başlamıştır (Vandekerckhove ve Lewis, 2012: 253). Bu 
bağlamda sorun bildirme, doğru yönetildiği takdirde örgütler açısından bir kontrol mekanizması haline 
gelebilmektedir (Çiğdem, 2013). 
 

Literatürde ‘bilgi uçurma’ olarak da bilinen bu kavram Near ve Miceli (1985) tarafından ‘şu 
anda örgütte çalışmakta olan veya önceden örgütte çalışmış olan kişilerin, örgüt liderlerinin kontrolü 
altındaki gayri resmi, etik dışı veya illegal faaliyetleri, söz konusu uygulamayı düzeltmek için işlem 
yapmaya istekli ve muktedir kişi veya örgütlere bildirmesi’ şeklinde tanımlanmıştır. Gökçe (2014) ise 
bu kavramı kısaca; ‘sonuçları zararlı olan eylemler hakkında üçüncü şahıslara bilgi verme’ şeklinde 
ifade etmiştir. Türkçe’ de net bir karşılığı bulunmayan bu kavramın literatürdeki çalışmalarda çeşitli 
şekillerde kullanıldığı görülmektedir. Bunlardan bazıları ifşa (Arslan ve Kayalar, 2017), bilgi uçurma 
(Cemaloğlu ve Akyürek, 2014), izharcılık (Taş ve Antalyalı, 2015), ihbar (Yürür ve Nart, 2016), 
ihbarcılık (Çiftçi, 2017) ve bilgi ifşası (Kurnaz vd., 2018) şeklinde sıralanabilir. 
 

İhbarcılık (Whistleblowing), örgüt üyesinin şahit olduğu etik değerlere uygun olmayan 
durumları veya yürütülen yanlış uygulamaları fark etmesi ve bu durumun önlenmesine yönelik, 
amacına uygun yolu seçip harekete geçmesinden oluşur. Örgüt üyesi karşılaştığı bu olumsuz 
durumlara karşı ya sessiz kalmayı seçecektir ya da önlem almak için ihbar (whistleblowing) yoluna 
başvuracaktır. Bu sürece sessiz kalmayıp ihbarı gerçekleştiren birey de ihbarcı (whistleblower) olarak 
nitelendirilir (Aksu, 2016). Rothscild ve Miethe, örgüt üyesinin ihbar etme niyetini etkileyen bireysel 
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ve örgütsel davranışlarını iç ihbarcılık, dış ihbarcılık ve sessiz kalmak olarak üç sınıfta toplamıştır 
(Park vd., 2005: 389). Bir çalışan farkına vardığı etik dışı uygulamaları örgüt içinde çözmeyi 
amaçlayıp, örgüt içindeki raporlama hatlarını (kendi yöneticisine veya üst yönetime) kullanarak 
bildirir ise iç ihbarcılık, örgüt içinde bir sonuca ulaşamadığı durumlarda veya farklı kurum (medya, 
menfaat grupları vb.) ya da kişilere bildirmek istediğinde ise dış ihbarcılık yapmış olur (Özler vd., 
2010). İç ihbarcılık olarak tanımlanan kavram esasında hasta ve çalışan güvenliğini de ilgilendiren bir 
konudur. Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı SKS-Hastane Seti’nde hastanede gerçekleşen ve 
gerçekleşmesine ramak kalan olayların mutlaka rapor edilmesi ve böylece sistemin eksik veya 
kusurlarının düzeltilmesi, hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması ve kaliteli sağlık hizmetlerinin 
sunumu hedeflenmiştir (Sağlık Bakanlığı, 2016). 
 

Günümüzde whistleblowing uygulamaları konusunda farkındalık giderek artmaktadır. Buna 
rağmen birçok örgüt, personellerinin hatalı davranışlarını rapor etmemekte ve sessiz kalmaktadır. Oysa 
whistleblowing örgütsel hataları caydırma konusunda önemli iç kontrol mekanizmalarından biridir 
(Zakaria, 2015). Literatürde örgütsel bağlılık ile whistleblowing davranışı arasındaki ilişkiyi araştıran 
sınırlı sayıda çalışma vardır. Bu çalışmalarda, örgütsel bağlılığın whistleblowing’i olumlu etkileyeceği 
vurgulanmaktadır (Dozier ve Miceli, 1985; Street, 1995; Gökçe, 2014; Bayrakçı ve Kayalar, 2016; 
Karadal ve Akyazı, 2016; Şekerli vd., 2016). Konuyla ilgili literatür taraması sonucunda asistan 
hekimlerle yapılan ve örgütsel bağlılık ile whistleblowing kavramlarını birlikte inceleyen bir 
çalışmaya rastlanmamıştır. Bilindiği gibi asistan hekimler özellikle üniversite hastanelerinde hastaların 
muayene, tedavi, takip süreçlerinde sorumluluk üstlenmekte, hastalarla birlikte daha uzun süre zaman 
geçirmekte ve dolayısıyla tıbbi hatalara tanıklık etme olasılıkları da artmaktadır. 
 

Bu çalışmanın sonuçlarının hem ulusal literatürde asistan hekimlerle yapılan ilk çalışma 
olması hem de sınırlı sayıda kaynak bulunan bir konuda literatüre destek sağlaması açısından önemli 
olduğu düşünülmektedir. 
 
 
2. Yöntem 
 
Bu çalışmanın amacı, hekimlerin örgütsel bağlılık düzeyi ile ihbarcılık (whistleblowing) tutumları 
arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmanın evrenini 30 Haziran-20 Eylül 2017 tarihleri arasında 
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan tüm asistan 
hekimler (N=241) oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise, bu tarihler arasında hastanede 
çalışmakta olup araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 149 asistan hekim oluşturmaktadır. 
Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan ‘Kişisel Bilgi Formu’, Park vd. (2005) 
tarafından geliştirilen ‘İhbarcılık (Whistleblowing) Ölçeği’ ve Allen ve Meyer (1996) tarafından 
geliştirilen ‘Örgütsel Bağlılık Ölçeği’ kullanılmıştır. Şekerli vd. (2016) tarafından Türkçe geçerlilik 
güvenilirlik çalışması yapılan ‘İhbarcılık (Whistleblowing) Ölçeği’ üç alt boyutlu (3+4+2) 9 sorudan 
oluşmaktadır. Ölçek beşli likert tipindedir (“1” kesinlikle katılmıyorum ile “5” kesinlikle katılıyorum). 
Wasti (2000) tarafından Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılan ‘Örgütsel Bağlılık Ölçeği’ 
ise her biri 6 sorudan oluşan üç alt boyutla toplam 18 sorudan oluşmaktadır. Çalışanların bağlılık 
düzeylerinin değerlendirildiği 5’li Likert tipindeki ölçek, her bir ifade için kesinlikle katılıyorum =5, 
katılıyorum =4, kararsızım =3, katılmıyorum =2, kesinlikle katılmıyorum =1 şeklinde 
yapılandırılmıştır. Ölçeğin değerlendirilmesinde, puan arttıkça bağlılık düzeyi de artmaktadır. 
 

Çalışmaya başlamadan önce ‘Cumhuriyet Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik 
Araştırmalar Etik Kurulu’nun 24/06/2017 tarih ve 2017-06/24 sayılı etik kurul onayı, hastane 
başhekimliğinin onayı ve ‘İhbarcılık (Whistleblowing) Ölçeği’ ile ‘Örgütsel Bağlılık Ölçeği’ nin 
kullanılmasına dair yazarlarından gerekli izinler alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 22 
programı kullanılmıştır. Örgütsel bağlılık düzeylerinin ihbarcılık tutumları üzerinde yarattığı 
farklılığın ölçülmesi için Independent Sample t Test ve ölçeklerin alt boyutları arasındaki ilişkinin 
incelenmesi için de Pearson Korelasyon analizi uygulanmıştır. 
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3. Bulgular 
 
 

Tablo 1. Hekimlerin Demografik Özelliklerinin Dağılımı  
 Cinsiyet Sayı (%) 
 Kadın 66 44,3 
 Erkek 83 55,7 
 Yaş Sayı (%) 
 24-29 yaş 118 79,1 
 30-34 yaş 31 20,9 
 Medeni Durum Sayı (%) 
 Evli 74 49,7 
 Bekar 75 50,3 
 Meslek Süresi Sayı (%) 
 1 yıldan az 21 14,1 
 1-5 yıl 115 77,2 
 6-10 yıl 13 8,7 
 Hastanede Çalışma Süresi Sayı (%) 
 1 yıldan az 44 29,5 
 1-5 yıl 103 69,1 
 6-10 yıl 2 1,3 
 Çalışılan Birim Sayı (%) 
 Cerrahi Birimler 58 39,0 
 Dahili Birimler 91 61,0 
 Toplam 149 100,0 

 
Hekimlerin çoğunluğu 24-29 yaş aralığında (%79,1) ve 1-5 yıl deneyime (%77,2) sahiptir. %61’i 
dahili birimlerde çalışan asistan hekimlerin %69,1’i 1-5 yıldır bu kurumda çalıştığını ifade etmiştir 
(Tablo 1). 
 
 

Tablo 2. Örgütsel Bağlılık Ölçeğine Ait Alt Boyutların Ortalama ve Standart Sapma Değerleri   
  Ortalama Standart Sapma 
    

 Örgütsel Bağlılık Ölçeği   
 Duygusal Bağlılık 2,57 0,94210 
 Normatif Bağlılık 2,49 0,81045 
 Devam Bağlılığı 2,87 0,757445 
 Whistleblowing Ölçeği   
 İç İhbarcılık 3,07 1,04285 
 Dış İhbarcılık 1,88 0,92053 
 Sessizlik 3,65 1,13677 
     

Hekimlerin örgütsel bağlılık düzeyleri incelendiğinde devam bağlılıklarının (x̄=2,87), duygusal 
bağlılık ve normatif bağlılık düzeylerine göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Whistleblowing 
(ihbarcılık) tutumları değerlendirildiğinde ise, hekimlerin iç ihbarcılık (x̄=3,07) ve dış ihbarcılığa 
(x̄=1,88) ilişkin tutumlarının sessiz kalma (x̄=3,65) durumuna göre daha düşük bir ortalamaya sahip 
olduğu saptanmıştır (Tablo 2). 
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Tablo 3. Örgütsel Bağlılık Ölçeği ve Whistleblowing Ölçeği Alt Boyutlarına Ait Korelasyon Analizi  
 İç Dış Sessizlik Duygusal Normatif Devam 
 İhbarcılık İhbarcılık Bağlılık Bağlılık Bağlılığı   

İç İhbarcılık 1      
Dış İhbarcılık .358** 1     
Sessizlik .623** .072 1    
Duygusal Bağlılık .221** .287** .180* 1   
Normatif Bağlılık .205* .208* .195* .661** 1  
Devam Bağlılığı -.009 -.066 .046 -.062 .213** 1  
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
Ölçeklerin alt boyutları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılan korelasyon analizi sonucunda 
duygusal bağlılık ile iç ihbarcılık ve dış ihbarcılık tutumları arasında pozitif yönlü düşük bir ilişki 
olduğu saptanmıştır (Tablo 3). 

 
Tablo 4. Hekimlerin Demografik Özelliklerine Göre Örgütsel Bağlılık ve Whistleblowing Puan 

Ortalamalarının Dağılımı  
  Duygusal Normatif Devam İç Dış 

Sessizlik Cinsiyet n Bağlılık Bağlılık Bağlılığı İhbarcılık İhbarcılık 
  x̄±S x̄±S x̄±S x̄±S x̄±S x±S̄ 
   

Kadın 66 2,48±0,97 2,46±0,80 3,02±0,72 2,94±1,06 1,80±0,94 3,49±1,19 
        

Erkek 83 2,65±0,92 2,51±0,82 2,77±0,77 3,17±1,02 1,94±0,90 3,77±1,09 
        

Sonuç  t= -1,13 t= -0,45 t= 2,08 t= -1,38 t= -0,93 t= -1,49 
 p= 0,26 p= 0,65 p= 0,03* p= 0,17 p= 0,35 p= 0,14   

Medeni Durum        
        

Evli 74 2,52±0,91 2,38±0,77 2,95±0,79 2,99±1,02 1,87±0,94 3,54±1,12 
        

Bekar 75 2,63±0,97 2,60±0,84 2,81±0,72 3,14±1,07 1,89±0,91 3,75±1,15 
        

Sonuç  t= -0,76 t= -1,70 t= 1,10 t= -0,90 t= -0,10 t= -1,14 
 p= 0,45 p= 0,09 p= 0,27 p= 0,37 p= 0,92 p= 0,26   

Çalışılan Birim        
        

Cerrahi Birimler 58 2,76±0,94 2,59±0,89 2,89±0,74 3,13±1,07 1,93±0,95 3,63±1,14 
        

Dahili Birimler 91 2,45±0,93 2,43±0,75 2,87±0,77 3,03±1,03 1,84±0,90 3,66±1,14 
        

Sonuç  t= 1,97 t= 1,21 t= 0,14 t= 0,58 t= 0,57 t= -0,16 
 p= 0,05 p= 0,23 p= 0,25 p= 0,56 p= 0,57 p= 0,89   

Toplam Çalışma Yılı        
        

1 yıldan az 21 3,02±0,66 2,94±0,72 2,90±0,83 3,32± 0,99 1,86±0,61 3,79±1,08 
        

1-5 yıl 115 2,50±0,95 2,41±0,79 2,88±0,77 3,00±1,06 1,85±0,96 3,66±1,15 
        

6-10 yıl 13 2,49±1,12 2,50±0,97 2,85±0,61 3,23±0,99 2,18±1,01 3,35±1,14 
        

Sonuç  F= 2,74 F= 3,92 F= 0,02 F= 1,00 F= 0,77 F= 0,61 
 p= 0,07 p= 0,02* p= 0,98 p= 0,36 p= 0,47 p= 0,54   

Kurumda Çalışma Süresi        
        

1 yıldan az 44 2,72±0,91 2,67±0,83 2,99±0,77 3,16±1,08 1,61±0,60 3,83±1,07 
        

1-5 yıl 103 2,50±0,95 2,40±0,80 2,82±0,76 3,01±1,03 1,96±0,97 3,59±1,14 
        

6-10 yıl 2 3,33±0,47 2,67±0,47 3,17±0,47 3,88±0,18 3,50±2,12 2,75±2,47 
        

Sonuç  F= 1,52 F= 2,00 F= 0,93 F= 0,91 F= 5,64 F= 1,34 
 p= 0,22 p= 0,14 p= 0,40 p= 0,40 p= 0,00* p= 0,27   
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Tablo 4’te görüldüğü gibi hekimlerin demografik özelliklerine göre örgütsel bağlılık ve 
whistleblowing puan ortalamaları incelendiğinde, devam bağlılığının cinsiyete göre, dış ihbarcılığın 
ise kurumda çalışma süresine göre anlamlı farklılık gösterdiği saptanmıştır (p<0,05). Buna göre 
kadınların devam bağlılığı (3,02±0,72) erkeklere göre (2,77±0,77) daha yüksekken, 6-10 yıldır bu 
kurumda çalışanların dış ihbarcılık tutumları (3,50±2,12) diğerlerine göre daha yüksektir. 
 

Çalışmamızda hekimlerin duygusal, normatif ve devam bağlılığı düzeylerine göre 
whistleblowing (ihbarcılık) tutumları değerlendirildiğinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
bulunmamıştır (p>0,05). 
 
 
4. Sonuç 
 
Asistan hekimlerin örgütsel bağlılık düzeyi ile ihbarcılık (whistleblowing) tutumları arasındaki 
ilişkinin incelenmesi amacıyla yapmış olduğumuz bu çalışmada, asistan hekimlerin duygusal, normatif 
ve devam bağlılığı düzeylerine göre ihbarcılık (whistleblowing) tutumları değerlendirildiğinde 
istatistiksel olarak herhangi bir anlamlı farklılık bulunamamıştır (p>0,05). Literatürde örgütsel bağlılık 
ve ihbarcılık tutumlarının birlikte ele alındığı farklı gruplarda yapılmış olan çalışmalar; Koç (2017)’un 
lisans öğrencileri üzerine; Mansbach’ın (2013) hemşirelik öğrencilerine; Kaplan vd. ’in (2017) 
belediyelerde çalışan personeller üzerinde; Alleyne ’nin (2016) muhasebe çalışanları üzerinde; Şekerli 
vd.’nin (2016) hemşireler üzerine; Gökçe’nin (2014) öğretmenler üzerine; Bayrakçı vd.’nin (2016) 
akademisyenler, bankacılar ve sağlıkçılar üzerine; Somers vd.’nin (1994) muhasebe çalışanları üzerine 
ve Kızıltaş vd.’nin (2015) öğretmenler üzerine, incelendiğinde örgütsel bağlılık düzeylerinin ihbarcılık 
niyetlerini etkilediği ve anlamlı farklılıklar olduğu görülmektedir. 
 

Çalışmamızda asistan hekimlerin duygusal bağlılık ile iç ve dış ihbarcılık tutumları arasında 
pozitif yönlü düşük bir ilişki bulunmuştur. Şekerli vd.’nin (2016) hemşireler üzerine yaptığı benzer 
çalışmada da duygusal bağlılık ile iç ihbarcılık arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulması 
bulguları kısmen desteklerken, dış ihbarcılık niyetlerinde anlamlı bir farklılık bulunmaması yönünden 
farklılık göstermiştir. Bunun yanı sıra Mansbach’ın (2013) hemşirelik öğrencileri üzerine yaptığı 
çalışmada sosyo-demografik özelliklerinin hiçbirinde iç ve dış ihbarcılık niyetleri üzerinde anlamlı bir 
farklılık elde edilmemişken, bizim çalışmamızda ise, dış ihbarcılığın kurumda çalışma süresine göre 
anlamlı farklılık gösterdiği ve 6-10 yıldır bu kurumda çalışanların dış ihbarcılık tutumları diğerlerine 
göre daha yüksek olduğu saptanması da farklılık gösteren diğer bulgulardandır. Çalışmada asistan 
hekimlerin devam bağlılığı alt boyutu puan ortalaması duygusal ve normatif bağlılık boyutlarına göre 
daha yüksek çıkmıştır. Aynı örgütte hekimlerin örgütsel bağlılık düzeylerinin incelendiği çalışmada da 
(Karabulut, 2013) veriler benzerlik göstermiştir. 
 

Hastanelerde meydana gelebilecek yanlış uygulamalar, hataların görmezden gelinmesi veya 
etik dışı davranışlar insan hayatını etkileyebilecek önemli sonuçlar doğuracağından geri dönüşü 
olmayan bu sonuçları engellemede, ihbarcılık önemli bir araç olarak görülmektedir (Aydan ve kaya, 
2018). Bu da örgütü ile yüksek bağlılık kurmuş örgüt amaçlarına uygun hareket eden, ihbarcılık 
niyetinin örgütsel bağlılığın bir sonucu olarak gören çalışanlarla gerçekleşecektir (Yıldırım vd., 2016). 
Son zamanlarda hastanelerde ihbarcılığın verilen sağlık hizmetinin güvenliğini sürdürmede ve hasta 
güvenliğini sağlamadaki katkısına yer verilse de ihbarcılık halen rahatsız edici, örgütü zedeleyici bir 
durum olarak görülmektedir (Jackson vd., 2014: 240). Çalışmada sessiz kalma boyutunun, ihbarcılık 
boyutlarından daha fazla puan almasının bu algıyı destekler nitelikte olduğunu söyleyebiliriz. 
 

Alan yazındaki mevcut çalışmalar ile bizim çalışmamız arasında farklılık çıkmasının sebebi 
çalışmanın yapıldığı örgütte çalışanların örgütsel bağlılık düzeylerinin düşük olması olarak 
nitelendirebilir. Bununla birlikte incelenen literatürde örgütsel bağlılık ve ihbarcılık niyetlerinin 
hekimler üzerine birlikte incelendiği bir çalışmanın bulunmaması karşılaştırma açısından bir sınırlılık 
göstermektedir. Hastanelerde yaşanan olumsuz durumların örgüt içinde sonuca ulaştırılamadığı, 
kamuoyuna yansıtıldığı durumlarda sonuçların direk insan yaşamanı etkilemesi sebebi ile durum daha 
dikkat çekici hale gelecek ve örgüt itibarını da zedeleyici bir hal alacaktır. İç ihbar niyetinde olan 
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çalışanların genellikle örgütsel bağlılık düzeylerinin yüksek olduğu bilinmektedir (Bakar, 2012; 
Şekerli vd., 2016; Mansbach, 2013), Bu durumda hastane organizasyonları için özellikle iç ihbarcılık 
niyetinin geliştirilmesi gerektiği söylenilebilir. 
 

Hastanelerde önce örgüt çalışanlarının istek ve ihtiyaçları belirlenerek bağlılık düzeylerini 
artırmaya yönelik önlemler alınıp; ihbar durumunun bağlılığı zedeleyici bir ihlal olmadığını ve ikilem 
yaşamaması gerektiğini; ihbarcılık tutumunun meslektaşlarına veya kendine zarar verici bir durum 
olmadığını aksine örgüt yararına bir uygulama olduğu örgüt içinde oluşturulan politikalarla çalışanlara 
benimsetilebilir, örgüt içinde ihbarcıyı teşvik edici ve destekleyici güvenilir bir raporlama sistemi 
oluşturulabilir. Çünkü çalışanlar ihbar sonrası sonuç alınamayacağı düşüncesi, misilleme korkusu, 
cezalandırılma, durumu destekleyen bir yasanın olmayışı gibi sebeplerle olaylar karşısında sessiz 
kalabilmektedir. Literatürde yer alan çalışmalar incelendiğinde sağlık çalışanlarının tıbbı hatalara, 
yanlış davranışlara şahit olmasına rağmen karşılaştıkları bu hataları raporlama eğiliminde olmadıkları 
saptanmıştır (Bakar, 2012; Altındiş, 2010, Dönmez, 2017). Çalışmamızın sonuçları dikkate alındığında 
ihbarcılık niyetinin örgütlerde benimsenmesi durumunda hata raporlamama durumlarının da önüne 
geçilebileceği düşünülebilir. 
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PSİKOLOJİK SÖZLEŞMENİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ÜZERİNDEKİ 
ETKİSİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 

Figen Özşahin1 
Ferda Alper Ay2 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, psikolojik sözleşmenin örgütsel sessizlik üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırmanın 
örneklemini, Sağlık Bakanlığına bağlı Sivas Devlet Hastanesinde çalışan sağlık personeli oluşturmaktadır 
(n=377). Araştırma verilerinin analizinde korelasyon ve regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırma 
sonucunda işlemsel psikolojik sözleşmenin örgütsel sessizlik (genel) üzerinde pozitif etkisi, ilişkisel psikolojik 
sözleşmenin örgütsel sessizlik (genel) üzerinde negatif etkisi saptanmıştır. Buna karşın psikolojik sözleşmenin 
(genel) örgütsel sessizliği (genel) doğrudan etkilemediği saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Psikolojik Sözleşme,  Örgütsel Sessizlik, Sağlık Çalışanları 

A RESEARCH TO EXAMINATION OF THE EFFECT OF PSYCHOLOGICAL CONTRACT ON 
ORGANIZATIONAL SILENCE 

Abstract 

 The aim of this study was to examine the effect of the psychological contract on organizational silence. The sample 
of the research was composed of health personnel working in the Sivas State Hospital affiliated to the Ministry of 
Health (n=377).  In the analysis of research data were used correlation and regression analyzes. As a result of 
the research, the positive effect of transactional psychological contracting on organizational silence (general), 
negative effect on organizational silence (general) of relational psychological contract was determined. On the 
contrary, it was determined that psychological contracting (general) did not affect organizational silence. 

Key words: Psychological Contract,  Organizational Silence, Health Care Workers. 
 
1.Giriş 
Çalışanların ve işverenlerin karşılıklı yükümlülüklerinin olduğu örgütsel davranış ve insan kaynakları 
alanında iyi bilinmektedir. Bu karşılıklı ilişkiler modern işyeri anlayışında iş ilişkisinde taraflar arasında 
bir değişim şekli oluşturduğunu ve örgütsel çıktılar üzerinde güçlü bir etkisi olduğu belirtilmektedir.   
Son yıllarda özellikle iş ilişkisi “psikolojik” kavramına odaklanmıştır ve psikolojik sözleşme kavramı 
literatürde ortaya çıkmıştır (Grimmer ve Oddy 2007:154; Millward ve Hopkins,1998:1530).   
 

Literatürde Argyris (1960) ilk olarak psikolojik sözleşmenin kavram ve terminolojisini 
kullanmıştır. Argyris  çalışanlar ve denetçilerle yapılan görüşmelerden elde edilen verileri kullanarak 
iki fabrikadaki durumu analiz ederek "psikolojik iş sözleşmesi" kavramını kullanmıştır. Daha sonraki 
araştırmalarla da (Levinson vd., 1962; Schein, 1965) çalışanlar ve işverenler açısından yazılı olmayan 
karşılıklı beklentilerin önemli olduğu anlaşılmış ve araştırmacıların ilgisi artmaya başlamıştır (Anderson 
ve Schalk, 1998:638). Psikolojik sözleşme, iki tarafın iş ilişkilerinde ne vermek isteği ve karşılığında ne 
almak isteğini ortaya koyan, sözle ifade edilmeyen, psikolojik yönü bulunan örtük bir anlaşmadır (Kotter 
1973, 91-99 ;Yılmaz ve Altınkurt, 2012: 12).  

 
Psikolojik sözleşmeler, bireyin inançlarına atıfta bulunmaktadır.  Birey ile örgüt arasındaki 

karşılıklı yazılı olmayan sözleşmenin şart ve koşullarına ilişkin bireyin inançlarını ifade etmektedir 
(Rousseau 1989:121;Grimmer ve Oddy 2007:154). Bu inançlar öznel olabilir ve bir kişinin 
yetiştirilmesi, toplumsal alışkanlıklar ve geçmiş tecrübeler gibi faktörlerden etkilenir (Grimmer ve Oddy 
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2 Dr. Öğr. Üyesi, Cumhuriyet Üniversitesi SBF Sağlık Yönetimi Bölümü, ferdaay@cumhuriyet.edu.tr 
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2007:154). İşgören ve işveren arasında algılanan karşılıklı sorumluluklara dayanan psikolojik 
sözleşmelerde hem işgörenin hem de işverenin beklentileri olmaktadır (Koyuncu ve Katlav, 2014:6). 
Taraflar arasındaki etkileşimin kaçınılmaz bir sonucu olarak gelişen psikolojik sözleşme, bireyler 
arasında farklı öznel bir algıdır. Her iki tarafta kendileri için olumlu bir sonuç beklentisi içerisine 
girmektedirler ve sözleşme verilen vaatlere dayalı karşılıklı yükümlülüklerle ilgilidir. Psikolojik 
sözleşmeler dinamiktir, işveren ve çalışan arasındaki ilişkide zamanla değişiklik gösterebilir (Anderson 
ve Schalk, 1998:640).  
 
 Psikolojik sözleşmelerin işlemsel ve ilişkisel sözleşmeler olarak iki önemli türü vardır.  İşlemsel 
sözleşmeler,   tarafların daha yakın katılımı ile kısa vadeli parasal anlaşmalara odaklanmaktadır. Buna 
karşılık ilişkisel sözleşmeler, salt parasal sorunlardan ziyade sosyo-duygusal faktörlerin alışverişi 
(örneğin sadakat ve destek) temelindeki yükümlülükler hakkındaki inançları ifade eder (Anderson & 
Schalk 1998,641;  Millward & Hopkins 1998, 1531; Grimmer ve Oddy 2007:155).  
 

Psikolojik sözleşmeler tüm sözleşmelerde olduğu gibi taraflar arasındaki sorunlara çözüm 
bulmayı hedeflemektedir (Cheung, 2001: 23). Psikolojik sözleşmenin gerekleri yerine getirilmediği 
durumlarda psikolojik sözleşme ihlali söz konusu olmakta ve bu ihlal çalışanlar amirleri veya işverenleri 
tarafından kendilerine verilen sözlerden en az birisi yerine getirilmediğini düşünmeleri durumunda 
gerçekleşmektedir (Morrison ve Robinson, 1997:231).    

 
Sözleşmenin ihlal edilmesi, çalışanların çalıştıkları örgütlere olan güvenlerinin azalmasına 

sebep olur, bunun sonucunda çalışanların verimlilikleri de azalır ve örgütle aralarındaki ilişkilerin 
yıpranmasına sebep olur. Psikolojik sözleşmenin ihlal edildiği algısına sahip olan çalışanların 
performanslarında azalma, örgüte olan bağlılıklarında düşüş olabileceği gibi aynı zamanda onları iş 
değiştirme konusunda da cesaretlendirecektir (Topaloğlu ve Arastaman, 2016: 31). 
 

Bir anlamda işgörenlerin kurumun sorunlarıyla ile ilgili kuşku ve kaygılarını dile getirmemeleri 
olarak tanımlanan örgütsel sessizlik kavramı ise diğer önemli bir konudur (Korkmaz ve Aydemir, 2015: 
141-142).  Davranışsal olarak, sessizlik ve ses iki farklı kutba benzese de her iki davranış da doğasında 
karmaşık ve çok boyutludur.  Sessizliği ve sesi ayıran en önemli özellik, konuşmanın varlığı veya 
yokluğu değil, bireyin, iş ile ilişkili iyileştirmelerle ilgili açık fikir, bilgi ve görüşlere karşı önlem 
almadaki motivasyonudur (Dyne vd, 2003: 1360).    Literatüre yeni girmiş olan örgütsel sessizlikle ilgili 
ilk çalışmayı 2000 yılında Elizabeth Wolfe Morrison ve Frances J. Milliken (2000:706) tarafından 
yapılmış ve örgütsel sessizliği “işgörenlerin işlerini ve örgütünü iyileştirmeyle ilişkili fikir, bilgi ve 
düşüncelerini kasıtlı olarak esirgemesi” olarak tanımlamışlardır. 
 

Pinder ve Harlos (2001:334-335)’e göre örgütsel sessizliğin özelliklerini şu şekildedir; Örgütsel 
sessizlik çalışanın adil olmayan durumlarla karşılaştığında, türlü kişisel ve durumsal faktörlere göre 
verdiği bir yanıt olarak ortaya çıkan hareketli bir zaman dilimidir. Çalışanın kendisi veya diğer 
çalışanların koşullarıyla ilişkili olarak çalışanı bilişsel, duygusal ve davranışsal olarak direkt etkiler. 
İletişim ortamının sekteye uğramasına sebebiyet verebilir. Bu durumlarda birey şikayet ettiği bir durumu 
dile getirmek için e- posta veya mektubu bir iletişim aracı olarak kullanabilir. Örgütsel sessizlik, 
çalışanlar tarafından olumlu ya da olumsuz durumlara karşı ortaya çıkabilir. Örgütsel sessizliğin 
dışarıdan gözlem yapan kişiler tarafından belirlenmesi oldukça zordur hatta bazen imkansız bir hal 
alabilmektedir. 

 
Çalışanların sessiz kalmalarının gerisinde yatan nedenlerin başında örgütlerin çalışanlarına 

hoşgörüsüz davranmaları gelir. Örgütler çalışanlarına hoşgörüsüz davrandıklarında çalışanlar sorunlar 
konusunda konuşmakta isteksiz davranmaktadırlar (Morrison ve Milliken,2000:706).  
 

Dyne ve arkadaşları (2003), sessizlik türlerini kabullenici, korunmacı ve koruma amaçlı 
sessizlik olarak üçe ayırmışlardır. Kabullenici sessizlik, işgörenlerin herhangi bir konu sorun ya da 
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durum ile ilgili değişimlere kabullenmeleri sonucunda söz konusu durum hakkındaki fikir, düşünce, 
bilgi ve görüşlerini dile getirmemesi olarak ifade edilebilir  (Dyne vd., 2003: 1366). 
   

İkinci sessizlik türü olan savunma amaçlı (korunmacı sessizlik) bireyin, “açıkça konuşmanın 
olası sonuçlarından korkmasından” dolayı kasıtlı olarak sessiz kalmayı tercih etmesidir (Üçok ve Torun, 
2015:29). Kabul edilmiş sessizliğe göre korunmacı sessizlik daha az aktiftir; haberdar olmayı ve 
seçenekleri dikkate almayı içine alır bu düşünce, bilgi ve fikirleri gizlemenin, o an için en iyi bireysel 
izlem olduğu yönündeki şuurlu bir karar takip eder (Dyne vd., 2003:1367).  Üçüncü sessizlik türü 
örgütün yararını gözeten koruma amaçlı (prososyal)sessizlik ise çalışanların örgütün veya başkalarının 
yararını amaçlayarak işle ilgili görüş, düşünce ve bilgilerini saklamasıdır (Dyne, 2003:1368).  

 
   Örgütsel sessizlik, hem yöneticilere giden bilgilerin farkılılığını kısıtladığı için hem örgütsel 
tercih yapma hem de örgütsel gelişim sürecinin etkinliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Daha da kötü 
olan durum, üst düzey yöneticilerin, sessizliği bir başarı ve anlaşma işareti olarak algılamalarıdır. Bu 
durumda işgörenlerden direkt olarak geri dönüt arzu etmelerine karşın olumlu olmayan geri dönütleri 
süzgeçten geçirerek dikkatli davranmaktadırlar. Örgütsel sessizlik, örgütsel değişim süreçlerinde 
etkinliğin azalmasına, içsel motivasyon ve tatmin düşüklüğüne, istifa, işten ayrılma, sabotaj/sapkınlık 
ve stres gibi bir takım olumsuzluklara neden olmaktadır (Morrison ve Milliken, 2000: 715-718). 
 

Örgütsel sessizlik ve psikolojik sözleşme konuları örgütsel davranış alanının güncel konuları 
arasındadır. Psikolojik sözleşmeyle yapılan araştırmalara bakıldığında, psikolojik sözleşmenin örgütsel 
bağlılık (Karcıoğlu ve Türker 2010; Mimaroğlu 2008), iş tatminine (Mimaroğlu ve Özgen 2010; Özgen 
ve Özgen 2010), örgütsel güven (Jacqueline ve Shapiro 2002; Zhao  vd. 2007; Yılmaz 2012), Örgütsel 
vatandaşlık (Dyne ve Ang’ın 1998; Dağlı 2016), çalışan performansına (Kılınç 2016) etkisi gibi  
çalışmalar bulunmaktadır.   Ancak literatürde psikolojik sözleşmenin örgütsel sessizlik üzerine etkisi 
konusunda bir çalışmaya rastlanılmamıştır.  Psikolojik sözleşme kapsamında örgütün veya çalışanların 
beklentilerinin uyuşmaması ya da psikolojik sözleşme unsurlarının yerine getirilmemesi durumunda 
örgütsel sessizlikte bir artışa neden olabileceği düşünülmüş ve araştırmanın hipotezleri aşağıdaki gibi 
geliştirilmiştir. 
 
H1: Psikolojik sözleşme boyutları örgütsel sessizlik (genel)  üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye 
sahiptir. 
H1a: İşlemsel Psikolojik Sözleşme örgütsel sessizlik (genel)  üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye 
sahiptir. 
H1b: İlişkisel psikolojik sözleşme örgütsel sessizlik (genel)  üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye 
sahiptir.  
H2: Psikolojik sözleşme (genel) örgütsel sessizlik (genel) üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahiptir.  
 
2. Yöntem 
Bu çalışmanın amacı, psikolojik sözleşmenin örgütsel sessizlik üzerindeki etkisini incelemektir. 
Örgütsel sessizlik ve psikolojik sözleşme konuları örgütsel davranış alanının güncel konuları 
arasındadır. Psikolojik sözleşme ve örgütsel sessizliğin birlikte çalışıldığı araştırmalara 
rastlanamadığından çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmüştür. 

 
Bu çalışmanın evrenini bir kamu hastanesi olan eski ismiyle Sivas Devlet Hastanesinde görev 

yapan 540 kişi oluşturmuştur. Sağlık Bakanlığı tarafından hastanelerin birleştirilmesi kararıyla Sivas 
Devlet Hastanesi ve Sivas Numune Hastanesi iki ayrı kurum iken Sivas Devlet Hastanesi Sivas Numune 
Hastanesi bünyesi altında birleştirilmiştir. Çalışmanın verileri birleşme gerçekleşmeden önce Kasım 
2015 tarihinde toplanmıştır. Sivas Devlet Hastanesi’ndeki sağlık çalışanlarından hekim, hemşire/ebe ve 
diğer sağlık personeli (anestezi-röntgen teknikeri vb.)  araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 
377 kişi araştırmanın örneklemini oluşturmuştur.   Bu oran evrenin yaklaşık % 70’ini (0,698) 
oluşturmaktadır.   Araştırmaya başlamadan önce Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü aracılığıyla, 
Hastane Başhekimliği ile gerekli resmi yazışma yapılarak Sivas Devlet Hastanesi’nden (16.11.2015 
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tarihli, 93848782/900 sayılı) ve Cumhuriyet Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik araştırmalar Etik 
Kurul’undan (20.11.2015 tarihli, 2015.11.02 sayılı)  onay alınmıştır. 

 
Çalışmada veri toplama aracı olarak üç bölümden oluşan anket kullanılmıştır. Birinci bölümde 

10 sorudan oluşan kişisel bilgi formu; ikinci bölümde17 maddeden oluşan Millward ve Hopkins 
tarafından 1998' de geliştirilen ve geçerliliği Mimaroğlu (2008) tarafından yapılan, iki boyuttan oluşan 
psikolojik sözleşme ölçeği ve üçüncü bölümde Çakıcı ve Çakıcı (2007) tarafından geliştirilen ve 
Soycan(2010) tarafından uyarlanmış ölçek 28 maddeden oluşan beş boyutlu örgütsel sessizlik ölçeği 
kullanılmıştır (Özcan, 2011:103-111). Araştırmadan elde edilen veriler SPSS (Ver.22.0) programı ile 
değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde ortalamalar, frekans, bağımsız örneklem t testi, 
Anova, Tukey Testi, korelasyon ve regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. 

 
3. Bulgular 
Araştırmaya katılan ve anket formunu eksiksiz dolduran 377 sağlık çalışanının, demografik özellikleri 
incelendiğinde katılımcıların % 60,2’sinin kadın olduğu, % 23,6’sının 36-40 yaşları arasında olduğu, % 
75,3’ünün evli olduğu, % 35,5’inin lisans mezunu olduğu, % 50,1’inin hemşire ve ebe olarak görev 
yaptığı belirlenmiştir. Ayrıca % 23,1’inin meslekte çalışma yılının 1-5 yıl arasında olduğu, % 42,1’inin 
kurumda çalışma yılının 1-5 yıl arasında olduğu, % 63,4’ünün haftalık çalışma süresinin 40-45 saat 
arasında olduğu, % 56,5’inin aylık gelir durumunun 2500 ile 3499 lira arasında olduğu,% 93,1’inin bir 
yönetim görevinin olmadığı belirlenmiştir (Tablo 1). 

 
Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımları 

  Sayı % 
Cinsiyet Kadın 

Erkek 
227 
150 

60,2 
39,8 

Yaş 18-25 
26-30 
31-35 
36-40 

41 ve üzeri 

46 
66 
88 
89 
88 

12,2 
17,5 
23,3 
23,6 
23,3 

Medeni durum Evli 
Bekar 

284 
93 

75,3 
24,7 

Eğitim durumu Doktora 
Yüksek Lisans 

Lisans 
Ön Lisans 

Lise 

35 
60 

134 
111 
37 

9,3 
15,9 
35,5 
29,4 
9,8 

Unvan Doktor 
Hemşire-Ebe 

Diğer Sağlık Personeli 

80 
189 
108 

 

21,2 
50,1 
28,6 

 
Meslekteki Toplam Çalışma Yılı 1-5 yıl 

6-10 yıl 
11-15 yıl 
16-20 yıl 

21 yıl ve üzeri 

87 
78 
83 
57 
72 

23,1 
20,7 
22,0 
15,1 
19,1 

Kurumdaki Çalışma Yılı 1 yıldan az 
1-5 yıl 

6-10 yıl 
11-15 yıl 
16-20 yıl 

21 yıl ve üzeri 

55 
159 
84 
31 
25 
23 

14,6 
42,2 
22,3 
8,2 
6,6 
6,1 

Haftalık Çalışma Süresi 40 saatten az 
40-45 saat 
46-50 saat 

50 saatten fazla 

48 
239 
62 
28 

12,7 
63,4 
16,4 
7,4 
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Aylık Gelir 

 
1300-2499 
2500-3499 
3500-4499 

4500 ve üzeri 

 
64 

213 
42 
58 

 
17,0 
56,5 
11,1 
15,4 

İdari (Yönetim) Görevi Evet 
Hayır 

26 
351 

6,9 
93,1 

Toplam  377 100,0 

Tablo 2’de psikolojik sözleşme ve örgütsel sessizlik arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Psikolojik 
sözleşme ile örgütsel sessizlik arasındaki korelasyon anlamlı bulunamamıştır. Ancak örgütsel sessizlik 
(genel), psikolojik sözleşmenin işlemsel psikolojik sözleşme boyutu ile düşük ve pozitif yönlü 
korelasyon (r=0,118) ve psikolojik sözleşmenin ilişkisel sözleşme boyutu ile düşük negatif yönlü (r=-
0,225) korelasyon belirlenmiştir.  

Tablo 2: Psikolojik Sözleşme ve Örgütsel Sessizlik Arasındaki Korelasyon Analizi 

 

 

Ort. Std.s. Korelasyonlar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Psikolojik 
Sözleşme 
(Genel) 

3,00 0,50 (0,666)         

2.İşlemsel PS 3,18 0,58 ,811** (0,594)        

3.İlişkisel PS 2,74 0,72 ,741** ,209** (0,664)       

4.Örgütsel 
Sessizlik 
(Genel) 

 

2,76 0,83 -,051 ,118* -,225** (0,958)      

5.Yönetsel ve 
Örgütsel 
Nedenler 

2,74 0,90 -,136** ,041 -,281** ,910** (0,943)     

6.İşle İlgili 
Konular 

3,33 1,17 -,025 ,130* -,194** ,898** ,742** (0,849)    

7.Tecrübe 
Eksikliği 

2,26 0,86 ,148** ,202** ,019 ,604** ,377** ,485** (0,730)   

8.İzolasyon 
Korkusu 

2,62 1,04 -,014 ,116* -,161** ,875** ,684** ,765** ,542** (0,876)  

9.İlişkileri 
Zedeleme 
Korkusu 

 

2,74 1,04 -,008 ,122* -,158** ,836** ,646** ,739** ,493** ,828** (0,857) 

*p < 0.05 , **p < 0.01, n=377, parantez içindeki değerler Cronbach alfa güvenilirlik değerini 
göstermektedir. 
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Tablo 3. Psikolojik Sözleşme Boyutlarının Örgütsel Sesizlik (Genel) Üzerindeki Etkilerine Dair 
Regresyon Analizi Bulguları 

  

Bağımsız 
Değişkenler 

Bağımlı 
Değişken 

Modelin 
özeti ANOVA Regresyon katsayıları 

   
   

  H
ip

ot
ez

 

   
   

  S
on

uç
la

r 

R R2 F p Beta t p 

İşlemsel 
Psikolojik 
Sözleşme Örgütsel 

Sessizlik 
(genel) 

,283 ,080 16,239 ,000 

,173 3,404 ,001 H4a  
Kabul  

İlişkisel 
Psikolojik 
Sözleşme 

-,263 -5,181 ,000 H4b 
Ret 

negatif 

*P<0,05, ** P<0,01, Durbin-Watson: 1,657 
Örgütsel sessizlik değişkeninin % 8’ini (R2=0,08) işlemsel ve ilişkisel psikolojik sessizlik değişkenleri 
tarafından açıklanmaktadır.  İşlemsel psikolojik sözleşme örgütsel sessizliği pozitif etkilemektedir ve 
bu iki değişken arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki bulunmaktadır (ß=0,173, t=3,404, p=0,001).  
İlişkisel psikolojik sözleşme örgütsel sessizliği etkilemektedir ve bu iki değişken arasında anlamlı ve 
negatif bir ilişki bulunmaktadır (ß= -0,263, t= -5,181, p=0,000),(Model 1). 
 

Tablo 4. Psikolojik Sözleşmenin (genel) Örgütsel sessizlik (genel)Üzerindeki Etkilerine Dair Basit 
Regresyon Analizi Bulguları 

Bağımsız 
Değişkenler 

Bağımlı 
Değişken 

Modelin 
özeti ANOVA Regresyon katsayıları 

H
ip

ot
ez

 

So
nu

çl
ar

 

R R2 F P Beta T P 

Psikolojik 
Sözleşme 

Örgütsel 
sessizlik 
(genel) 

 

,051 ,003 ,961 0,328 -,051 -,980 ,328 H5 
Ret 

*p< 0.05.**p< 0.01; Durbin-Watson:1,647 
Basit Regresyon analizi bulgularına göre, örgütsel sessizlik (genel) değişkeninin % 03’ünü (R2=0,003) 
psikolojik sözleşme değişkeni tarafından açıklanmaktadır. Psikolojik sözleşme (genel) ile örgütsel 
sessizlik (genel) değişkenleri arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır (ß=0,051, t=0,980, p=0,328). Buna 
göre psikolojik sözleşme (genel) örgütsel sessizliği doğrudan etkilememektedir.  
 
4. Sonuç 
Bu çalışma, Sivas Devlet Hastanesinde çalışan sağlık personeline yönelik olarak psikolojik sözleşmenin 
örgütsel sessizlik üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla tanımlayıcı bir araştırma olarak yapılmıştır. 
 

Korelasyon analizi sonuçlarına göre, psikolojik sözleşme ile örgütsel sessizlik arasında 
korelasyon bulunamamıştır. Ancak örgütsel sessizlik (genel), psikolojik sözleşmenin işlemsel psikolojik 
sözleşme boyutu ile düşük ve pozitif yönlü korelasyon (r= 0,118) ve psikolojik sözleşmenin ilişkisel 
sözleşme boyutu ile düşük negatif yönlü (r= -0,225) korelasyon saptanmıştır.  

 
Çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre, işlemsel psikolojik sözleşme; “örgütsel sessizlik 

(genel)” üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir. Buna göre işlemsel psikolojik sözleşme algısı arttıkça, 
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örgütsel sessizliğin arttığı söylenebilir. İlişkisel psikolojik sözleşme; “örgütsel sessizlik (genel)”,  
üzerinde negatif bir etkiye sahiptir. Buna göre ilişkisel psikolojik sözleşme algısı arttıkça, genel olarak 
örgütsel sessizliği azalttığı söylenebilir. Ancak basit regresyon analizi sonuçlarına göre, psikolojik 
sözleşme (genel) ile örgütsel sessizlik (genel) değişkenleri arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır. Buna 
göre psikolojik sözleşme örgütsel sessizliği doğrudan etkilemediği saptanmıştır.  

Sonuç olarak; 
-İşlemsel psikolojik sözleşme açısından çalışanlar beklentileriyle uyuşmayan (parasal sorunlar,
tazminat, kişisel çıkar gibi) bir durumla karşılaştıklarında sessiz kalmayı tercih edebilirler.
-İlişkisel psikolojik sözleşme açısından ise (sosyo-duygusal faktörler gibi) bir durumla karşılaştıklarında
sessiz kalmamayı tercih edebilirler.
Bu sonuçlara göre işlemsel psikolojik sözleşme algısının daha yüksek çıkması ve özellikle işlemsel
psikolojik sözleşme unsurlarında beklentilerin uyuşmaması nedeniyle örgütsel sessizliği arttırmasına
yol açtığı göz önüne alındığında, bu konudaki beklentilere örgütler tarafından daha fazla önem
gösterilmesi önerilebilir.
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SAĞLIK HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE 
SAĞLIK UYGULAMALARINDAKİ YERİ  

Veli Durmuş 1 
Hatice Akdu 2 

Özet 

Kimliği belirli bir gerçek kişiye ait fiziksel ve ruhsal sağlığına ilişkin her türlü bilgi kişisel sağlık verisi 
kapsamındadır.  Sağlık ve cinsel hayata yönelik veriler 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve AB 
Genel Veri Koruma Tüzüğü dahil hassas veri ya da özel nitelikli kişisel veri olarak ele alınmaktadır. Kişisel 
verilerin korunması, birçok uluslararası anlaşmalarda özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı ile yakından ilgili 
ancak ondan farklı olarak, temel hak şeklinde düzenlenmiştir. Özellikle kişisel sağlık verilerin korunması konusu 
hukuksal yönleriyle değerlendirildiğinde, bilginin gizliliğinin korunmasından farklı olarak daha etkin ve 
kapsamlı koruma önlemlerinin alınmasını gerektirmektedir. Bu çalışmada, Türk sağlık hukuku sistemi 
içerisindeki kişisel verilerin korunmasına yönelik hukuki düzenlemeler ulusal düzeyde ve uluslararası düzeyde 
içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kişisel Sağlık Verisi, Kişisel Veri, Mahremiyet, Sağlık Hizmetleri, Sağlık Hukuku. 

 

PROTECTION OF THE PERSONAL DATA IN THE HEALTH LAW  
AND ROLE IN THE HEALTH PRACTICES 

Abstract 

Personal health data is described as all the information relating to mental and physcial health an identified 
natural person. Health and sexual data including 6698 dated Law on the Protection of Personal Data and EU 
The General Data Protection Regulation (GDPR) are deemed as a sensitive data or personal data of special 
nature. The protection of personal data is recognized as a fundamental right in several European and 
international treaties, closely linked to but different from the right to respect for private and family life. 
Especially when evaluating legal aspects of protecting personal data, it is required to take more effective and 
comprehensive protection measures unlike those of protection of information privacy. In this study, regulations 
with regard to protection of personal data within Turkish health law system at national level and internatinal 
level were analyzed using content analysis method. 

 

Key Words: Personal Health Data, Personal Data, Privacy, Health Care Services, Health Law.  

1. Giriş 

Kişisel veri kavramı son zamanlarda gerek Avrupa’da gerekse Türkiye’de giderek önem 
kazanan bir kavram olmuştur. Çünkü kişisel veriler bireye ait oldukça daima genişleyen bir veri ağı 
oluşmaktadır. Türkiye’de kişisel verilerin korunmasına ilişkin süreç, Avrupa Birliği (AB) ile eş 
zamanlı olarak 28 Ocak 1981 tarihinde Strazburg’da imzalanan ve 1 Ekim 1985 tarihinde yürürlüğe 
giren 108 Sayılı “Kişisel Nitelikteki Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Şahısların 
Korunmasına Dair Sözleşme”3 ile birlikte başlamıştır. Ancak bu sözleşmenin iç hukuka uyarlanması 
ve TBMM onayından geçmesi 35 yıl sonra, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” 
(KVKK) ile mümkün olmuştur. Bu Kanunun başlıca amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel 
hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen 
gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir (KVKK m.2).  

                                                      
1   Dr. Veli DURMUŞ, (Ph.D.), Marmara Üniversitesi, velidurmus@hotmail.com  
2 Dr. Hatice AKDU, (M.D.), Süleyman Demirel Üniversitesi Anestezi ve Reanimasyon ABD Bşk.lığı, 
dr.htcakdu@gmail.com  
3 Söz konusu sözleşme için, Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of 
Personal Data, http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/108.htm.  
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Ayrıca bu Kanun, kişisel verilerin korunması konusunun pek çok sektörü ve kamu ya da özel kurumu 
ilgilendirmesi nedeniyle bir “çerçeve kanun” olarak hazırlanmıştır.   

Anayasa Mahkemesi kararlarında da belirtildiği üzere kişisel veri -belirli veya kimliği 
belirlenebilir olmak şartıyla- bir kişiye ait bütün bilgileri ifade etmekte olup adı, soyadı, doğum tarihi 
ve doğum yeri gibi bireyin sadece kimliğini ortaya koyan bilgilerin değil telefon numarası, motorlu 
taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, öz geçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, 
parmak izleri, sağlık bilgileri, genetik bilgiler, IP adresi, e-posta adresi, alışveriş alışkanlıkları, hobiler, 
tercihler, etkileşimde bulunulan kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı 
olarak belirlenebilir kılan tüm verilerdir (AYM, E.2014/74, K.2014/201, 25/12/2014; E.2013/122, 
K.2014/74, 9/4/2014; E.2014/149, K.2014/151, 2/10/2014). Bu kapsamda kişinin fiziksel, ruhsal ve 
sosyal sağlığına yönelik hizmet eden her türlü bilgiler de kişisel sağlık verisi kapsamında 
değerlendirilmelidir. Aslında bu tanım kapsamında kişisel verilerin korunması ile kişilerin temel hak 
ve özgürlüklerini korumak ve bu veriyi işleyenlerin yükümlülükleri ile uymaları gereken esasları 
belirlemektir. Buna rağmen Türkiye’de “kişisel verilerin korunması” kavramının tam olarak 
anlaşılamadığı ve bu konuda daha çok “bilginin gizliliğinin korunması” algısının oluştuğu 
görülmektedir. Bunun başlıca nedeni, kurum ve kuruluşlarda işlenen bilgilerin gizliliğinin 
korunmasının öncelenmesi ve bu sorumluluğun genellikle sadece bilgi güvenliğini teknik açıdan 
sağlamakla yükümlü bilgi işlem birimlerine verilmesidir (Henkoğlu, 2017). 

Sağlık Bakanlığının bu kişisel sağlık verilerini işlemesinin temelinde, sağlık hizmetlerinin 
yerine getirilebilmesi, hasta takip sisteminin iyi bir şekilde işleyebilmesi ve hastaların sağlık 
hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanabilmesinin sğlanması olarak sayılabilir. Ayrıca söz konusu 
verilerin Bakanlık tarafından işlenmesinin Bakanlığın 663 sayılı KHK (Kanun Hükmünde 
Kararname)’da belirtilen sağlık hizmetleriyle ilgili strateji ve hedefleri belirlemek, planlama, 
düzenleme ve koordinasyon yapmak, acil durum ve afet hâllerinde sağlık hizmetlerini planlamak ve 
yürütmek, bölgesel farklılıkları gidermeye ve herkesin sağlık hizmetine erişimini sağlamaya yönelik 
tedbirler almak, ilgili kurum ve kuruluşların insan sağlığını doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen 
faktörler ve sosyal belirleyicilerle ilgili uygulamalarına ve düzenlemelerine yön vererek bunu temin 
için gerekli bildirimleri yapmak, görüş bildirmek ve müeyyide uygulamak gibi görev, yetki ve 
sorumluluklarını yerine getirmesi bakımından da gereklidir. 

Dünya üzerindeki birçok hukuk sisteminde kişilerin sağlık durumları, cinsel yaşamlarına 
ilişkin verileri, dini ve felsefi inançları, ırk veya etnik kökenlerini belirten kişisel verileri ve siyasi 
görüşleri daha üst seviyede bir korunmayı gerekli kıldığından “hassas kişisel veri” olarak 
tanımlanmaktadır. Öyle ki, gerek Avrupa Birliği düzenlemeleri kapsamında 20 Şubat 1995 tarihinde 
kabul edilen “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Serbest Dolaşımı Bakımından Bireylerin Korunmasına 
İlişkin 95/46/AT sayılı Direktif”de gerekse 6698 sayılı Kanun’da kişilerin sağlığı ile ilgili bilgiler özel 
nitelikli kişisel veri olarak değerlendirilmektedir. Bu tür veriler için çoğu zaman “hassas veri” ifadesi 
de kullanılmaktadır (Kaya, 2011). Kişisel veriler ve bunlar içinde yer alan ancak niteliği gereği hassas 
veri olarak kabul edilen sağlık bilgilerinin toplanması, işlenmesi ve paylaşılmasına ilişkin kuralları 
içeren düzenlemeler uluslararası belgelerde açıkça belirtilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 
“Özel Hayatın ve Aile Hayatının Korunması” başlıklı 8. maddesinde, Birleşmiş Milletler Medeni ve 
Siyasi Haklar Sözleşmesinin “Mahremiyet Hakkı” başlıklı 17. maddesinde, İnsan Hakları ve Biyotıp 
Sözleşmesi’nin “Özel Yaşam ve Bilgi Edinme Hakkı” başlıklı 10. Maddesinde; kişinin tüm 
bilgilerinin içinde yer aldığı kişisel verilerin gizliliğinin sağlanması ve korunmasını talep etmesi, 
kişinin en temel haklarından biri olarak geçer ve bu bilgiler ancak kişinin açık rızasıyla üçüncü 
kişilerle paylaşılabilir. 

Türkiye’de ise sağlık hizmetlerinde kişilerin sağlık verilerinin korunması ve veri 
mahremiyetinin sağlanmasına, kişisel sağlık verilerinin işlenmesine, bu verilere erişim için kurulacak 
sisteme, kişisel sağlık verisi kaydı tutulan sistemlerin güvenliği ve denetimi ile sağlık hizmeti 
sunumundaki personel hareketlerinin Bakanlığa bildirilmesine ilişkin işlemlerde uyulacak usul ve 
esasları düzenlemeye yönelik olarak 2016 tarihli “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Veri 
Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu 
yönetmelikte yer alan çeşitli düzenlemeler 6698 sayılı Kanuna atıf yapmaktadır. Sağlık hizmetlerinde 
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kişisel sağlık verilerinin korunması ve işlenmesi bakımından bu Yönetmeliğin incelenmesi ve 
uyguanabilmesi önemlidir. 

2. Yöntem 

Türkiye’de kişisel verilerin ve aynı zamanda kişisel sağlık verilerinin korunmasına da etki 
sağlayan KVKK’nın ve Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Veri Mahremiyetinin Sağlanması 
Hakkında Yönetmelik’in gündelik hayata yönelik etkilerinin ve olası sonuçlarının değerlendirilmesi 
amacıyla, bu çalışmada içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi, eldeki yazılı bilgilerin 
temel içeriklerinin ve içerdikleri mesajların özetlenmesi ve belirtilmesi işlemidir (Cohen vd., 2007). 
Araştırmada Avrupa Birliği Veri Koruma Kanunu, uluslararası sözleşmeler ve bu sözleşmelere bağlı 
olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından verilen kararlar, Türk Ceza Kanunu 
(TCK), 6698 sayılı Veri Koruma Kanunu ve Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Veri 
Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Bu 
kapsamda sağlık uygulamalarındaki yeri ve önemi tespit edilmeye çalışılmıştır. 

3. Bulgular 

3.1. Ulusal Düzeyde Yer Alan Yasal Düzenlemeler 

Kişisel verilerin korunması konusu Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda “Özel Hayatın 
Gizliliği” kenar başlığı ile 20.maddede düzenlenmiştir. Buna göre, “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel 
verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya 
kişinin açık rızasıyla işlenebilir.” Bu madde ile kişisel verilerin (sağlık ile ilgili verilerde dahil) 
korunmasına ilişkin usul ve esasların ancak kanunla düzenlenebileceğine ilişkin güvence 
sağlanmaktadır.  

Anayasal koruma kapsamından sonra gelen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
2016 yılında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun ile kişisel verilerin ancak yine kanunlarda 
öngörülecek usul ve esaslara uygun olarak işlenebileceği vurgulanmıştır. 6698 sayılı Kanun’un 
düzenlenme gerekçesinde, kişisel verilerin korunmasına yönelik Türkiye’de bir kanuni düzenleme 
olmamasının uluslararası ilişkiler açısından sorunlar yarattığı, EUROPOL, EUROJUST gibi Avrupa 
kurumları ile ilişkilerin sekteye uğradığı, sağlık kuruluşlarınca tutulan kişisel verilerin sekteye 
uğradığı, bu verilerin güvenliğinin sağlanmasında yeterli yasal önlem olmamasının Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’nce özel hayatın gizliliğine müdahale olarak kabul edildiği ve bu nedenle ihlal 
kararları verildiği belirtilmektedir. Aslında 6698 sayılı Kanun ile Anayasa’nın emredici hükmü olan 
20.maddenin kanuni boyutta gereği uygulanmıştır.  

Sağlık Bakanlığı tarafından 20.10.2016 tarihli ve 29863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
“Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” yürürlüğe 
girmiştir. Bu Yönetmelik ile amaçlanan, kişisel verilerin korunması ve veri mahremiyetinin 
sağlanmasına, kişisel sağlık verilerini toplama, işleme, aktarma, bu verilere erişim için kurulacak 
sisteme ilişkin işlemlerde uyulacak usul ve esasları düzenlemektir (Madde 1). Ancak 6698 sayılı 
Kanunun 22.maddesinin 1.fıkrasının (h) bendi uyarınca “Kişisel Verileri Koruma Kurulu”nun görüşü 
alınmadan ve bu Kurul tarafından bu alana ilişkin yeterli önlemler belirlenmeden hazırlandığı ve 
yürürlüğe konulduğu gerekçesiyle Danıştay’ın kararı4 ile “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve 
Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” yürütülmesinin dururulmasına karar verilmiştir.  

“Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik” adlı yasal düzenleme 
Sağlık Bakanlığı tarafından 13.07.2017 tarihli ve 30123 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Söz konusu Yönetmelik ile amaçlanan uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı 
kapsamında uluslararası düzeyde sunulan sağlık hizmetlerinin asgari hizmet sunum standartlarının 
belirlenmesi, uluslararası sağlık turizmi hizmetlerinde faaliyet yürütecek sağlık kuruluşları ile aracı 
kuruluşların yetkilendirilmesi ve bu faaliyetlerin denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 
Ancak söz konusu Yönetmeliğin “Genel Esaslar” başlıklı 5.maddesinin 6.fıkrası, gerek 06.07.2017 

                                                      
4 Danıştay 15.Dairesinin 06.07.2017 tarihli ve E.2016/10500 sayılı kararı. 
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tarihinde yürütmesi durdurulan “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması 
Hakkında Yönetmelik”e atıfta bulunması gerekse 6698 sayılı Kanunu 22.mddesinin 1.fıkrasının (h) 
bendi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun görüşü alınmadan hazırlandığı ve yürürlüğe 
konulduğu gerekçesiyle yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.5 Verilen bu Yüksek Mahkeme 
kararı ile söylenebilir ki, sağlık turizminde yurtdışından gelen hastaların bilgilerinin paylaşımında 
ulusal mevzuat ve uluslararası yasal sözleşmelerin kurallarına uyulması,  bu alandaki düzenleyici 
işlemlerin Kişisel Verileri Koruma Kurulunun incelemesinden geçmesinin zorunlu olduğu 
vurgulanmıştır. 

Kişisel sağlık verilerinin işlenmesi ve mahremiyetinin korunması amacıyla 05.02.2015 
tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından 2015/5 numaralı “e-Nabız Projesi” konulu Genelge yayınlarak 
uygulamaya konulmuştur. Bu Genelge ile fert ve toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi ve 
iyileştirilmesi için kişisel sağlık kayıtlarının gizlilik, güvenlik, bütünlük ve mahremiyetinin korunarak 
kişilerinn kendileri tarafından kendi dijital sağlık kayıtlarına erişebilmesine imkân sağlayacak olan e-
Nabız adı verilen Sağlık.Net Online Sistemin kurulduğu anlaşılmaktadır. Diğer bir ifadeyle, e-Nabız 
Kişisel Sağlık Sistemin başlıca amacı, sağlık kuruluşlarından toplanan sağlık verilerine vatandşların ve 
sağlık profesyonellerinin internet ve mobil cihazlar üzerinden erişebilmelerine olanak sağlamanın yanı 
sıra bilimsel ve istatistiksel değerlendirmeler için önemli bir kaynak işlevi sağlamaktır. Ancak Sağlık 
Bakanlığının 05.02.2015 tarihli ve “e-Nabız Projesi” konulu Genelgesi söz konusu tarihte kişisel 
verilerin işlenmesine yönelik bir kanun seviyesinde düzenleme olmadığı için Danıştay 15’inci Dairesi 
tarafından 2017 tarihinde verdiği bir kararla6 iptal edilmiştir.  

 Danıştay’ın vermiş olduğu bu kararın gerekçesinde, “e-Nabız Projesi” konulu Genelgenin 
dayanağı olabileceği iddia edilen hükümler incelendiğinde, düzenlemenin yapıldığı tarihte yürürlükte 
bulunan 3359 sayılı “Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu” 3’üncü maddesinin (f) bendinin genel bir 
düzenleme olduğu, 5258 sayılı “Aile Hekimliği Kanunu” aile hekimlerine ilişkin olduğu, 663 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 8’inci maddesinin birinci fıkrasının ise Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün görevlerine ilişkin olduğu vurgulanmıştır. 

3.2. Uluslararası Düzeyde Yer Alan Yasal Düzenlemeler 

Kişisel veri ve bu kapsamda değerlendirilen kişisel sağlık verilerinin uluslararası düzeyde 
değerlendirilerek Türkiye iç hukuk sistemine yansıması bazı sözleşmeler ile gerçekleştirilmiştir.  

Avrupa Birliği (AB)’nde 1995 yılında yürürlüğe giren 95/46/AT sayılı AB Veri Koruma 
Direktifi kişisel verilerin korunması alanında tüm dünyada kabul gören bir çerçeve sunmaktaydı. 
Ancak, Veri Koruma Direktifi’nde benimsenen ilkelerin modernize edilmesi ve gelecekte 
vatandaşların mahremiyet hakkının garanti altına alınması amacıyla, kapsamlı bir reforma gidilmiş ve 
sonunda “Genel Veri Koruma Tüzüğü (General Data Protection Regulation–GDPR)” Avrupa 
Parlamentosu tarafından 14 Nisan 2016 tarihinde onaylanmıştır. 

Türkiye’de kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasal düzenleme çalışmaları 2000’li yılların 
ilk yarısından itibaren gündemde olmasına ve müteaddit defalar tasarı olarak TBMM (Türkiye Büyük 
Millet Meclisi)’ye sunulmasına rağmen söz konusu kanunlaştırma çalışmaları ancak 2016 yılında 
tamamlanabilmiştir (Akıncı, 2017). Türkiye’de kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasal düzenleme 
çalışmaları, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 
sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ile önemli bir aşama kaydetmiştir. 6698 sayılı Kanun, 
AB Veri Koruma Reformu kapsamında hazırlanan GDPR metninin Avrupa Parlamentosu’nda 
kabulünden kısa bir süre önce yürürlüğe girmiştir. Bu nedenle, 6698 sayılı Kanun’un güncel AB 
düzenlemesi olan GDPR’den ziyade 95/46/AT sayılı Veri Koruma Direktifi’ni referans almıştır. Bu 
nedenle, 6698 sayılı Kanun’un temel esaslar itibarıyla GDPR’yle büyük ölçüde uyumlu olduğu, söz 
konusu temel esasların uygulanmasına yönelik tedbirler açısından ise GDPR’nin getirdiği bazı 
yenilikler açısından eksik kaldığı belirtilmiştir (Akıncı, 2017). 

                                                      
5 Danıştay 15.Dairesinin 17.01.2018 tarihli ve E.2017/2258 sayılı kararı.  
6 Danıştay 15.Dairesinin E.2015/3035, K.2017/6611 sayılı kararı.  

873



 
   

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

Diğer yandan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) 8.maddesinde kişisel veriler, 
mahremiyet hakkı kapsamında değerlendirilmektedir. Diğer yandan, Avrupa Konseyi tarafından tüm 
üye ülkelerde kişisel verilerin aynı standartlarda korunması ve sınır ötesi veri akışı ilkelerinin 
belirlenmesi amacıyla 108 sayılı “Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında 
Bireylerin Korunması Sözleşmesi”ne 1981 yılından itibaren Türkiye taraf ülke durumundadır.  

Bununla birlikte, birçok yasal düzenlemede kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümleri 
görmek mümkündür. Bu çerçevede, Türk Ceza Kanunu, İş Kanunu, Elektronik İmza Kanunu, Vergi 
Usul Kanunu, Noterlik Kanunu, Bankacılık Kanunu, Adli Sicil Kanunu ve Nüfus Hizmetleri Kanunu, 
Basın Kanunu, Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu gibi kanunlarda, kişisel verilerin korunmasına ilişkin özel hükümler bulunmaktadır. 

3.3. Kişisel Sağlık Verilerinin Paylaşılması 

Kişisel sağlık verilerinin paylaşılması gerçek veya tüzel kişilerin ya da aynı faaliyet çatısı 
altında yer alan birimlerin hastaların mali, sosyal, tıbbi ve demografik bilgilerini birbirlerine aktarması 
olarak tanımlanabilir. Bu veri aktarımı karşılıklı olabileceği gibi havuz şeklinde bir yer de toplanması 
da olabilir.  

6698 sayılı Kanun madde 6’ya göre, özel nitelikli kişisel veri olarak değerlendirilen kişisel 
sağlık verilerinin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile paylaşılması gerektiğini belirten düzenleme 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu madde 78’de düzenlenmiştir.  Ancak 
bu düzenlemeye yönelik yapılan itiraz konusunu,  SGK ile sözleşmesi olan sağlık hizmeti 
sunucularının, SGK’ya göndermek zorunda oldukları bilgilerin, SGK ile sağlık hizmeti sunucuları 
arasında yapılan sağlık hizmeti alımına ilişkin sözleşme hükümlerinde yer alan bilgiler 
oluşturmaktadır. Buna göre bu bilgiler, SGK kapsamında sağlık hizmetinden faydalanan kimselerin 
kimlik ve ikamet bilgileri ile tanı veya ön tanı, muayene, tetkik, tahlil, tedavi gibi sağlıklarıyla ilgili 
hususlara ilişkin bilgilerden oluşmaktadır. 

Danıştay’ın 2014 tarihinde bu itiraza yönelik vermiş olduğu gerekçeli kararında, SGK’nın 
faaliyet alanındaki görevlerini yerine getirebilmesi için, sosyal sigortaların ve genel sağlık sigortasının 
işleyişi ile ilgili verilere ihtiyacı bulunduğu, söz konusu verilere sahip olunmadan, sağlık hizmetinden 
faydalanacak kişilerin tespiti; sağlık hizmeti sunucularına verdikleri hizmet karşılığında ödeme 
yapılması; denetim ve kontrol görevinin yerine getirilmesi ve sosyal güvenlik politikalarının 
geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılmasının mümkün olmayacağı belirtilmiştir. Bu nedenle, bu 
uygulamayla özel hayatın gizliliği hakkının kamu yararı amacıyla sınırlandırıldığı vurgulanmıştır. 
Sonuç olarak ise Danıştay, 5510 sayılı Kanunun ilgili 78’inci maddesinin birinci fıkrasının iptalinin 
reddine karar vermiştir.7 Bu karar ile özel ya da kamu hastanelerinden elde edilen kişisel sağlık 
verilerinin SGK ile paylaşılmasına yönelik hukuki engel ortadan kaldırılmıştır.  

Ancak Danıştay’ın 06.07.2017 tarihinde verilerin paylaşılması konusunda vermiş olduğu farklı 
bir başka karar8 bulunmaktadır. 12/04/2014 tarih ve 28970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin ‘Eczane defter ve kayıtları’ başlıklı 45. maddesinin 1. 
fıkrasında; eczanede satışı yapılan tüm ilaçların elektronik ortamda kaydedileceği, bu kayıtların 
denetimlerde istenilmesi hâlinde sunulmak üzere saklanacağı düzenlenmiştir. 20/10/2016 tarih ve 
29863 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin 
Sağlanması Hakkında Yönetmelik” 5. maddesinin 5. fıkrası “Sağlık hizmet sunucularında veri işleyen 
kişiler, kişisel sağlık verilerini sağlık hizmet sunucularının tamamen veya kısmen otomatik olan ya da 
otomatik olmayan her türlü sistemleri ile Bakanlığın ülke genelinde hizmet vermek amaçlı kurulan 
sistemleri dışında hiçbir yere kopyalayamaz veya kaydedemez.” şeklindedir. Aslında eczacıları da 
yakından ilgilendiren bu son Yönetmelik ile eczacıların tabi oldukları özel Yönetmelik çakışmaktadır. 
Bu nedenle, Danıştay “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında 
Yönetmelik” 5. maddesinin 5. Fıkrasının yürütmesini durdurmuştur.  

                                                      
7 Danıştay 15.Dairesinin E..2014/74, K.2014/201 sayılı kararı. 
8 Danıştay 15.Dairesinin E.2016/10488, YD.T.6.7.2017 sayılı kararı. 
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6698 sayılı Kanun ile kişisel verilerin aktarılması ve paylaşılmasına yönelik yasal çerçeve 
Madde 8 ile düzenlenmiştir. Buna göre, kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. 
Ancak,  

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.  

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki 
geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün 
korunması için zorunlu olması.  

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin 
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.  

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.  

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.  

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.  

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru 
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumlarında kişinin/hastanın açık rızası 
aranmaksızın aktarılabilir.  

Ayrıca, sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili 
kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak 
kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin 
yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama 
yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası 
aranmaksızın işlenebilir. 

3.4. Kişisel Sağlık Verilerinin Korunmasında Hukuki Sorumluluklar 

Bu başlık altında hukuki sorumluluklar ulusal ve uluslararası düzeyde olmak üzere iki başlık 
altında incelenecektir.  

3.4.1. Ulusal Düzeydeki Hukuki Sorumluluklar 

Kişisel verilerin korunması, soyut olarak veriyi değil, esasında kişisel verilerin korunması 
yoluyla bireyin temel hak ve özgürlüklerini güvence altına almayı amaçlamaktadır. Çünkü, bireyin 
temel hak ve özgürlüklerinin korunması düşüncesinden bağımsız bir şekilde yalnızca veri 
taşıyıcılarının korunması, bireyin korunmasını değil, veri güvenliğini sağlayacaktır (Şimşek, 2008). 
Baskın olan görüş, kişisel verilerin korunmasının temel bir insan hakkı olduğudur. Bu yaklaşım 
Avrupa’da yaygın olmakla birlikte bazı Amerikan yargı kararlarında da bu görüşün etkisinin 
hissedildiği belirtilmektedir. Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi, BM Bireysel ve 
Siyasal Haklar Şartı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi birçok önemli insan hakları metinlerinde 
özel yaşamın gizliliği temel bir insan hakkı olarak kabul edilmiştir (Küzeci, 2010). 

Veri koruma konusunda tüm dünyada belirli ölçülerde hassasiyet bulunmaktadır. Dolayısıyla 
dünya genelinde her ülke bilgi güvenliği ihlalleri ile karşılaşmaktadır. 2017 yılındaki bilgi güvenliği 
ihlallerine ilişkin istatistikler incelendiğinde, birinci sırada sağlık hizmetlerinde veri ihlalinin (%27) 
gerçekleştiği ve kamu kurumlarında ise bu oranın %11 olduğu tespit edilmiştir (Gemalto, 2018). Bu 
sonuçlar aslında özellikle sağlık endüstrisinde kişisel verilerin hedef olarak seçildiğini ve sağlık 
alanında bilgi güvenliği ve kişisel verileri korumaya yönelik önlemlerin daha çok dikkate alınması 
gerektiğini göstermektedir. 

6698 sayılı Kanun’da kişisel verilerin işlenmesinde uyulması zorunlu ilke ve kurallar, kişisel 
verilerin işlenme şartları, veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü, veri güvenliğine ilişkin 
yükümlülükler ile veri sorumlusuna başvuru ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyete ilişkin 
ayrıntılı düzenlemeler yapılmıştır. Sağlık hizmeti açısından bakıldığında, 6698 sayılı Kanun’a göre, 
kişisel sağlık verilerinin mahremiyeti ve gizliliği ihlal edildiğinde suç ve kabahatler başlığı altında iki 
türlü yaptırım öngörülmektedir. Bu kapsamda, kişisel verilere ilişkin suçlar bakımından 5237 sayılı 
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Türk Ceza Kanununun 135 ila 140’ıncı madde hükümleri uyarınca dört yıla varan çeşitli oranlarda 
hapis cezaları öngörülmektedir (Madde 17). Dolayısıyla 6698 sayılı Kanun cezai yaptırımlar açısından 
Türk Ceza Kanunu’na atıfta bulunmaktadır. Ancak kişisel verilere ilişkin ihlallerin kabahat olarak 
değerlendirilmesi durumunda madde 18’de yer alan 1.000.000 Türk Lirasına kadar çeşitli düzeylerde 
idari para cezası öngörülmektedir. Bu idari para cezaları veri sorumlusu olan gerçek kişiler ile özel 
hukuk tüzel kişileri hakkında uygulanır. Söz konusu bu cezaların tatbik edilmesi kapsamında ayrıca 
belirtilmelidir ki, gerçek veya tüzel kişiler için hem hukuki hem idari hem de cezai sorumluluk söz 
konusu olabilir.  

İdare tarafından kişisel verilerin toplanması, kullanılması, işlenmesi ve silinmesi durumlarında 
hizmet kusuru nedeniyle bireyler maddi veya manevi zarara uğrayabilir. İdarenin, belirtilen 
durumlarda hukuki sorumluluğunun doğması için, belirli koşulların gerçekleşmesi gerekir. Bu 
koşullardan birincisi, idare tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı olarak toplanması, kullanılması, 
işlenmesi veya silinmemesidir. İkincisi ise, idarenin söz konusu işlem veya eylemleri gerçekleştirmesi 
nedeniyle bir zararın ortaya çıkmasıdır. Bu zarar, maddi olabileceği gibi, manevi de olabilir. 
Üçüncüsü, zarar ile idarenin işlem veya eylemi arasında illiyet bağının bulunmasıdır. Yani, uğranılan 
zararın, idarenin hukuka aykırı olarak bireyin kişisel verilerini kayıt altına almasından, 
kullanmasından veya silmemesinden kaynaklanmış olmasıdır (Akgül, 2013).  

Danıştay, sağlık hizmetinin sunumunda hasta kayıtlarının tutulması ve muhafazasındaki 
eksikliği hizmet kusuru olarak kabul etmektedir. Danıştay, hastanın, hakkında uygulanan tedavilerin 
ve zararlı sonucun sebebini öğrenmesine yardımcı olan tıbbi kayıtlara ulaşması gerektiğini; söz konusu 
kayıtların düzenli ve yeterli tutulmamasının, kişinin doğruyu öğrenme hakkına engel olacağından 
hizmet kusuru oluşturduğunu, dolayısıyla idarenin davacının uğradığı manevi zararını tazmin etmesi 
gerektiğini belirtmektedir. Ayrıca, Danıştay vermiş olduğu diğer kararlarda hasta hakkında tutulan 
tıbbi kayıtların, hasta hakkında uygulanan tedavinin ve tedavide meydana gelebilecek zararlı sonucun 
sebebinin öğrenilmesine yaradığını, dolayısıyla bu kayıtlardaki eksikliğin, “hastanın doğruyu öğrenme 
hakkına engel olacağı”nı belirtmektedir.9 

6698 sayılı Kanun ile kurulan Kişisel Verileri Koruma Kurumu, idari ve mali özerkliğe sahip, 
kamu tüzel kişiliğini haizdir. Başlıca görevi, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili uygulamaları ve 
mevzuattaki gelişmeleri takip etmek, değerlendirme ve önerilerde bulunmak, araştırma ve incelemeler 
yapmak veya yaptırmaktır (Madde 20). Kurul idari yaptırım olarak veri sorumlusu olan gerçek kişiler 
ile özel hukuk tüzel kişileri hakkında idari para cezası tatbik edebilir. Kabahat kapsamında sayılan 
eylemlerin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları bünyesinde 
işlenmesi halinde, Kurulun yapacağı bildirim üzerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan 
memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görev 
yapanlar hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılır ve sonucu Kurula bildirilir (KVKK, 2018).  

İdari para cezaları veri sorumlusu olan gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri hakkında 
uygulanır. Kabahat kapsamında sayılan eylemlerin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları bünyesinde işlenmesi halinde, Kurulun yapacağı bildirim üzerine, 
ilgili kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarında görev yapanlar hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılır 
ve sonucu Kurula bildirilir. 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 21.12.2017 tarihli ve 2017/62 sayılı kararı gereği, sağlık 
sektöründe hizmet veren özel ve kamu sağlık kuruluşlarından hizmet alan bireylere banko/gişe/masa 
gibi alanlarda sunulan hizmetlerin yetkisi olmayan kişilerce yapılmasının önüne geçmek ve aynı anda 
birbirine yakın konumda sağlık hizmeti alanların birbirlerine ait kişisel verilerini duymasını, 
görmesini, öğrenmesini veya ele geçirmesini engellemek için teknik ve idari tedbirlerin alınması 
şartını koymuştur. Bu sayede özellikle hastanelerde muayene ve tedavi sırası bekleme esnasında 
hastayı çağırmak için kullanılan monitör sistemlerinde hastaya ait herhangi bir kişisel verinin açıkça 
görülmesi veya anlaşılmasının önüne geçilmiştir.  

                                                      
9 Danıştay 10.Dairesinin  9.7.2012 tarihli, E:2010/111, K: 2012/3358 sayılı kararı. 
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3.4.2. Uluslararası Düzeyde Hukuki Sorumluluklar 

AİHM’nin kararlarında da kişisel sağlık verilerine izinsiz erişilmesine karşı etkin ve somut bir 
korumanın önemi vurgulanarak kamu kurumları ve devletin bu verilerin gizliliğini güvence altına 
alabilmek için kişisel verileri koruyacak kuralları yürürlüğe koyma ve gerekli güvenceleri sağlama 
yükümlülüğü altında olduğu ifade edilmiş ve kişisel sağlık verilerini saklamakta başarısız olunması 
veya bu bilgilere erişime engel olacak güvenli ve sağlam bir sistem kurulamamasının AİHS’nin ihlali 
olarak değerlendirildiği görülmektedir.10  

“Kişisel veri” kavramı Türkiye’nin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde 
(AİHS) açık bir şekilde düzenlenmemekle birlikte, Sözleşme'nin uygulanmasına ilişkin Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarında Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması 
Karşısında Bireylerin Korunmasına Dair Sözleşme'ye atıfta bulunulmakta ve bu verilerin özel yaşamın 
gizliliğinin bir parçası olduğu kabul edilmektedir. AİHM kararlarında kişilere ait "görüntü", 
"fotoğraf", "parmak izi", "DNA profili", "hücre örnekleri", "ev adresi" ve "yaş, doğum tarihi ve 
fiziksel özellikler" "kişisel veri" kapsamında değerlendirilmektedir (Peck/Birleşik Krallık, B.No: 
44647/98, 28.01.2003; Sciacca/İtalya, B.No:50774/99, 11.01.2005). Bu kişisel verilerin ne kadar süre 
muhafaza edileceği konusunda ise AİHM’nin vermiş olduğu birçok karar vardır. AİHM kararlarında 
da kişisel verilerin gerekenden uzun süre tutulması ihlal nedeni olarak kabul edilmiştir. Mahkeme 
şüphelilerin parmak izi, DNA profili ve hücre örneklerinin ulusal bir veri tabanına aktarılmasına 
ilişkin başvuruda, kayıt altına alınabilir herhangi bir suç dolayısıyla bir kişinin parmak izi ve DNA 
örneklerinin belirsiz bir süre saklanmasına izin veren uygulamayı AİHS’nin 8. maddesine aykırı 
bulmuştur [S. ve Marper/Birleşik Krallık(Büyük Daire)], B. No: 30562/04, 30566/04, 04.12.2008).  

Öte yandan, AİHM’nin diğer kararlarında kişisel sağlık verilerine izinsiz erişilmesine karşı 
etkin ve somut bir korumanın önemi vurgulanarak kamu kurumları ve devletin bu verilerin gizliliğini 
güvence altına alabilmek için kişisel verileri koruyacak kuralları yürürlüğe koyma ve gerekli 
güvenceleri sağlama yükümlülüğü altında olduğu ifade edilmiş ve kişisel sağlık verilerini saklamakta 
başarısız olunması veya bu bilgilere erişime engel olacak güvenli ve sağlam bir sistem 
kurulamamasının AİHS’nin ihlali olarak değerlendirildiği görülmektedir. (I/Finlandiya, B.No: 
20511/03, 17.07.2008). 

AİHM tarafından 1997 tarihinde tıbbi kayıtların bir klinik tarafından sosyal güvenlik 
kurumuna iletilmesi ile alakalı görülen bir dava da mahkeme başvuranın tıbbi kayıtlarının söz konusu 
klinik tarafından sosyal güvenlik kurumuna iletilmesi için uygun ve yeterli gerekçelerin mevcut 
olduğunu ve uygulanan tedbirin, başka bir deyişle, sosyal güvenlik kurumuna başvurana geçirdiği iş 
kazasına ilişkin tazminat verilmesine yönelik koşulların sağlanmış olup olmadığını tespit etme imkânı 
verilmesinin ülkenin refahının korunması yönündeki meşru amaca orantılı olduğunu değerlendirerek, 
Sözleşme’nin 8. maddesinin ihlali söz konusu olmadığına hükmetmiştir (M.S. / İsveç, No. 20837/92). 

AİHM tarafından görülen bir başka dava ise hastanın tedvai gördüğü hastaneden taburcu 
edilmesi sonrasında hastaneden talep etmesine rağmen tıbbi kayıtlarının fotokopilerinin kendilerine 
verilmemesiyle alakalıdır. Mahkeme, başvuranların tıbbi kayıtlarının fotokopilerini almalarının 
mümkün olmaması nedeniyle, Sözleşme’nin 8. maddesinin ihlal edildiğine hükmetmiştir. 

1997 yılında M.S. v. İsveç adıyla görülen bir dava da,11 başvurucu iş yerinde geçirdiği iş kazası 
nedeniyle çekmekte olduğu bel rahatsızlığını öne sürerek tazminat davası açmıştır. Bunun üzerine 
İsveç Sosyal Sigortalar Kurumu, başvurucunun tazminat talebinde bulunmasının haklı bir durum teşkil 
edip etmediğini incelemek maksadıyla, başvurucunun tedavi görmekte olduğu merkezden kendisinin 
hasta raporlarını talep etmiş ve bu raporlar İsveç Sosyal Sigortalar Kurumu’na gönderilmiştir. Ancak 
AİHM, bu hasta raporları incelenmeden tazminat talebi hakkında bir karara varılamayacağını 
belirtmiş, sonuç olarak sağlık verilerinin İsveç Sosyal Sigortalar Kurumu’na gönderilmesinin 
demokratik bir toplumda izlenen amaçlarla orantılı olduğuna karar vermiştir.  

                                                      
10 I/Finlandiya, B.No: 20511/03, Karar Tarihi: 17.07.2008. 
11 M.S. v. İsveç Kararı, Başvuru No: 20837/92, Karar Tarihi: 27.08.1997. 
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4. Sonuç 

Başta kişisel sağlık verileri olmak üzere her türlü kişisel verilerin işlenmesi, korunması, 
muhafaza edilmesi ve güvenliğinin sağlanması kişisel hak ve özgürlükler kapsamında 
değerlendirebilir. Ayrıca kişisel sağlık verilerinin korunması kavramı özel yaşamın gizliliğinin ihlalini 
de aşan boyutları olabileceği görülmektedir. Bu kapsamda, Türkiye’de kişisel verilerin korunmasına 
ilişkin süreç 1985 yıllarında başlamış ve buna ilişkin Anayasa ile Türk Ceza Kanunu’nda çeşitli 
düzenlemeler yer almıştır.  

Ulusal ve uluslararası alanda etkili, güvenilir sağlık hizmeti sunma gayreti içinde olan 
Türkiye’de, kişisel sağlık verilerinin korunması konusunda güvenli ülke olarak görülebilmesi için 
ulusal ve uluslararası düzeyde yer alan hukuki şartları yerine getirebilmelidir. Dünya üzerinde en çok 
sağlık hizmetleri alanında kişisel veri ihlalinin olduğu göz önüne alındığında alınacak olan tedbirlerin 
ve uyulacak hukuki kuralların önemi büyüktür. Çünkü ihlalin gerçekleşmesi sonrasında TCK ve diğer 
hukuksal düzenlemelerden beklenti içinde olmanın, çevrimiçi ortamda açığa çıkan kişisel bilgilerin 
geri dönüşünün olmaması nedeniyle yanlış olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle hukuksal 
düzenlemelerin ve teknik önlemlerin birlikte dikkate alındığı bilgi güvenliği politikalarının 
geliştirilmesi ve uygulanması önem taşımaktadır. 
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SAĞLIK BAKANLIĞININ PERSONEL İSTİHDAMI YÖNÜNDEN ÖZEL 
SAĞLIK İŞLETMELERİNİ DENETİMİ SONUCU UYGULANAN İDARİ 

TEDBİR VE YAPTIRIMLARIN HUKUKA UYGUNLUĞUNUN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

                                                                       

Özkan Bilgili1 

 
Özet 

Açılması ve işletilmesi Sağlık Bakanlığı iznine bağlı olan özel hastaneler ile özel tıp merkezleri ve özel poliklinikler 
başta gelen özel sağlık işletmeleridir. Özel sağlık işletmelerinin sayısında son yıllarda önemli bir artış olmuştur. 
Bu artışta ise sağlık ve sosyal güvenlik reformlarının etkili olduğu söylenebilir. 

Özel sağlık işletmelerinin Sağlık Bakanlığınca denetimi sonucu uygulanan yaptırımlar ise tartışmalı 
görülmektedir. Şöyle ki; Sağlık Bakanlığı yaptığı denetimler sonucunda özel sağlık işletmelerine faaliyet durdurma 
cezası ile idari para cezaları uygulamaktadır. Ancak uygulanan bu cezalar kanuni dayanaktan yoksundur. Bu 
yaptırımlar kaynağını idari düzenlemelerden almaktadır. Ceza hukukunun temel ilkesi olan “kanunsuz suç ve ceza 
olmaz” kuralının bu alanda uygulanmadığı dikkat çekmektedir. Dolayısıyla kanuni dayanaktan yoksun olan Sağlık 
Bakanlığı işlemlerinin büyük ölçüde iptal edilebilir nitelikte olduğunu söyleyebiliriz. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Bakanlığı, özel sağlık işletmeleri, idari para cezası, faaliyet durdurma cezası 

 

THE EVALUATION OF THE LEGALITY OF THE ADMINISTRATIVE MEASURES AND 
SANCTIONS APPLIED AS A RESULT OF THE MINISTRY OF HEALTH’S AUDIT OF PRIVATE 

HEALTH BUSINESS IN TERMS OF PERSONNEL EMPLOYMENT 

Abstract 

Private hospitals and private medical centers and private clinics whose establishment and operation are subject 
to permission by the Ministry of Health, are the primary private health businesses. There has been a serious 
increase in the number of private health businesses during recent years. Reforms in health and social security can 
be mentioned to have been instrumental in this increase.  

However, the sanctions applied as a result of the audit of private health businesses by the Ministry of Health seem 
to be questionable. Such that; Ministry of Health applies termination of activity and administrative monetary 
penalties to the private health businesses as a result of audit done by the Ministry of health. However, these 
penalties applied lack legal basis. These sanctions are based on administrative arrangements. It draws attention 
that the fundamental rule of the penal law, “there can be no crime and punishment without a penal law “does not 
get applied in this practice. Therefore, we can state that a majority of the actions of the Ministry of Health which 
lack legal basis, have the qualification to be cancelled.  

Keywords: Ministry of Health, private health business, administrative monetary penalty, penalty to terminate 
activate 

 

I-Giriş 

Ülkemizde sağlık hizmeti üretim ve sunumu yapan özel sağlık işletmeleri önemli bir çeşitliliğe ulaşmış 
bulunmaktadır. Özel hastaneler başta olmak üzere özel tıp merkezleri ve özel poliklinikler sistem 
içerisinde önemli bir sayısal çoğunluğa erişmiştir. Bunlardan başka, müstakil olarak açılan ve işletilen 
özel diyaliz merkezleri, özel üremeye yardımcı tedavi merkezleri, özel hiperbarik oksijen tedavisi 
sunulan merkezler gibi sağlık işletmeleri de bulunmaktadır.  

                                                      
1 Dr.Öğretim Görevlisi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, ozkanbilgili@gmail.com 

879



 
   

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

Çalışmamızın konusunu ise sadece özel hastaneler ile özel tıp merkezleri ve özel poliklinikler 
oluşturmaktadır. Aşağıda Tablo 1’de sözü edilen sağlık işletmelerinin sayısal gelişimine yer verilmiştir. 

Tablo 1:Özel Sağlık İşletmelerinin Sayısal Gelişimi, 2008-2016 

Yıl Özel Hastaneler Özel Tıp Merkezleri Özel Poliklinikler 

2008 400 - - 

2009 450 1030 451 

2010 489 1020 545 

2011 503 - - 

2012 541 1002 481 

2013 550 923 413 

2014 556 831 368 

2015 562 797 360 

2016 565 762 341 

Kaynak: Sağlık Bakanlığı, TUİK ve Sağlık Bakanlığı İstatistik Yıllıklarından yararlanılarak yazar tarafından 
oluşturulmuştur. 

Not:1) Özel tıp merkezleri ile özel polikliniklere ilişkin sayısal veriler 2008 ve 2011 yılı İstatistik Yıllıklarında 
yer almamaktadır. 2) Daha önceki yıllarda “diğer” grubu içinde ifade edilen Belediye Hastaneleri, 2016 yılında 
sayıları az olduğu için özel sektöre dahil edilmiştir. 

Özel sağlık işletmelerinin sayılarının artmasında uygulanan sağlık politikalarının da önemli bir payı 
bulunmaktadır. Sağlıkta reform, sosyal güvenlik reformu kapsamında genel sağlık sigortası 
uygulamasının başlatılması ile özel sağlık işletmelerine de sistem içerisinde önemli bir rol verilmiştir. 
Sağlık hizmeti sunumunda ülkenin tüm kapasitesinden yararlanılması hedefi ile bir geri ödeme kurumu 
olarak SGK sadece kamu sağlık tesislerinden değil özel sağlık işletmelerinden de hizmet alma yoluna 
gitmiştir. Bu yaklaşımın bir teşvik olarak görülmesi ile çok sayıda yeni özel sağlık işletmesi sisteme 
dahil olmuştur. 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun uygulanması bakımından sağlık 
hizmeti sunucuları birinci, ikinci ve üçüncü basamak olarak Sağlık Bakanlığı tarafından 
basamaklandırılmaktadır.(5510/70-1.md) Belirtelim ki, Sağlık Bakanlığınca yapılan 
basamaklandırmaya göre, özel poliklinikler birinci basamak özel sağlık kuruluşu sayılırken, özel 
hastaneler ile özel tıp merkezleri ikinci basamak özel sağlık kurumu sayılmışlardır.(SUT/1.4 md) 

Sağlık Bakanlığınca, ruhsatlandırma sürecinden başlayarak faaliyet izin belgelerinin verilmesine, fiziki 
şartlarından sağlık hizmeti üretim süreçlerine, nihayet hekim dahil diğer sağlık personelinin istihdamına 
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varıncaya kadar hem özel hastaneler hem de özel tıp merkezleri ve özel poliklinikler hakkında zaman 
içerisinde önemli idari düzenlemeler yapılmıştır. 

Yapılan idari düzenlemelerin bir kısmı, idari para cezası uygulanması ile faaliyet izinlerinin belli bir 
süreliğine yada tamamen durdurulması şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Sağlık Bakanlığınca uygulanan 
bu yaptırımlar “kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesi bağlamında tartışmalı görülmektedir. 

Çalışmamızda, özellikle personel istihdamı yönünden özel sağlık işletmelerinin Sağlık Bakanlığınca 
denetimi, uygulanan idari tedbir ve yaptırımlar ile bunların hukuka uygunluğu tartışılmış ve 
önerilerimize yer verilmiştir. 

2-Yöntem

Bu çalışma masa başı ve kütüphane odaklı bir araştırmadır. Çalışmamızda yayınlanmış literatür referans 
olarak alınırken, yasal ve idari düzenlemeler ile yüksek mahkeme kararları da değerlendirmelerimizde 
dikkate alınmıştır. 

3-Bulgular

3.1-Özel Sağlık İşletmelerinin Denetimine İlişkin Mevzuat 

Ülkemizde özel hastane işletmeciliği oldukça eskidir. Özel hastaneler 2219 sayılı Hususi Hastaneler 
Kanunu(HHK, 1933) ile düzenlenmiştir. 2219 sayılı Kanunun uygulanmasına yönelik olarak ise Özel 
Hastaneler Tüzüğü(ÖHT, 1983) ve Özel Hastaneler Yönetmeliği(ÖHY, 2002) yayımlanmıştır.  

Özel tıp merkezleri ile özel poliklinikler ise daha yeni sayılabilecek işletme formlarıdır. Özel tıp 
merkezleri ile özel polikliniklerin açılmalarını, çalışma usul ve esaslarını düzenleyen özel bir kanuni 
düzenleme bulunmamaktadır. Geçmişte bu alandaki boşluk bazı illerdeki il umumi hıfzıssıhha kararları 
ve Sağlık Bakanlığı’nca çıkarılan genelgelerle doldurulmaya çalışılmıştır. Daha sonra ise, sistemi 
detaylandırarak düzenleyen Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında 
Yönetmelikler(ATTY, 2000; ATTY, 2008) çıkarılmıştır.  

Özel hastaneler ile özel tıp merkezleri ve özel poliklinikler, şikâyet, soruşturma veya Sağlık 
Bakanlığınca yapılacak olağan dışı denetimler hariç olmak üzere, İl Sağlık Müdürlüklerince oluşturulan 
bir ekip tarafından düzenli olarak denetlenir. İl Sağlık Müdürlüğünce yapılacak denetimlerin sıklığı, 
denetimlerde görev alacak personelin nitelikleri ve sayısı ile kullanılacak denetim formlarına ilişkin 
hususlar Sağlık Bakanlığınca belirlenir.(ÖHY/62 ve geçici 16. md; ATTY/32 ve geçici 13. md) Sağlık 
Bakanlığı bu hususları bir Yönerge ile düzenlemiştir.(Yönerge, 2014) 

İl Sağlık Müdürlüklerince yapılacak denetimler amacına ve gerekçesine göre iki ana başlıkta 
sınıflandırılır.(Yönerge/12.md)  

Amacına göre denetim; ruhsata esas denetim, hizmete esas denetim, seviyelendirme ve tescil denetimi 
olmak üzere üç türlü yapılır.(Yönerge/13.md) Ruhsatlandırılmış özel hastaneler ve tıp merkezleri yılda 
en az bir defa, poliklinikler ise en az iki yılda bir defa ruhsata esas yönden denetlenir.(Yönerge/14.md) 
Ruhsatlandırılmış özel hastaneler ve tıp merkezleri yılda en az iki defa, poliklinikler ise yılda en az bir 
defa hizmete esas yönden denetlenir.(Yönerge/15.md) Seviyelendirme ve tescil işlemi tamamlanan 
özellikli birimler tescil edildikleri seviyelerin şartlarını taşıyıp taşımadıkları yönünden kendi 
mevzuatında yer alan denetim formuna göre ve kendi mevzuatına göre oluşturulan seviye tespit ve 
denetim komisyonunca en az iki yılda bir defa rutin olarak denetlenir.(Yönerge/16.md) 

Gerekçesine göre denetimler; olağan, olağandışı ve süre sonu denetimi olmak üzere üç türlü yapılır. 
Olağan denetimler ruhsata esas, hizmete esas ve seviyelendirme-tescil denetimleri için belirtilen 
sürelerde yapılan rutin denetimlerdir. Olağandışı denetim ihbar, şikâyete binaen veya re’sen yapılan 
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denetimdir. İhbar ve şikâyete binaen yapılan denetim, ihbar ve şikâyetin İl Sağlık Müdürlüğü kayıtlarına 
girdiği tarihten itibaren en çok bir ay içerisinde tamamlanır. Süre sonu denetimi, olağan ve olağandışı 
denetimlerde tespit edilen eksiklik ve uygunsuzlukların giderilmesi için verilen süre bitiminde yapılan 
denetimdir. Süre sonu denetiminde sadece uygunsuzluğun giderilip giderilmediğine yönelik denetim 
yapılır ve denetim tutanağında “süre sonu denetim” olarak belirtilir.(Yönerge/17.md) 

3.1-Özel Sağlık İşletmelerine Uygulanan Müeyyideler 

İl Sağlık Müdürlüklerince yukarıda yer verilen denetimler sonucu yapılan tespitlere göre; süre verilmesi, 
uyarı, idari para cezası, faaliyet durdurma cezası ve ruhsat iptali-ruhsatın geri alınması şeklinde ilgili 
mevzuatı uyarınca müeyyideler uygulanır.(Yönerge/20.md) 

Özel hastaneler için uygulanacak müeyyideler Özel Hastaneler Yönetmeliği(ÖHY) “EK-2 Özel 
Hastane Müeyyide Formunda”, özel tıp merkezleri ile özel poliklinikler için uygulanacak müeyyideler 
ise Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik(ATTY) “EK-6 
Müeyyide Formunda” düzenlenmiştir. Sözü edilen formlarda ilgili Yönetmeliklerinde belirtilen 
eksikliklerden ötürü çok sayıda müeyyide hükmüne yer verilmiştir. Aşağıda, Tablo 2 ve Tablo 3’te 
özellikle personel standartlarına ilişkin eksikliklere dair idari müeyyidelere veya müeyyidesi idari para 
cezası olarak öngörülmüş olan hususlara yer verilerek “özet müeyyide tabloları” oluşturulmuştur. 

Hem özel hastaneler hem de özel tıp merkezleri ve poliklinikler açısından idari müeyyideler 
uygulanırken şu kurallara da dikkat edilir: Örneğin; aynı tarihte personel standartlarına, tıbbi cihaz ve 
donanım standartlarına, bina ve hizmet birimleri standartlarına ve malzeme ile ilaç standartlarına ilişkin 
birden fazla maddeye aykırılığın tespiti halinde müeyyidelerden en ağır olanı uygulanır. Burada 
belirtilen durumlar haricinde birden fazla maddeye aykırılık tespitinde ise her madde için öngörülen 
müeyyidelerden; idari para cezaları ayrı ayrı, faaliyet durdurmalarda ise en uzun süreli faaliyet durdurma 
müeyyidesi uygulanır. 

İdari para cezalarının hesaplanmasında, idari para cezasına esas teşkil eden fiilin işlendiği tarihten bir 
önceki aya ilişkin brüt hizmet geliri esas alınır. Ancak idari para cezası bakımından esas alınan bir önceki 
ay veya daha uzun süreli olarak özel sağlık işletmesinin faaliyette olmaması durumunda, özel sağlık 
işletmesinin faaliyetinin durdurulmadan önceki en son faaliyette olduğu aya ilişkin brüt hizmet geliri 
esas alınır. Söz konusu brüt hizmet geliri tespiti için İl Sağlık Müdürlüğünce ilgili kuruluştan onaylı 
gelir tablosu talep edilir.  

İdari para cezasını gerektiren hususlarda; idarî para cezalarını vermeye Valiler, idari para cezası 
düzenlemeleri nedeniyle tekrardan kaynaklı faaliyet durdurma cezalarını vermeye Sağlık Bakanlığı 
yetkilidir. 

5510 sayılı Kanuna aykırı olarak ilave ücret alındığının tespiti halinde Sosyal Güvenlik Kurumu 
tarafından aynı hususa ilişkin idari para cezası uygulanması halinde burada belirlenen müeyyide 
uygulanmaz. 

Tablo 2:Özel Hastanelerin Denetimine İlişkin Özet Müeyyide Tablosu 

 

 

 

Sıra 
No 

 

 

Konu 

 

Müeyyideler 

 

1.Tespit 

 

2.Tespit 3.Tespit 

882



 
   

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

1 Hastane binalarının uygun 
olmaması(ÖHY/10.md) 

Bir önceki aya ait 
brüt hizmet 
gelirinin binde biri 
oranında idari 
para cezası ve 
aykırılığın 
giderilmesi için 15 
gün süre verilir. 

Bir önceki aya ait 
brüt hizmet 
gelirinin binde 
ikisi oranında 
idari para cezası 
ve aykırılığın 
giderilmesi için 15 
gün süre verilir. 

 Poliklinik 
faaliyeti 7 gün 
süreyle 
durdurulur.  

 

2 Hekim ve diğer sağlık 
personelinin sözleşme ve 
çalışma izin belgesi 
düzenlenmeden 
çalıştırılması; 
çalışanların işten 
ayrılışlarının ve yeni işe 
başlayanların 5 iş günü 
içinde bildirimi kuralına 
aykırılık(ÖHY/19.1 ve 2 
md) 

Bir önceki aya ait 
brüt hizmet 
gelirinin    binde 
biri oranında idari 
para cezası ve 
aykırılığın 
giderilmesi için 15 
gün süre verilir. 

Bir önceki aya ait 
brüt hizmet 
gelirinin binde 
ikisi oranında 
idari para cezası 
ve aykırılığın 
giderilmesi için 15 
gün süre verilir. 

Poliklinik 
faaliyeti 1 gün 
süreyle 
durdurulur.  

  

3 Hasta odaları, yatakları, 
hemşire istasyonları, hasta 
başına ayrılacak alanlar, 
poliklinik muayene odası, 
yoğun bakım, gözlem 
ünitesi, acil ünitesi, 
eczane; merdiven, koridor 
ve asansörler; ısıtma, 
havalandırma ve 
aydınlatma; lavabo, 
tuvalet ve banyolar; diğer 
alanlar, eczana hizmet ve 
nöbetlerinin uygun 
olmaması(ÖHY/20, 20/A, 
21, 22, 23, 25, 25/A, 26, 
27, 31, 32, 34, 37 ve 
41.md) 

Bir önceki aya ait 
brüt hizmet 
gelirinin binde biri 
oranında idari 
para cezası ve 
aykırılığın 
giderilmesi için 30 
gün süre verilir. 

Bir önceki aya ait 
brüt hizmet 
gelirinin binde 
ikisi oranında 
idari para cezası 
ve aykırılığın 
giderilmesi için 30 
gün süre verilir. 

Poliklinik 
faaliyeti 7 gün 
süreyle 
durdurulur.  

 

4 İlgili mevzuatına göre 
sağlık kuruluşlarında 
çalışma izni bulunmayan 
sağlık meslek mensubu 
çalıştırıldığının tespiti 
halinde, 

 

Bir önceki aya ait 
brüt hizmet 
gelirinin binde üçü 
oranında idarî 
para cezası ile 
cezalandırılır. 

 

Bir önceki aya ait 
brüt hizmet 
gelirinin binde 
altısı oranında 
idarî para cezası 
ile cezalandırılır. 

 

Poliklinik 
faaliyetleri beş 
gün süreyle 
durdurulur. 

 

5 Acil sağlık hizmeti 
verilmesi ve ödeme gücü 
olup olmadığına 
bakılmaksızın hasta 

Bir önceki aya ait 
brüt hizmet 
gelirinin binde beşi 
oranında idari 
para cezası verilir. 

Bir önceki aya ait 
brüt hizmet 
gelirinin binde 
onu oranında 

Poliklinik 
faaliyeti 5 gün 
süreyle 
durdurulur. 
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kabulüne aykırılık(ÖHY/ 
39.1md)  

idari para cezası 
verilir. 

6 Acil servise başvuran 
hastaya gerekli ilk 
müdahalenin yapılması, 
gerektiğinde usulüne 
uygun sevk kuralına 
aykırılık(ÖHY/39.2-3 md) 

Bir önceki aya ait 
brüt hizmet 
gelirinin binde biri 
oranında idari 
para cezası verilir. 

Bir önceki aya ait 
brüt hizmet 
gelirinin binde 
ikisi oranında 
idari para cezası 
verilir. 

Poliklinik 
faaliyeti 3 gün 
süreyle 
durdurulur. 

  

7 Dal hastanesi acil 
ünitelerinin sürekli 
kullanıma hazır 
bulundurulması kuralına 
aykırılık(ÖHY/39.8 md)   

Bir önceki aya ait 
brüt hizmet 
gelirinin binde biri 
oranında idari para 
cezası verilir. 

Bir önceki aya ait 
brüt hizmet 
gelirinin binde 
ikisi oranında 
idari para cezası 
verilir. 

Poliklinik 
faaliyeti 1 gün 
süreyle 
durdurulur. 

 

8 Acil sağlık hizmet 
sunumunda, mevzuat 
hükümlerine aykırı ilave 
ücret alındığının tespit 
edilmesi halinde, 

Bir önceki aya ait 
brüt hizmet 
gelirinin binde biri 
oranında idari 
para cezası verilir 
ve fazla alınan 
ücretin iadesi 
sağlanır. 

Bir önceki aya ait 
brüt hizmet 
gelirinin binde 
ikisi oranında 
idari para cezası 
verilir ve fazla 
alınan ücretin 
iadesi sağlanır. 

 Poliklinik 
faaliyeti 1 gün 
süreyle 
durdurulur. 

 

9 Ambulans sağlama 
yükümlülüğüne 
aykırılık(ÖHY/40.md) 

Bir önceki aya ait 
brüt hizmet 
gelirinin binde biri 
oranında idari 
para cezası ve 
aykırılığın 
giderilmesi için 30 
gün süre verilir. 

Bir önceki aya ait 
brüt hizmet 
gelirinin binde 
ikisi oranında 
idari para cezası 
ve aykırılığın 
giderilmesi için 30 
gün süre verilir. 

Poliklinik 
faaliyeti 1 gün 
süreyle 
durdurulur. 

  

10 Komplikasyon gelişen 
hastaların tedavilerinin 
sağlanması ve uygun sevk 
ilkesine 
aykırılık(ÖHY/40/A md) 

Bir önceki aya ait 
brüt hizmet 
gelirinin binde biri 
oranında idari 
para cezası verilir. 

Bir önceki aya ait 
brüt hizmet 
gelirinin binde 
ikisi oranında 
idari para cezası 
verilir. 

Poliklinik 
faaliyeti 1 gün 
süreyle 
durdurulur. 

  

11 Bulundurulması gerekli 
tıbbi donanım ve ilaçlara 
ilişkin kurala 
aykırılık(ÖHY/43, 44 md)  

Bir önceki aya ait 
brüt hizmet 
gelirinin binde biri 
oranında idari 
para cezası ve 
aykırılığın 
giderilmesi için 15 
gün süre verilir. 

Bir önceki aya ait 
brüt hizmet 
gelirinin binde 
ikisi oranında 
idari para cezası 
ve aykırılığın 
giderilmesi için 15 
gün süre verilir. 

Poliklinik 
faaliyeti 1 gün 
süreyle 
durdurulur.  

  

12 Yatak sayısının izinsiz 
artırılması, azaltılması ve 
tür değişikliği; hastane de 

Bir önceki aya ait 
brüt hizmet 
gelirinin binde biri 

Bir önceki aya ait 
brüt hizmet 
gelirinin binde 

Poliklinik 
faaliyeti  5 gün 
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ikamet edilmesi; 
eczanenin amacı dışında 
faaliyeti ve dışarıya ilaç 
satması(ÖHY/66.b, d ve g 
md) 

oranında idari 
para cezası ve 
aykırılığın 
giderilmesi için 15 
gün süre verilir. 

ikisi oranında 
idari para cezası 
ve aykırılığın 
giderilmesi için 15 
gün süre verilir. 

süreyle 
durdurulur.  

  

 
 

13 Sağlık kuruluşunda, 
hasta kabul ve tedavi 
edilen uzmanlık dalları 
için EK-1’de belirlenen 
nitelikte ve asgari sayıda 
tabip ve tabip harici 
sağlık çalışanı istihdam 
edilmediğinin tespiti 
halinde, 

Bir önceki aya ait 
brüt hizmet 
gelirinin binde biri 
oranında idari 
para cezası ve 
aykırılığın 
giderilmesi için 30 
gün süre verilir. 

Bir önceki aya ait 
brüt hizmet 
gelirinin binde 
ikisi oranında 
idari para cezası 
ve aykırılığın 
giderilmesi için 30 
gün süre verilir. 

Poliklinik 
faaliyeti 3 gün 
süreyle 
durdurulur.  

 

14 

  

Adlarına personel 
çalışma belgesi 
düzenlenmeden hekim 
ve diğer sağlık personeli 
çalıştırılması(ÖHY/66. J 
md) 

Bir önceki aya ait 
brüt hizmet 
gelirinin yüzde 
ikisi oranında 
idari para cezası 
ve aykırılığın 
giderilmesi için 15 
gün süre verilir. 

Bir önceki aya ait 
brüt hizmet 
gelirinin yüzde 
dördü oranında 
idari para cezası 
ve aykırılığın 
giderilmesi için 15 
gün süre verilir. 

Poliklinik 
faaliyeti 10 gün 
süreyle 
durdurulur. 

          

 

 

Tablo 3:Özel Tıp Merkezleri ve Özel Polikliniklerin Denetimine İlişkin Özet Müeyyide Tablosu 
  

Sıra No Konu 
Müeyyideler  

1.Tespit 2. Tespit 3.Tespit  

1 

Sağlık kuruluşunda, faaliyet 
izin belgesinde bulunmayan 
uzmanlık dallarında hasta 
kabul ve tedavi edildiğinin 
tespiti halinde  

Sağlık kuruluşu, bir 
önceki aya ait brüt 
hizmet gelirinin 
binde beşi oranında 
idarî para cezası ile 
cezalandırılır. 

Sağlık kuruluşu, bir 
önceki aya ait brüt 
hizmet gelirinin 
yüzde biri 
oranında idarî 
para cezası ile 
cezalandırılır. 

Sağlık kuruluşunun 
faaliyeti on gün 
süreyle durdurulur. 

 

2 

Sağlık kuruluşunun dışarıya 
ilaç sattığının ve amacı 
dışında faaliyet gösterdiğinin 
tespiti halinde  

Sağlık kuruluşu, bir 
önceki aya ait brüt 
hizmet gelirinin 
binde biri oranında 
idarî para cezası ile 
cezalandırılır. 

Sağlık kuruluşu,  
bir önceki aya ait 
brüt hizmet 
gelirinin binde ikisi 
oranında idarî 

Sağlık kuruluşunun 
faaliyeti beş gün 
süreyle durdurulur. 
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para cezası ile 
cezalandırılır. 

3  

Sağlık kuruluşunda, 
adlarına personel çalışma 
belgesi düzenlenmeden 
sağlık meslek mensubunun 
çalıştırıldığının tespiti 
halinde 

Bir önceki aya ait 
brüt hizmet gelirinin 
yüzde ikisi 
oranında idari para 
cezası ve aykırılığın 
giderilmesi için 15 
gün süre verilir. 

Bir önceki aya ait 
brüt hizmet 
gelirinin yüzde 
dördü oranında 
idari para cezası 
ve aykırılığın 
giderilmesi için 15 
gün süre verilir. 

Poliklinik faaliyeti 10 
gün süreyle 
durdurulur.  
 

 

4 
 

İlgili mevzuatına göre 
sağlık kuruluşlarında 
çalışma izni bulunmayan 
sağlık meslek mensubu 
çalıştırıldığının tespiti 
halinde 

Sağlık kuruluşu, bir 
önceki aya ait brüt 
hizmet gelirinin 
yüzde ikisi 
oranında idarî para 
cezası ile 
cezalandırılır. 

Sağlık kuruluşu, bir 
önceki aya ait brüt 
hizmet gelirinin 
yüzde dördü 
oranında idarî 
para cezası ile 
cezalandırılır. 

Poliklinik faaliyeti 10 
gün süreyle 
durdurulur. 

 

5 

Başkasına ait tabip kaşesi, 
diğer tabip veya personel 
tarafından kullanıldığının 
tespiti halinde 
 

Sağlık kuruluşu, bir 
önceki aya ait brüt 
hizmet gelirinin 
binde üçü oranında 
idarî para cezası ile 
cezalandırılır. 

Kullanan ve 
kullandıran kişiler 
hakkında savcılığa 
suç duyurusunda 
bulunulur. 
 

 Sağlık kuruluşu, 
bir önceki aya ait 
brüt hizmet 
gelirinin binde 
altısı oranında 
idarî para cezası 
ile cezalandırılır.  

Kullanan ve 
kullandıran kişiler 
hakkında savcılığa 
suç duyurusunda 
bulunulur. 
 

 Sağlık kuruluşunun 
faaliyeti bir gün 
süreyle durdurulur.  

 

 

Kullanan ve 
kullandıran kişiler 
hakkında savcılığa suç 
duyurusunda 
bulunulur. 
 

 

6 

Tıp merkezinde başka amaçlı 
işyeri bulunmaması; şirket 
tarafından açılmış sağlık 
kuruluşunda başka faaliyet 
yürütülmemesi(ATTY/12.2,3 
ve 31.f md) 
 

Sağlık kuruluşu, bir 
önceki aya ait brüt 
hizmet gelirinin 
binde biri oranında 
idarî para cezası ile 
cezalandırılır. 
Ayrıca gerekli 
düzenlemelerin 
yapılması için on beş 
gün süre verilir. 
 

Sağlık kuruluşu, bir 
önceki aya ait brüt 
hizmet gelirinin 
binde ikisi 
oranında idarî 
para cezası ile 
cezalandırılır.  
Ayrıca gerekli 
düzenlemelerin 
yapılması için on 
beş gün süre verilir. 
 

Sağlık kuruluşunun 
faaliyeti beş gün 
süreyle durdurulur. 
 

 

7 

Sağlık kuruluşunda, hasta 
kabul ve tedavi edilen 
uzmanlık dalları için EK-
5’de belirlenen nitelikte ve 
asgari sayıda tabip ve tabip 
harici sağlık çalışanı 

Sağlık kuruluşu, bir 
önceki aya ait brüt 
hizmet gelirinin 
binde biri oranında 
idarî para cezası ile 
cezalandırılır. 

Sağlık kuruluşu, bir 
önceki aya ait brüt 
hizmet gelirinin 
binde ikisi 
oranında idarî 
para cezası ile 

Sağlık kuruluşunun 
faaliyeti bir gün 
süreyle durdurulur. 
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istihdam edilmesi kuralına 
aykırılık(ATTY/8.2 md) 

Ayrıca gerekli 
düzenlemelerin 
yapılması için otuz 
gün süre verilir. 

cezalandırılır. 
Ayrıca gerekli 
düzenlemelerin 
yapılması için otuz 
gün süre verilir. 

8 

Genel anestezi ile yapılan 
cerrahi müdahaleler 
esnasında cerrahi 
müdahale biriminde 
anestezi uzmanı 
bulunmadığının tespiti 
halinde  

Sağlık kuruluşu, bir 
önceki aya ait brüt 
hizmet gelirinin 
binde biri oranında 
idarî para cezası ile 
cezalandırılır. 

Sağlık kuruluşu, bir 
önceki aya ait brüt 
hizmet gelirinin 
binde ikisi 
oranında idarî 
para cezası ile 
cezalandırılır. 

İlgili bölümün faaliyeti 
yedi gün süreyle 
durdurulur. 

 

9 

Cerrahi müdahale 
biriminde bulunması 
gereken asgari personelin 
bulunmadığının tespiti 
halinde 

Sağlık kuruluşu, bir 
önceki aya ait brüt 
hizmet gelirinin 
binde biri oranında 
idarî para cezası ile 
cezalandırılır. 

Sağlık kuruluşu, bir 
önceki aya ait brüt 
hizmet gelirinin 
binde ikisi 
oranında idarî 
para cezası ile 
cezalandırılır. 

İlgili bölümün faaliyeti 
yedi gün süreyle 
durdurulur. 

 

10 

Sağlık kuruluşunda 
çalışanların ayrılması ve 
yeni başlayacakların 
bildirilmesi durumunda 
usulüne uygun hareket 
edilmesi kuralına aykırılık 
(ATTY/19.1,2 md)  

Sağlık kuruluşu, bir 
önceki aya ait brüt 
hizmet gelirinin 
binde üçü oranında 
idarî para cezası ile 
cezalandırılır. 

Sağlık kuruluşu, bir 
önceki aya ait brüt 
hizmet gelirinin 
binde altısı 
oranında idarî 
para cezası ile 
cezalandırılır. 

Sağlık kuruluşunun 
faaliyeti bir gün 
süreyle durdurulur. 

 

11 

Tıp merkezlerinde ve 
polikliniklerde çalışma 
süreleri dahil diğer çalışma 
usul ve esaslarına 
uyulmaması(ATTY/21, 22 
md) 

Sağlık kuruluşu, bir 
önceki aya ait brüt 
hizmet gelirinin 
binde biri oranında 
idarî para cezası ile 
cezalandırılır. 

Sağlık kuruluşu, bir 
önceki aya ait brüt 
hizmet gelirinin 
binde ikisi 
oranında idarî 
para cezası verilir.  

Sağlık kuruluşunun 
faaliyeti bir gün 
süreyle durdurulur. 

 

12 

Acil sağlık hizmet 
sunumunda 5510 sayılı 
Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanununa 
aykırı ilave ücret alındığının 
tespiti halinde 

 Sağlık kuruluşu, bir 
önceki aya ait brüt 
hizmet gelirinin 
binde biri 
tutarında idarî 
para cezası ile 
cezalandırılır. Aykırı 
olarak alınan 
ücretler ilgiliye iade 
edilir. 

Sağlık kuruluşu, bir 
önceki aya ait brüt 
hizmet gelirinin 
binde ikisi 
tutarında idarî 
para cezası ile 
cezalandırılır. 
Aykırı olarak alınan 
ücretler ilgiliye iade 
edilir. 

Sağlık kuruluşunun 
faaliyeti bir gün 
süreyle durdurulur. 
Aykırı olarak alınan 
ücretler ilgiliye iade 
edilir. 

 

13 

Acil sağlık hizmeti verilmesi, 
acil vakalar için sağlık 
güvencesi veya ödeme gücü 
olup olmadığına 
bakılmaksızın kabulü ve 
gerekli tıbbi müdahalenin 

Sağlık kuruluşu, bir 
önceki aya ait brüt 
hizmet gelirinin 
binde beşi oranında 

Sağlık kuruluşu, bir 
önceki aya ait brüt 
hizmet gelirinin 
yüzde biri 
oranında idarî 

Sağlık kuruluşunun 
faaliyeti üç gün süreyle 
durdurulur. 
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yapılması kuralına 
aykırılık(ATTY/24.5 md)  

idarî para cezası ile 
cezalandırılır. 

para cezası ile 
cezalandırılır. 

14 

Talep halinde sunulan sağlık 
hizmetlerinin dökümünü ve 
tutarını gösteren onaylı belge 
verilmediğinin tespiti halinde 

Uyarı Uyarı 

Sağlık kuruluşu, bir 
önceki aya ait brüt 
hizmet gelirinin yüzde 
biri oranında idarî 
para cezası ile 
cezalandırılır. 

 

15 

Özel izne tâbi hizmet 
birimlerinin Bakanlıktan izin 
almaksızın açıldığının ve 
buralarda hizmet verildiğinin 
tespiti halinde 

Sağlık kuruluşu,  bir 
önceki aya ait brüt 
hizmet gelirinin 
binde beşi oranında 
para cezası ile 
cezalandırılır. 

Sağlık kuruluşu, bir 
önceki aya ait brüt 
hizmet gelirinin 
yüzde biri 
oranında para 
cezası ile 
cezalandırılır. 

Sağlık kuruluşunun on 
gün süreyle faaliyeti 
durdurulur. 

 

 

 

 

 

16 

Sağlık kuruluşunda, tabip 
unvanı kazanmamış intörn, 
stajyer öğrenciler ve ilgili 
mevzuat hükümlerine göre 
çalışma yetkisi bulunmayan 
sağlık çalışanları ile gerekli 
izinleri olmayan sağlık 
çalışanlarının görev 
yaması(ATTY/31.ç md)  

 

Sağlık kuruluşu, bir 
önceki aya ait brüt 
hizmet gelirinin 
binde biri oranında 
idarî para cezası ile 
cezalandırılır. 

 

Sağlık kuruluşu, bir 
önceki aya ait brüt 
hizmet gelirinin 
binde ikisi 
oranında idarî 
para cezası ile 
cezalandırılır. 

 

Sağlık kuruluşunun 
faaliyeti beş gün 
süreyle durdurulur. 

 

 

        

4-Sonuç 

Sözü edilen Yönetmelikler uyarınca Sağlık Bakanlığına bağlı İl Sağlık Müdürlüklerince yapılan 
denetimler sonucu özel sağlık işletmelerine uygulanan idari para cezası ve faaliyet durdurma cezası gibi 
yaptırımların başta Anayasa olmak üzere “ceza hukuku” ile “idari ceza hukukuna” aykırı oldukları 
düşünülmektedir. 

Zira özel sağlık işletmeleri açısından Yönetmeliklerde hem suça yada kabahate esas fiillere hem de ceza 
yada idari yaptırıma yer verilmiş olması ceza hukuku alanında evrensel bir ilke olan “kanunsuz suç ve 
ceza olmaz” ilkesi bakımından tartışmalı görülmektedir. Oysa kabahatler yada idari suçlar adı verilen 
fiiller ayrı bir kanunda, dar anlamda suç adı verilen fiiller ise ceza kanunlarında 
düzenlenmiştir.(Yurtcan, 2005, s:2) Daha önce Ceza Kanununda düzenlenen kabahatler suç olmaktan 
çıkarılmış ve ayrı bir kanunda(Kabahatler Kanununda) yer verilmiştir.(Gişi, 2017, s:129-152; Erdinç, 
2012, s:241-276) 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile izlenen suç politikası neticesinde cürüm-kabahat ayrımı kaldırılmış 
ve nitelik itibariyle hukuka aykırılığı düşük olan fiiller Ceza Kanunu’ndan çıkarılmıştır. Ancak bu fiiller 
hukuka aykırılık vasfını yitirmedikleri için ayrı bir Kanun olan 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ihdas 
edilmiş ve bu fiiller birer kabahat olarak Kabahatler Kanunu’nda ve çeşitli kanunlarda yer almıştır. 
Dolayısıyla Ceza Kanunu’nda düzenlenen hukuka aykırı fiiller “suç”; Kabahatler Kanunu ve idarî 
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yaptırımların öngörüldüğü diğer kanunlarda düzenlenen fiiller ise “kabahat” olarak 
nitelendirilmiştir.(Ekinci, 2017, s:19-54) 

1982 Anayasasının 38.maddesinde, “Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı 
bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan 
cezadan daha ağır bir ceza verilemez…Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla 
konulur…”denilmiştir.(Arslan ve Özkul, 2013, s:39-66) Anayasa’nın 38. maddesinin birinci fıkrasında, 
“Kimse, ...kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz” denilerek “suçun kanuniliği”, 
üçüncü fıkrasında da “Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur” denilerek, 
“cezanın kanuniliği” ilkesi getirilmiştir. Suçta ve cezada kanunilik ilkesi uyarınca, hangi fiillerin 
yasaklandığının ve bu yasak fiillere verilecek cezaların hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak bir şekilde 
kanunda gösterilmesi, kuralın açık, anlaşılır ve sınırlarının belli olması gerekmektedir.(AYM, 
03.10.2013, E:2013/28, K:2013/106) 

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun(TCK) “suçta ve cezada kanunilik ilkesi” başlığını taşıyan 2. 
maddesine göre de, “Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik 
tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik 
tedbirine hükmolunamaz. İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz. Kanunların suç ve 
ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol 
açacak biçimde geniş yorumlanamaz.”(Özbek, V.Ö., Doğan, K., Bacaksız, P. Ve Tepe, İ.,2016, s:83-
84) 
Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesinin yaşama geçirilebilmesi bağlamında, Yasa'da tüzük, yönetmelik 
veya umumi emir gibi idari tasarruflarla yasaklanan eylemlerin suç kabul edilmesi yasa ile düzenleme 
anlamına gelmeyeceğinden, bu eylemlerin neler olduğunun da yasada yer alması, cezanın da geçici veya 
sürekli tanımlamasıyla sürenin takdirini idareye bırakacak biçimde değil açıkça miktar ya da alt ve üst 
sınırlar belirlenerek gösterilmesi gerekir.(AYM, 15.02.2006, E:2002/40, K:2006/20) 
Kanunilik ilkesi kabahatler açısından da geçerli olmalıdır.(Evren, 2011, s:967-1001)Ceza hukukunu 
ilgilendiren suç ve cezalar kadar olmasa da kanunilik ilkesi, kural olarak, kabahatler ve idarî yaptırımlar 
açısından da geçerli kabul edilmektedir. Gerçektende, kanunilik ilkesinin cezalar ile ilgili olan 
“kanunsuz ceza olmaz” kısmı idarî yaptırımlar açısından da mutlak kabul edilmekte ve fakat fiillerle 
ilgili olan “kanunsuz suç olmaz” kısmı, idari yaptırımlar açısından mutlak kabul edilmemekte ve bu 
ilkeden taviz verilebileceği öngörülmektedir. (Ekinci, 2017, s:19-54) Kanunilik ilkesi kabahatler 
bakımından mutlak olarak anlaşılmamaktadır. Kabahat fiilinin kanunla düzenlenmesi mutlak değilken, 
kabahatlere ilişkin yaptırımın mutlaka kanunla düzenlenmesi gerekmektedir.(Özbek, V.Ö., Doğan, K., 
Bacaksız, P. ve Tepe, İ.,2016, s:82) 
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 4.maddesine göre, “Hangi fiillerin kabahat oluşturduğu, kanunda 
açıkça tanımlanabileceği gibi; kanunun kapsam ve koşulları bakımından belirlediği çerçeve hükmün 
içeriği, idarenin genel ve düzenleyici işlemleriyle de doldurulabilir. Kabahat karşılığı olan 
yaptırımların türü, süresi ve miktarı, ancak kanunla belirlenebilir”.  
Buna göre, kanunlarda yer verilecek çerçeve hükümlerle idare hangi fiillerin kabahat sayılacağına karar 
verme konusunda belli bir serbestiye sahiptir. Ancak, kabahatler karşılığı uygulanacak yaptırımların 
mutlaka kanun ile düzenlenmesi gerekmektedir. İdare, düzenleyici işlemleriyle yaptırımlar 
belirleyemez. Örneğin, Yönetmelik yada Tebliğler ile kabahatlere ilişkin yaptırımları belirleyemez. 

Şu halde, ÖHY ve ATTY’de düzenlenen ve yukarıda özet olarak Tablo 2 ve Tablo 3’de yer verdiğimiz 
müeyyidelerden de görüleceği üzere, ister suç ister kabahat sayılsın bunlara ilişkin fiillere ve 
uygulanacak ceza yada idari yaptırımlara düzenleyici işlemlerde yer verilmiştir. Özel hastaneler 
açısından belirtilen fiil ve yaptırımlara Hususi Hastaneler Kanununda yer verilmemiştir. Özel tıp 
merkezleri ve özel poliklinikleri ise düzenleyen bir kanun bulunmamaktadır. Bu durumda sözü edilen 
özel sağlık işletmelerine İl Sağlık Müdürlüklerince uygulanan idari para cezası ve faaliyet durdurma 
şeklindeki müeyyideler hukuka aykırı görülmektedir. 
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Gerçektende, hem suçun Yönetmelikle hem de buna ilişkin cezanın Yönetmelikle belirlenmesi 
“kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesine aykırıdır. Çerçeve kanunlar ile hangi fiillerin kabahat sayılacağı 
idarenin düzenleyici işlemlerine konu olabilecekken buna ilişkin uygulanacak yaptırımların kesinlikle 
kanunla düzenlenmesi gerekmekte olup diyelim Yönetmelikler ile düzenlenemez. Böyle olunca, İl 
Sağlık Müdürlüklerince, özel sağlık işletmelerine uygulanan idari para cezaları ve faaliyet durdurma 
cezalarının, yapılacak itirazlar ile mahkemelerce iptal edilmeleri yüksek bir ihtimal olarak 
görülmektedir. Bu bakımdan sağlık mevzuatında özel sağlık işletmelerinin yönetmeliklerle 
düzenlenmesi, yasaklamalara(suç/kabahat) ve yaptırımlarına(ceza/idari yaptırım) da yine 
yönetmeliklerde yer verilmesi uygulamasının terk edilmesi gerekmektedir.  

Özel hastanelere ilişkin kanunun güncellenmesi, özel tıp merkezleri ve poliklinikler ile diğer özelleşmiş 
sağlık işletmelerinin de kanunla düzenlenmesi; yapılan kanuni düzenlemelerde de suça/kabahate esas 
fiiller ile birlikte idari para cezası, ruhsat iptali, faaliyet durdurma cezalarına da  yer verilmesi yapılan 
işlemlerin hukukiliğini tartışmalı olmaktan çıkarabilecektir. 
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SAĞLIKTA ŞİDDET OLAYLARINDA HUKUKİ SORUMLULUK 

Ali Ünal1 

Özet 

Sağlık sektörü karmaşık ve yoğun bir alandır. Mevcut şartları sebebiyle sunulan hayat kurtarmak gibi olumlu 
çıktıların yanı sıra şiddet gibi hayatı yok eden olaylar da yaşanmaktadır. Sağlık kurumlarında şiddetten 
bahsedildiğinde kurum içi ve kurum dışı şiddet düşünülmelidir. Kurum içinde çalışanların birbirlerine karşı 
uyguladıkları baskı ve yıldırma, kurum dışından hasta ve hasta yakınları tarafından sağlık çalışanlarına 
uygulanan şiddet söz konusudur. Her iki durumda da fiziksel ve psikolojik şiddet ortaya çıkmaktadır.  

Çalışmanın amacı, sağlıkta şiddet olaylarının hukuk sistemine göre değerlendirilmesidir. İlgili mevzuat 
incelenerek şiddetin önlenmesi için düzenlemeler ve hukuki yaptırımlar değerlendirilmiştir. Şiddet olayları 
toplumsal sorunlar, kurumdan kaynaklanan sorunlar, bireylerin bakış açısı, hukuki yaptırımların yetersizliği 
gibi birçok etkenden kaynaklanmaktadır. Yaşanan şiddet olaylarının sonucunda mağdurların psikolojik 
sorunlarının çok daha ötesinde ağır yaralanma ve ölümler dahi yaşanmaktadır.  

Sağlıkta şiddetin önlenmesi için, toplumsal alanda eğitim sağlanması, hukuki yaptırımların geliştirilmesi, ceza 
kanunlarının ağırlaştırılması, sağlık kurumlarının ve sağlık sisteminin yapısında düzenlemeler yapılması yararlı 
olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Şiddet, sağlık, hukuk. 

LEGAL RESPONSIBILITY FOR VIOLENCE IN HEALTH CARE 

Abstract 

The health sector is a complex and intensely field. In addition to positive outcomes such as saving lives that are 
presented due to the current conditions, there are also events that destroy lives such as violence. When referring 
to violence in health institutions, internal and external violence should be considered. Violence against the 
healthcare workers is exacerbated by the pressure and intimidation of employees within the organization against 
each other and by patients and their relatives from outside the institution. In both cases physical and 
psychological violence occurs. 

The aim of the study is to evaluate the violence cases in health according to the legal system. Regulations and 
legal sanctions were evaluated to prevent violence by examining the relevant legislation.Violent incidents are 
caused by many social factors such as social problems, institutional problems, perspectives of individuals, 
inadequacy of legal sanctions. Severe injuries and deaths occur even far beyond the psychological problems of 
the victims as a result of the violence that has taken place. 

In order to prevent health violence, it will be useful to provide education in the community, develop legal 
sanctions, enforce criminal laws, regulate the structure of health care institutions and the health system. 

Key Words: Violence, health, law. 

1. Giriş 

Sağlık sektörü, yapısı sebebiyle karmaşık, yoğun, profesyonel hizmet verilen bir alandır. Sağlık 
kuruluşlarının yoğun ve karmaşık yapısı, sağlık sistemindeki aksaklıklar, hastalar ve sağlık çalışanları 
arasındaki iletişim sorunları, hasta ve hasta yakınlarının bakış açısındaki patolojiler gibi birçok etken 
şiddet olaylarına sebep olmaktadır.  

Arza dayalı talep ve bilgi asimetrisi sağlık sektörünün önemli yapısal özelliklerindendir. Hizmeti arz 
edenlerle talep edenler arasında profesyonelliğin getirisi olarak bilgi farklılıkları söz konusudur. Sağlık 
hizmeti sunumunda arz edici, talep edicinin isteklerini değil ihtiyaçlar doğrultusunda uygun olan 
çıktıları sunmaktadır. Hasta aldığı ürün, hizmet hakkında edilgen bir durumda bulunmakta, aldığı 
ürünü değerlendirmesi mümkün olmamaktadır. Talep edici ile arz edici arasında bilgi farklılığı, bilgi 
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asimetrisi mevcuttur. Bu durum hasta ile sağlık çalışanları arasında iletişim sorunlarına sebep 
olabilmektedir. Hasta ve hasta yakınlarının yaşadıkları sağlık sorunu, sağlık sorunundan kaynaklanan 
gerginlik, hatta hayati risk birlikte düşünüldüğünde agresif davranışlar ve neticesinde şiddet olayları 
ortaya çıkabilmektedir. Ortaya çıkan şiddet olaylarının kaynağında hasta ve hasta yakınları olabildiği 
gibi sağlık çalışanlarının davranışları da şiddetle sonuçlanan olaylara sebep olabilmektedir. Sağlık 
çalışanının sorumluluğunun ve olaylara etkisinin de değerlendirilerek hasta hakları boyutunun ele 
alınması gerekir.  

Şiddet olaylarında ilk akla gelen hasta ve hasta yakınları tarafından sağlık çalışanlarına uygulanan 
fiziksel ya da sözlü davranışlardır. Ancak bunun yanında sağlık kurumlarında kurum içerisinde alt ve 
üst kademelerden gelen baskı ve psikolojik şiddet davranışları ile çalışanlar arasındaki psikolojik 
şiddet davranışlarını, mobbing olaylarını  da göz önünde bulundurmak gerekir. İşyerinde psikolojik 
şiddet sadece şiddete maruz kalan çalışanı değil, bu mağdurun işyerini, iş arkadaşlarını, işverenini, 
ailesini ve dolayısıyla toplumu da olumsuz etkilemektedir. Düşük kaliteli iş çevresi, rol çatışmalarının 
fazla olması, işyerinin sosyal iklimi ve liderlik tarzından duyulan memnuniyetsizlik psikolojik şiddetin 
sebepleri olabilmektedir (Özen, 2007).  

Mobbing, “işyerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere yönelik 
gerçekleştirilen, belirli bir süre sistematik biçimde devam eden, yıldırma, pasifize etme veya işten 
uzaklaştırmayı amaçlayan, mağdur ya da mağdurların kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal 
ilişkilerine veya sağlıklarına zarar veren, kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz tutum ve davranışlar bütünü” 
olarak tanımlanmaktadır (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2014). Bireyin iş yerinde başkalarını 
yıpratmak, engellemek veya zorlamak için yapılan tekrar eden davranışlardır (Brodsky, 1976). 
Mobbing, psikolojik şiddet veya terör olarak tanımlanmaktadır. İş yeri terörü olarak tanımı yapılan 
mobbing, kişiye yönelik sistemli etik dışı, düşmanca davranışlar olarak ifade edilmektedir (Leymann, 
1996). Einarsen, Hoel, Zapf ve Cooper (2003) ise mobbingi dışlama, taciz ve acı verme ve engelleme 
davranışlarıyla açıklamaktadır.  

Şiddet olayları, sağlık sektöründeki aksaklıkların yanı sıra toplumun sağlık çalışanına bakış açısından 
kaynaklanmaktadır. Ortaya çıkmasında en önemli etken sağlık sistemindeki ve sağlık kurumlarındaki 
karmaşık yapıdır. Bu yapı içerisinde hem gergin, stres düzeyi yüksek bir çalışma ortamı ortaya 
çıkmakta, hem de sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınları arasında iletişim eksikliği yaşanmaktadır. 
Yeterli iletişim ve anlaşmanın sağlanamaması hasta ve hasta yakınları tarafından sağlık çalışanlarına 
yönelik olumsuz bakışı ve sonucunda basit tartışmalardan ölüme kadar uzanabilecek şiddet olaylarını 
beraberinde getirmektedir. 

2. Şiddet Olayları, Ortaya Çıkış Biçimleri ve Sonuçları 
Şiddet, sağlık çalışanlarında ölüme kadar varan ciddi sonuçlara sebep olan davranışlardır. Türkiye’de 
yaşanan sağlıkta şiddet olaylarında hasta ve hasta yakınları tarafından gerçekleştirilen davranışlar öne 
çıkmaktadır. İşyerinde yaşanan şiddet olayları genellikle kurum içinde saklı tutulmakta ve farklı 
biçimlerde sonuçlanmaktadır. Bunlar içerisinde çalışanların görev yerlerinin veya kadrolarının 
değiştirilmesi, işten çıkarma gibi sonuçla sayılabilir. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarında ise 
sağlık çalışanlarının sözlü şiddete hakarete maruz kalması, darp edilmesi, çalışma ortamına, kuruma 
verilen fiziki zararlar ve sağlık çalışanlarının yaralanması hatta ölmesi ile sonuçlanmaktadır. Ancak 
hasta ve hasta yakınları tarafından uygulanan şiddet ile çalışanlar arasında uygulanan şiddet 
davranışlarını ayrı tutmakta fayda vardır. Hasta ve hasta yakınları tarafından uygulanan şiddet 
davranışlarının genellikle sağlık hizmeti alınması sırasında sağlık çalışanı ile aralarında çıkan bir 
anlaşmazlık neticesinde gelişmektedir. Genellikle de o sırada gelişen ve sonuçlanan davranışlar söz 
konusudur. Bu tip şiddet davranışları, sağlık kurumu dışına da taşınabilmektedir ve sağlık çalışanları, 
kurumunun dışında, görevde olmadığı durumda şiddet olaylarına maruz kalabilmektedirler.  

İşyerinde oluşan şiddet olaylarında ise çalışanı yıldırmak, alt etmek, bir davranışa zorlamak veya 
vazgeçirmek için yapılan, uzun vadede devam eden sistemli ve planlı bir davranışı içermektedir. 
Genellikle üstler tarafından uygulanan kısıtlamalar ve baskılar işyeri terörü veya mobbing olaylarına 
örnektir. Bununla beraber eşit düzeyde çalışanlar tarafından da rekabet düşüncesi ile mobbing 
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uygulanmakta ve yenmeyi, üstün gelmeyi hedefleyen davranışları içermektedir. Bir diğer davranış 
şekli ise genellikle işi aksatma ve yapmama ile ortaya çıkan asttan üste doğru davranışlardır. Burada 
da ast üstün performansını olumsuz etkilemeyi amaçlamaktadır. 

Şiddet davranışları herhangi nitelikte olursa olsun maruz kalan kişide kayıplara sebep olmaktadır. 
hasta ve hasta yakınları tarafından gerçekleştirilen şiddette fiziksel ve sözlü şiddet olayları, darp ve 
hakaret öne çıkmaktadır. İşyerinde uygulanan şiddette ise psikolojik taciz, yıldırma ön plandadır. 
Fiziksel şiddet daha çok zorbalıkta yer alan bir davranış biçimi iken, yıldırma olayında ender olarak 
görülmektedir (Özen, 2007). Bu şekilde ortaya çıkan bir diğer şiddet olayı da cinsel tacizdir. Cinsel 
taciz, genellikle amacı işyeri teröründen farklı olmakla birlikte işyeri terörünün bir parçası da 
olabilmektedir. Psikolojik şiddet davranışlarının arasında cinsel taciz yer alsa da, cinsel ve ırksal 
tacizden daha karmaşık ve geniş bir olgudur (Özen, 2007). Özellikle kadınlara yönelik uygulanan 
cinsiyet eşitsizliği ile ortaya çıkan cinsel yönelimli davranışlar, sözler ve uygulama biçimleri bu 
kapsamda değerlendirilmelidir.  

Sağlıkta şiddet, sağlık sektöründe çalışan her türlü personeli ve her iki cinsiyeti de tehdit eden bir 
problemdir. En çok bildirilen şiddet olaylarının hemşirelere, doktorlara ve ambulans personeline 
yönelik olduğu görülmüştür. Tüm sağlık kurumlarında şiddet vakalarının görülme riski söz konusudur. 
Acil sağlık hizmetleri ve ambulans çalışanlarında şiddet vakalarının daha çok görüldüğü 
belirtilmektedir. Fiziksel şiddet olaylarında daha çok hasta ve hasta yakınlarının saldırısı söz konusu 
iken psikolojik şiddet olaylarında genellikle çalışanların saldırısı görülmektedir (TBMM, 2013).  

3. Şiddet Davranışlarına Örnekler

Bu bölümde yaşanan şiddet olaylarından günümüze yakın olanlardan bazılarına örnek olması amacıyla 
yer verilmiştir.  

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaşanan şiddet olayında, hasta yakını acil serviste 
çocuğu ile ilgilenilmediğini gerekçe göstererek görevli doktora kaldırım taşı ile saldırmış, olay sonrası 
yaralanan doktor ameliyat edilmiş ve yoğun bakım servisinde tedavi görmüştür. Olaya şahit olan bir 
sağlık çalışanı da kendisinin de başka bir olayda sözlü taciz ve tehdide maruz kaldığını belirtmiştir 
(BBC News Türkçe, 2018).  

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaşanan olayda, kalp krizi geçirerek ölen hastanın 
yakınları, yoğun bakım ünitesinin kapsını kırarak sağlık çalışanlarına saldırmışlardır. Olayda sağlık 
çalışanları fiziki zarar görmemiştir, darp edilmekten kurtulabilmişlerdir, kuruma fiziksel zarar 
verilmiştir (T24, 2018).  

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşanan olayda, görevli doktor mesai 
arkadaşı hemşireye yaşadıkları tartışma sonrasında makasla saldırarak yaralamıştır. Antalya Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nde yaşanan olayda ise görevli doktor hastaneden çıktığı sırada iki kişinin 
saldırısına uğrayarak demir çubuklarla darp edilmiştir. Olaya şahit olanlar iki kişinin uzun süre 
bekledikten sonra eylemlerini gerçekleştirdiğini bildirmişlerdir (CNN Türk, 2018).  

Ankara’da yaşanan olayda, 112 sorumlusu doktora bir vakaya müdahalesi sırasında saldırıda saldırıya 
uğramış ve kafa travması geçirmiştir (Cumhuriyet Gazetesi, 2018).  

Gaziantep’te Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi’nde görev yapan doktor 17 yaşındaki hasta 
yakınının bıçaklı saldırısı ile öldürülmüştür. Saldırgan hastasının ölümünden doktoru sorumlu 
tuttuğunu ifadesinde belirtmiştir. Saldırgan ’kamu görevi nedeniyle bir kişiyi tasarlayarak öldürme’ 
suçundan ömür boyu hapis cezası talebiyle yargılanmış,  18 yaşından küçük olduğu için 24 yıl hapis 
cezasına çarptırılmıştır. Olay sonrası öldürülen doktorun adı görev yaptığı hastaneye verilmiştir 
(Hürriyet Gazetesi, 2018). . 

Samsun Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde yaşanan olayda, görevli doktor, hastanede bulunan, ruhsal 
sorunları olduğu belirtilen bir şahıs tarafından kendisine sert baktığı belirtilerek öldürülmüştür. 
Saldırgan ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmıştır (Akşam Gazetesi, 2018).  
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4. Yöntem 

Çalışmanın amacı, sağlıkta şiddet olaylarının hukuk sistemine göre değerlendirilmesidir. Sağlık 
kurumlarında sağlık çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet içerikli olaylarda olaya sebebiyet 
verenlerin ve şiddet uygulayanların hukuki sorumluluğunun tespit edilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla 
ilgili mevzuat incelenerek mevcut durumda şiddetin önlenmesi için yapılan düzenlemeler ve şiddet 
olayları gerçekleştikten sonra sorumlulara uygulanan veya uygulanması öngörülen hukuki yaptırımlar 
değerlendirilmiştir. Şiddet olayları değerlendirilirken hem hasta ve hasta yakınları tarafından hem de 
kurum içerisinde çalışanlar tarafından gerçekleştirilen davranışlar dahil edilmiştir.  

5. Şiddet Olaylarına Yönelik Mevzuat 

Bu bölümde, sağlıkta şiddet olaylarına yönelik mevzuat ve mevzuatta yer alan yaptırımlara yer 
verilmiştir.  

5.1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası  
Madde 17: Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı;  

Madde 19: Kişi hürriyeti ve güvenliği; Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir.  

Madde 20: Özel hayatın gizliliği; Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.  

Madde 40: Temel hak ve hürriyetlerin korunması;  

Madde 49: Çalışma hakkı ve ödevi; Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını 
geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli 
ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır (T.C. Anayasası, 
1982).  

5.2. Devlet Memurları Kanunu 
Madde 25: İsnat ve iftiralara karşı koruma;  

Madde 50: Çalışma şartları ve dinlenme hakkı;  

5.3. Türk Ceza Kanunu 

Madde 81: Kasten öldürme - Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. 

Madde 82: Nitelikli haller;  

Kasten öldürme suçunun;  

a ) Tasarlayarak,  

b ) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle işlenmesi halinde, kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezası ile cezalandırılır. 

Madde 86: Kasten yaralama  

Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden 
olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde 
hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para 
cezasına hükmolunur.  

Kasten yaralama suçunun;  

a) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,  

b) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, işlenmesi halinde, şikâyet 
aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılır.  
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Madde 87: Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama - Kasten yaralama fiili, mağdurun yaşamındaki 
kalıcı etkisine göre verilen ceza bir kat ya da iki kat artırılır.  

Madde 88: Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte ikisine kadar 
indirilebilir. Bu hükmün uygulanmasında kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesine ilişkin 
koşullar göz önünde bulundurulur.  

Madde 89: Taksirle yaralama - Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama 
yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile 
cezalandırılır.  

Madde 94: İşkence - Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı 
çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışları 
gerçekleştiren kamu görevlisi hakkında üç yıldan on iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.  

Madde 96:  Eziyet - Bir kimsenin eziyet çekmesine yol açacak davranışları gerçekleştiren kişi 
hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.  

Madde 102: Cinsel saldırı - Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, 
mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. 

Madde 105: Cinsel taciz - Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun 
şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı 
işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.  

Madde 106: Tehdit - Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel 
dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

Madde 107:  Şantaj - Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından 
bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da 
haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para 
cezası ile cezalandırılır.  

Madde 108: Cebir - Bir şeyi yapması veya yapmaması ya da kendisinin yapmasına müsaade etmesi 
için bir kişiye karşı cebir kullanılması halinde, kasten yaralama suçundan verilecek ceza üçte birinden 
yarısına kadar artırılarak hükmolunur.  

Madde 113: Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi - Cebir veya tehdit kullanılarak 
ya da hukuka aykırı başka bir davranışla;  

a) Bir kamu faaliyetinin yürütülmesine,  

b) Kamu kurumlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında verilen ya da kamu 
makamlarının verdiği izne dayalı olarak sunulan hizmetlerden yararlanılmasına engel olunması 
hâlinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.  

Madde 115: İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme -  Cebir veya tehdit 
kullanarak, bir kimseyi dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya veya 
değiştirmeye zorlayan ya da bunları açıklamaktan, yaymaktan meneden kişi, bir yıldan üç yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır.  

Madde 117: İş ve çalışma hürriyetinin ihlali -  Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka 
bir davranışla, iş ve çalışma hürriyetini ihlal eden kişiye, mağdurun şikayeti halinde, altı aydan iki yıla 
kadar hapis veya adlî para cezası verilir.  

Madde 125: Hakaret - Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir 
fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, 
üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin 
cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.  
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Hakaret suçunun;  

a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı, işlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz. 
Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.  

Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu 
oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri 
uygulanır.  

Madde 131: Soruşturma ve kovuşturma koşulu -  Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen 
hariç; hakaret suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, mağdurun şikayetine bağlıdır.  

Madde 137: Nitelikli haller  

Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların;  

a) Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle,  

b) Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecek 
ceza yarı oranında artırılır.  

Madde 250: İrtikap - Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanan kamu görevlisi, beş yıldan on yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

Madde 257: Görevi kötüye kullanma - Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin 
gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan 
ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır.  

Madde 267: İftira - Bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır.  

Madde 278: Suçu bildirmeme - İşlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

Mağdurun onbeşyaşını bitirmemiş bir çocuk, bedensel veya ruhsal bakımdan engelli olan ya da 
hamileliği nedeniyle kendisini savunamayacak durumda bulunan kimse olması halinde, yukarıdaki 
fıkralara göre verilecek ceza, yarı oranında artırılır.  

5.4. Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul 
Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
Madde 8: Personele karşı kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiilin işlendiği herhangi bir şekilde 
öğrenildiğinde, Bakanlık taşra teşkilatı için il sağlık müdürlerince, bağlı kuruluş taşra teşkilatı için ise 
bu kuruluşların taşra teşkilatı birim amirlerince bu Yönetmelik hükümleri resen uygulanır ve ilgili 
personelin veya kanuni mirasçılarının hukuki yardım müessesesini etkin bir şekilde kullanabilmesi 
için gerekli tedbirler alınır. 

Bakanlıkça kendilerine bildirim yapılan hukuk birimleri, işlenen suçtan mağdur olan personele veya 
vefatı halinde kanuni mirasçılarına bir avukatın hukuki yardımını isteyip istemediğini sorar ve talep 
istikametinde hareket eder. Ayrıca mağdur personel veya kanuni mirasçıları, görev yaptığı kurum veya 
kuruluş yöneticisine de hukuki yardım talebini bildirebilir. İlgili yönetici, bu talebi gecikmeksizin 
hukuki yardım yapmakla görevli ve yetkili birimlere intikal ettirir (Resmi Gazete, 2012)  

5.5. Hasta Ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik 
Madde 7 – Yönetmelik kapsamındaki sağlık kurumları;  

a) Çalışan güvenliği programının hazırlanması,  

b) Çalışanlara yönelik sağlık taramalarının yapılması,  

c) Engelli çalışanlara yönelik düzenlemelerin yapılması,  
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ç) Çalışanların kişisel koruyucu önlemleri almasının sağlanması,  

d) Çalışanlara yönelik fiziksel saldırıların önlenmesine yönelik düzenleme yapılması, hususlarında 
gerekli tedbirleri alır ve düzenlemeleri yapar (Resmi Gazete 2011).  

6. Sonuç 

Sağlık alanında yaşanan şiddet olayları, gerek sağlık sistemindeki düzensizlikler, gerekse toplumsal 
sorunlar sebebiyle artış göstermektedir. Toplumsal açıdan şiddete yönelimi artıran eğilimler, sosyal 
medya basın yayın organlarının faaliyetleri gibi, sosyo-ekonomik değişim gibi olaylarda sağlıkta 
şiddet olaylarında etkili olmaktadır. TBMM Komisyon Raporu’nda  (TBMM, 2013) aktarılan bilgiye 
göre, sağlık alanında şiddet olaylarının ortaya çıkmasında etkili olan unsurlar, ülkedeki sosyal ve 
ekonomik durum, sağlık reformu, stres ve sosyal gerilim, hastanın kişilik yapısı, özel grupta olan 
hastalar, sağlık kurumundaki yönetim şekli, güvenlik ve yeterli kontrol olmaması, prosedürlerin 
yokluğu olarak sıralanmaktadır. 

Sağlık çalışanlarına karşı işlenen suçlarda, saldırı ve şiddet olaylarında uygulanacak mevzuat Sağlık 
Bakanlığı’nın ve sağlık alanındaki meslek örgütlerinin girişimleri ile geliştirilmeye çalışılmıştır. 
Özellikle Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yönetmelikler, bunlara bağlı olarak uygulanan 
güvenlik tedbirleri artış göstermektedir. Beyaz kod uygulaması ile çalışma alanlarındaki güvenlik 
seviyesinin artırılması hedeflenmiş, teknolojik imkanlar da kullanılarak alt yapı oluşturulmuştur. 
Ancak sağlık kurumlarındaki fiziki imkanların yetersizliği, güvenlik personelinden ve uygulamalardan 
kaynaklanan eksiklikler şiddet olaylarının yaşanmasına sebep olmaktadır. toplumsal açıdan sağlık 
çalışanlarına bakış açısındaki patolojilerin de şiddete sebep olabileceği göz ardı edilmemelidir. Sağlık 
kurumlarında gece hizmet veriliyor olmasının da şiddet olaylarının gelişiminde etkili olduğu gerçektir.  

Yaşanan şiddet olaylarında sağlık çalışanlarının, sağlık kurumlarının ve mesleki imajın zarar görmüş 
olmasına hatta birçok sağlık çalışanının yaralanmasına ve maalesef ölmesine rağmen uygulanan cezai 
yaptırımlar yeterli değildir. İlgili mevzuata göre sağlık çalışanına yönelik suçlarda çalışanın kamu 
görevlisi olmasının cezai sorumluluğu artırmasının dışında özel bir uygulamam söz konusu değildir. 
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar kurumsal şartları düzenlemeye katkı sağlamaktadır. 
Ancak personelden ve kurumların yapısından kaynaklanan yetersizlikler şiddet olayları ile mücadeleyi 
zorlaştırmaktadır.  

Hukuki yaptırımların etkili olması ve şiddet olaylarının azaltılabilmesi için Sağlık Bakanlığı 
çalışmalarının daha ötesinde ceza kanununun uygulaması ile ilgili düzenlemeler yapılmalıdır. 
Caydırıcı cezaların uygulanmasının ve konuya özel mevzuatın oluşturulmasının yanı sıra ceza 
indirimine dair maddeler de gözden geçirilmelidir. Toplum şiddet olaylarına karşı bilinçlendirilmeli, 
şiddete meyilli bir toplum yapısından sevgiye ve dayanışmaya meyilli bir topluma dönüşüm 
sağlanmalıdır. Bunun için medya, eğitim kurumları, aileler gibi çok geniş bir kesime görev 
düşmektedir.  
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SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKLERİ İLE İLGİLİ MEVZUAT 
BİLGİSİ FARKINDALIKLARI 

 
Naim Karagöz1 

Rahime Bıçakçıgil2 

Özet 

Sağlık sektöründe çalışan sayısı ve meslek çeşitliliği arttıkça görev karmaşası ve buna bağlı olarakta görev 
tanımlarının tüm çalışanlar tarafından bilinilirliğinin önem düzeyi artmaktadır. Günümüzde son verilere göre 
toplamda Türkiye’ de 871.334 sağlık çalışanı vardır ( Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 2016). Ve bu sayı gelecek yılların 
hedeflerine göre artış gösterecektir. Buna bağlı olarakta çalışmanın önemi artmaktadır. Çalışmanın amacı sağlık 
çalışanlarının mevzuatta geçen görev tanımlarının ve sorumluluklarının ne derece farkında olduklarını ölçerek 
farkındalık oluşturmak esastır. Çalışmada kantitatif araştırma yöntemlerinden anket yöntemi kullanılarak 
tanımlayıcı nitelikte gerçekleştirilmiştir. Anket sağlık mevzuatı literatürü doğrultusunda uzman kişilerle birlikte 
içerik analizi yapıldıktan sonra toplamda 348 kişiye ulaşılarak birebir yapılmıştır. Çalışmanın sonuçları 
demografik verilerden üç parametre dikkate alınarak irdelenmiştir. Konu hakkında yapılan çalışmalarla birlikte 
sonuç kısmında önerilere yer verilerek sağlık mevzuatı konusunda literatüre yeni bilgiler sunmuştur. 

Anahtar Kelimeler; Sağlık Hukuku, Sağlık Çalışanı, Hukuki Farkındalık 

 
REGULATORY INFORMATION AWARENESS RELATED TO THE PROFESSIONS OF HEALTH 

WORKERS 

Abstract 

As the number of health workers and the diversity of the profession increases, the complexity of the task and 
therefore the definition of the tasks is that all employees are known. Today, according to the latest data in total in 
Turkey there are 871 334 health workers (Health Statistics annuity, 2016). And this number will increase 
according to the targets of next years. As a result, the importance of studying is increasing. It is essential to raise 
awareness by measuring how well-educated health professionals are aware of the duty definitions and 
responsibilities that are passed in the legislation. In the study, quantitative research methods were used in a 
descriptive way using survey method. After analyzing the content with the experts in accordance with the health 
legislation literature, the questionnaire was reached with a total of 348 individuals. The results of the study were 
examined by considering three parameters from the demographic data. In the conclusion of the studies about the 
subject, the proposals are given and new information about health legislation is presented in the literature 

 

Keywords: Health Law, Health Care Employee, Legal Awareness 

GİRİŞ 

Sağlık sektörü gün geçtikçe branşlaşmanın artmasıyla birlikte, görev tanımlarının da çeşitlendiği, buna 
bağlı olarak gerek hizmet sunumu öncesi, gerek hizmet sunumu esnası ve gerekse hizmet sunumu 
sonrasında çıkabilecek problemlere çalışanlar olarak yasal sorumlulukların bilinç düzeylerine göre nasıl 
tepki verdikleri önem arz etmektedir. Sağlık çalışanları sağlık mevzuatında yer alan birçok yasa ve 
yönetmeliklerle görevlerini yerine getirmekte ve bu yasa ve yönetmeliklerde belirtilen görev tanımlarına 
göre çalışmalarını esas almak ve herhangi bir uygunsuzluk durumunda kendilerine verilen hakları ve 
yaptırımları bilmeleri gerekmektedir. Buna göre sağlık mevzuatımızda yer alan; 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu, Tababet ve Şuabat-ı Tarzı İcrasına Dair Kanun, Sağlık Meslek Mensupları Görev 
Tanımları Yönetmeliği, Aile Hekimleri Yönetmeliği gibi birçok kanun ve yönetmelik hakkında bilgi 
sahibi olmalıdırlar.  

                                                      
1 Dr. Öğr. Üy., Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, nkaragoz@cumhuriyet.edu.tr 
2 Öğr. Gör., Cumhuriyet Üniversitesi, SHMYO, rbicakcigil@cumhuriyet.edu.tr  
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Çalışmanın genel amacı tüm sağlık çalışanlarının hukuki bağlamda haklarının ve sorumluluklarının ne 
derece farkında olduklarını ölçmektir.  Türkiye’ de sağlık hukuku kapsamında yer alan mevzuat ve 
kanunların sağlık çalışanları bağlamında yeterliliği ve söz konusu çalışanların tabii oldukları mevzuatlar 
hakkında bilgi düzeylerini ölçmek, ve onlara bir farkındalık oluşturmak temel amaçtır.  

YÖNTEM  

Araştırmanın evrenini Sivas ilinde bulunan üç hastanede görev yapan sağlık çalışanları oluşturmaktadır. 
Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş belirlenen bu kurumlarda görev yapan doktor, hemşire, ebe, 
sağlık tekniker/teknisyenlerinin tamamı araştırmanın evrenini oluşturduğundan tamamına ulaşılması 
hedeflenmiştir. Anket 19.09.2016-19.03.2017 tarihleri arasında Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi, Sivas Numune Hastanesi ve Özel Medicana Sivas Hastanesi’nde uygulanmıştır. 
Anket 7 tanesi demografik veri, 14 tanesi mevzuat bilgisini ölçen sorulardan oluşmuş olup anketin 
geçerlik güvenirliği 30 kişilik bir grupta uygulanarak yapılmış, daha sonrasında içerik analizi  ve 
sonrasında toplamda 348 sağlık çalışanına ulaşılarak uygulanmıştır. Anket, örnekleme uygulanmadan 
önce geçerlilik ve güvenirlik için içerik geçerliliği analizi yapılarak uygulanmıştır. “Bu yaklaşımda, 
ölçme aracının ölçtüğü varsayılan nitelikleri ölçen soruların, kendi içlerinde birbirleriyle ne kadar ilişkili 
olduklarını, ne kadar homojen (türdeş) bir soru grubu oluşturdukları belirlenmeye çalışılır. Tek bir test 
veya ölçek kullanılır ve tek bir işlem süreciyle ölçüm yapılarak maddelerin belirli bir kavramsal yapıyı 
tutarlı bir biçimde ölçüp ölçmediği belirlenmeye çalışılır.(Karagöz ve Arkadaşları, 2009, s.10). İçerik 
geçerliliği anketin yeterli sayıda ve ölçülmek istenen olguyu ölçebilecek soruları ihtiva ettiğini 
belirlemek için yapılır. Yani ilgilenilen durumu ölçebilecek soruların ankette ne derece yer aldığı, 
konunun uzmanlarına (profesyonellere) inceletilerek belirlenmeye çalışılır.” ( Karagöz, 2017 ). Buna 
dayanılarak anket konu ile ilgili uzman kişiye inceletilerek içerik geçerliliği yapılmıştır.  

Araştırma sonucu elde edilen bulgular bilgisayar ortamında, SPSS ( Statistical Package for Social 
Sciences) for Windows 22.0 programı ile değerlendirilerek analiz edilmiştir. Veriler arasındaki ilişkiler 
istatistiksel olarak, Ki–kare testi ile araştırılmış olup; sonuçların değerlendirilmesinde güvenilirlik 
aralığı %95 olarak alınmış ve p≤0.05 değerleri anlamlı kabul edilmiştir. 

BULGULAR 

Araştırma Sivas ilinde bulunan bir devlet hastanesi, bir üniversite hastanesi ve birde özel hastane 
çalışanları ile yapılmıştır. Toplamda 348 sağlık çalışanı anketimize dâhil olmuştur. Katılımcıların %37,1 
(129)’ i 18-25 yaş aralığındadır. %29,6 (103)’ sı 26-34, %21,3 (74)’ ü, 35-43, %10,9 (38)’ u 44-52 ve 
%1,1 (4)’ i 53 ve üzeri yaş aralığına sahiptir. 
Mezuniyet durumlarına göre lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora olmak üzere beş kategoriden 
oluşmaktadır. Katılımcılardan %21,3 lise , %24,7 ön lisans, %34,8 lisans, %11,2 yüksek lisans, %8,3 
doktora mezunu çalışmaya dâhil olmuştur. 
Buna göre araştırmaya katılan katılımcıların %30,2’ si (105) erkek, %69,8’ i(243) kadındır. Meslek 
grubu dağılımlarına göre %19’ u doktor, %48,3’ ü hemşire, %3,4’ ü ebe, %29,3’ ü ise sağlık 
teknikerlerinden/ teknisyenlerinden oluşmaktadır. Sağlık tekniker/ teknisyenleri acil tıp, tıbbi 
görüntüleme, tıbbi laboratuvar, fizyoterapi, ameliyathane, anestezi gruplarından oluşmaktadır.  

                                  Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özelliklerinin Dağılımı 

Özellikler  Kategoriler Sayı ( n ) Yüzde ( % ) 

Yaş Aralığı 18-25 129 37,1 

26-34 103 29,6 

35-43 74 21,3 

44-52 38 10,9 
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53 ve üreri 4 1,1 

Meslek Doktor 66 19,0 

Hemşire 168 48,3 

Ebe 12 3,4 

Sağlık teknikeri 102 29,3 

Mezuniyet Durumu Lise 73 21,0 

Ön lisans 86 24,7 

Lisans 121 34,8 

Yüksek lisans 39 11,2 

Doktora 29 8,3 

TOPLAM 348 100 

Yaşa Göre Değerlendirme 

Katılımcıların yaşa göre verdiği cevaplar ve bu cevaplarla sorular arasındaki istatistiksel analizler yer 
almakta olup yaş parametresi beşe ayrılmıştır. Bu parametreye göre en fazla katılımcı sayısı 18-25 yaş 
grubunda olup toplam katılımcıların %37,1’ ini kapsamaktadır. 18-25 yaş grubunu sırasıyla 26-34, 35-
43, 44-52, 53 ve üzeri şeklindeki gruplar takip etmektedir. 
“Hasta hakları konusundaki eğitiminizi yeterli buluyor musunuz?” sorusuna verilen cevaplar yaşa göre 
değerlendirildiğinde aralarında anlamlı bir farklılık saptanmıştır. 53 ve üzeri katılımcıların tamamı hasta 
hakları konusunda aldıkları eğitimi yeterli bulmakta olup en az yeterli bulan grup 18-25 yaş aralığında 
olan katılımcılardır. En çok eğitim almayan ve yetersiz bulan grupta yine 18-25 yaş aralığındaki 
katılımcılardır 
Katılımcıların yaş parametresi ve hasta hakları konusunda bilgilerine yönelik verdiği cevapları 
değerlendirildiğinde anlamlı bir farklılık olduğu gözlemlenmiştir(p<0,05). Yaş göstergesi arttıkça hasta 
hakları konusunda bilgi durumu da artış göstermektedir. Bilgisi olmadığını belirten ve %3,7’ lik bir 
yüzdeyi temsil eden katılımcılar 18-25 yaş aralığı ile 26-34 yaş aralığındaki gruplardır. 
657 sayılı kanun hakkındaki sorunun cevapları ve yaş parametresi değerlendirildiğinde aralarında 
anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir ve p değeri 0,036 olarak bulunmuştur. 18-25 yaş grubu bu 
kanundaki hak ve sorumluluklarının en az farkında olan yaş grubu olup yaş arttıkça bu mevzuat 
farkındalığının arttığı görülmektedir. 
“Ne tür disiplin cezaları alacağınıza hakkında bilginiz var mı?”  sorusuna verilen cevaplar ile yaş 
değerlendirildiğinde aralarında anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmüş olup p değeri 0,05’ in 
üzerindedir. Görevler eksik yerine getirildiğinde alacağı cezanın en fazla farkında olduğu görülen yaş 
grubu 53 ve üzeri olanlar ile 44-52 yaş aralığında olan katılımcı grubudur. 
“Hastaya zararda ne tür adli ceza alacağınızı biliyor musunuz?“ sorusuna verilen yanıtlar ile yaş 
parametresi değerlendirildiğinde aralarında anlamlı bir farklılık olmadığı saptanmış olup p=0,794 
bulunmuştur. Katılımcıların %90’ a yakını bu konuda bilgi sahibi olduğunu belirtmiş olup en çok 
yüzdeye sahip olan yaş gruplarının 53 ve üzeri yaşa sahip ve 26-34 yaş aralığında olan katılımcı grubu 
olduğu görülmüştür. 
“Mobbinge uğrayınca haklarınızı nasıl arayacağınızı biliyor musunuz?” sorusuna verilen yanıtlar ile yaş 
aralıkları değerlendirildiğinde aralarında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Ancak ‘Evet’ 
cevabını veren katılımcıların yaş grupları dikkate alındığında yaş grubu arttıkça oranında düzenli bir 
şekilde arttığı göze çarpmaktadır. 
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Yaş parametresi ve Mesleğin Tabii Olduğu Mevzuat Veya Hukuki Sorumluluklara İlişkin Eğitim Alma 
Durumu sorusu analiz edildiğinde anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiş olup p değeri 0,05’ ten küçük 
çıkmıştır (p=0,139). Mevzuat eğitimi almadığını belirten yaş grupları incelendiğinde en çok yüzdeye 
sahip olan yaş grubunun 35-43 yaş aralığı ile 44-52 yaş aralığında olan katılımcıların olduğu 
görülmüştür. Eğitim alan yaş grupları incelendiğinde ise 18-25 yaş aralığındaki grup ile 53 üzerinde 
olan grubun yüzdesinin fazla olduğu gözlenmiştir. 
Yaşa göre değerlendirilen Mesleğin Mevzuatlarda Belirtilen Görev Tanımları Hakkında Bilgiye Sahip 
Olma Durumu sorusu arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır  ( p>0,005). Tüm katılımcıların 
verdiği cevaplar doğrultusunda %56 oranında normal düzeyde bilgiye sahip olunduğu gözlenmekte 
olup, yaş grupları kendi içerisinde değerlendirildiğinde en fazla yüzde normal bilgi düzeyine sahip olan 
26-34 yaş grubunun olduğu gözlenmektedir.  
Sağlık mevzuatında bulunan görev tanımlamalarının güncellemelerini takip etme ve yaş parametresi 
arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır ( p>0,05 ). Güncellemeleri en çok takip eden yaş grubunun 
18-25 arası katılımcılar olurken, en az  takip eden yaş gurubunun ise 26-34 arası katılımcılar olduğu 
gözlenmektedir. Katılımcıların yaklaşık %60’ ı güncellemeleri ara sıra takip ettiğini belirtmiştir. 
İş sağlığı ve güvenliğine yönelik olarak katılımcıların kurs alması ve yaş arasında anlamlı bir ilişki 
saptanamamış olup p değeri 0,005’ in üzerindedir. Katılımcıların %76,7’ si bu eğitimi aldığını belirtmiş 
olup, oran olarak en fazla olan yaş grubu 26-34 arası katılımcılardır. Bu eğitimi almadığını belirten yaş 
grupları içerisinde en fazla eğitim almayan katılımcılar 18-25 yaş aralığında olanlardır. 
Yaş kriteri değerlendirildiğinde Sağlık Meslek Mensupları Görev Tanımları Yönetmeliği’ nde Geçen 
Yetkileri Bilme arasında anlamlılık bir farklılık olmadığı görülmüştür ( p>0,05 ). Sağlık Meslek 
Mensupları Görev Tanımları Yönetmeliğinde bulunan görev tanımlarını bilme yüzdesine sahip olan 
grup 53 yaş ve üzeri yaşa sahip katılımcılardır. İkinci en fazla evet cevabı veren yüzdeye sahip grup ise 
26-34 yaş aralığında olan gruptur. Bu yönetmelikteki yetkilerini bilmediğine yönelik hayır cevabını 
veren katılımcıların en fazla yüzdeye sahip olduğu yaş grubu ise 44-52 aralığında olan katılımcılardır. 
“Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’ nde Geçen Yetkileri Biliyor musunuz?” sorusuna 
verilen cevaplar ve yaş arasında anlamlı bir farklılık bulunamamış olup p değeri 0,05’ in üzerindedir. 
Toplam katılımcıların yarısı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğindeki yetkilerini kısmen 
bildiğini belirtirken, dörtte biri hayır, geri kalan dörtte biride evet cevabını vererek yetkilerini bildiği 
cevabını vermiştir. Hayır cevabını veren yaş grupları kendi içerisinde değerlendirildiğinde en fazla 
yüzdeye sahip yaş grubunun 18-25 arası olduğu gözlenmektedir.  
Yaş kriteri ve Tababet ve Şuabat-ı Sanatları Tarzı İcrasına Dair Kanunu ile ilgili verdikleri cevaplar 
arasında anlamlı bir farklılık saptanamamıştır ( p> 0,05 ). Bu kanunu bilmeme durumu daha çok göze 
çarpmakta olup en fazla yüzdeye sahip olan grup 18-25 yaş aralığındaki katılımcılardır. Bilme 
durumunda ise 35-43 yaş aralığındaki grup en fazla yüzdeye sahiptir. 
“Hasta ve çalışan güvenliği tedbiri almak kimin görevidir ?” sorusuna verilen cevaplar yaşa göre 
değerlendirildiğinde anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür ve p değeri 0,05’ in üzerinde 
bulunmuştur. Hepsi şıkkını işaretleyerek doğru cevap yüzdesinin en fazla olduğu 35-43 yaş aralığına 
sahip katılımcılardır. En az doğru cevabı veren katılımcı grubu ise 53 ve üzeri yaşta olan katılımcılardır. 

Mesleklere Göre Değerlendirme 

Katılımcılar hekim, hemşire, ebe ve sağlık teknikerlerinden oluşmakta olup, toplam 348 katılımcıdan 
66’ sı hekim, 168’ i hemşire, 12’ si ebe ve 102’ si sağlık teknikeridir. 
Hastaya zararda ne tür adli ceza alınabileceğine dair bilgi durumunu ölçen soruda,  katılımcıların %44,5’ 
i evet, %45,1’ i kısmen ve % 10,3’ ü hayır cevabını vermiştir. Meslek grupları kendi içerisinde 
değerlendirildiğinde hemşirelerin bilgi düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmektedir, Sağlık teknikeri 
grubu ise bilgi düzeyi olarak değerlendirildiğinde en az evet cevabını veren gruptur. Yapılan istatistiksel 
analizde p= 0,060 değeri bulunarak anlamlı bir fark bulunamamıştır ( p > 0,05 ).   
İş sağlığı ve güvenliği kursu alınıp alınmamasına yönelik soruda toplam katılımcıların % 71,6’ sı evet, 
% 28,4’ ü hayır yanıtını vererek almadığını belirtmiştir. Sağlık teknikerleri en çok iş sağlığı ve güvenliği 
eğitimi/ kursu aldığını belirtmiştir. Bu soruda meslek grupları içinde en çok doktorların hayır cevabı 
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verdiği görülmektedir. Yapılan analizde p değeri 0,001 bulunarak anlamlı bir farklılığın olduğu 
gözlemlenmiştir ( p<0,05 ). 
“Tababet ve Şuabat-ı Sanatları Tarzı İcrasına Dair Kanun’da geçen Yetki ve sorumluluklarınız hakkında 
bilgi sahibi misiniz?” sorusuna en fazla kısmen yanıtı % 44,3 oranında işaretlenmiştir. Meslek 
gruplarındaki dağılımlar incelendiğinde toplam 168 hemşire katılımcıdan 49’ u bilgi sahibi olmadığını 
belirtmiştir. 102 sağlık teknikeri katılımcıdan %47,1’ i de hayır yanıtını vermiştir. Bu mevzuattaki bilgi 
ve sorumluluklarını meslek grubu içinde en çok hemşireler bilmektedir. Yapılan analiz sonucuna göre 
ise p değeri 0,008 bulunmuş olup anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür ( p<0,05 ). 
Katılımcıların %24,7’ sinin Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’ ndeki yetkilerini 
bilmediğine dair yanıt alınmıştır. Bu tabloda dikkat çeken durum ise evet ve hayır yanıtlarının sayılarının 
birbirine yakınlığıdır. Bu yönetmelik yataklı tedavi kurumlarında yoğunlukla dile gelmekte ancak sağlık 
çalışanlarının tam olarak bilme durumları olmamış ve çoğunluğu kısmen yanıtını vermiştir. Meslek 
grupları içinde soru değerlendirildiğinde en çok doktorların bilgi düzeyleri diğer meslek gruplarına göre 
daha yüksek en az bilgi sahibi olanlar ise ebelerdir. Genel anlamda meslek grupları bu yönetmelikteki 
yetkileri hakkında kısmen de olsa bilgi sahibi olduğunu belirtmiş olup istatistiki analiz sonucu p= 0,001 
bulunarak anlamlı bir farklılığın olduğu gözlenmiştir. 
Sağlık meslek mensupları yetkilerinin belirtildiği yönetmeliği bilme durumu değerlendirildiğinde, 
katılımcılardan %44,3’ ü kısmen, %33,3’ ü evet, % 22,4’ ü hayır yanıtını vermiş olup meslek grupları 
içinde hemşirelerin en fazla kısmen ve evet yanıtını verdiğini çıkarabiliriz. Bu yönetmelikteki yetkilerini 
bilen 116 kişiden 61’ini hemşireler oluşturmakta ve ayrıca da meslek gruplarının kendi içerisindeki bilgi 
düzeylerine bakıldığında doktorlardan %41’ e yakınının evet cevabını verdiği görülmektedir. Ayrıca 
sağlık tekniker grubunda bilme durumunun en az olduğu gözlenmiştir. Ki-kare anlamlılık testine göre 
p=0,002 sonucuna ulaşılarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. 

“657 sayılı kanundaki hak ve sorumlulukları biliyor musunuz?” sorusu ve meslek arasında anlamlı bir 
farklılık görülmekte olup p değeri 0,007 saptanmıştır. 657 sayılı kanunda geçen hak ve sorumlulukları 
katılımcıların % 50’ si kısmen biliyor, %33 ,6’ sı biliyor, %16,4’ ü bilmiyor. Bilenler arasında en çok 
yüzdeye sahip olan grup hemşirelerdir, bilmeyen gruplarda en çok yüzdeye sahip grup ise sağlık 
teknikerleridir.  

Katılımcıların eksik bir iş yaptıklarında sağlık çalışanlarının ne tür disiplin cezaları alabileceklerine dair 
bilgileri ve meslek grupları arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p> 0,05). Katılımcıların 
soruya verdikleri evet ve kısmen cevapları neredeyse sayı olarak da yüzde olarak da aynıdır. 
Katılımcıların % 9,5’ inin eksik iş ve işlem yaptığı takdirde alacağı cezalar hakkında bilgisi 
bulunmamaktır. Meslek grupları değerlendirildiğinde en çok hemşirelerin bu konudaki bilgileri göze 
çarpmaktadır. 
Hasta ve çalışan güvenliği tedbiri almak sağlık sektöründe makro ve mikro düzeyde üzerinde durulan 
önemli konulardan olarak tüm sağlık personelleri bu görevi üstlenmektedir. Meslek olarak 
değerlendirdiğimizde gruplar toplamda % 59,8 oranında hepsi şıkkını işaretlemiştir. Hepsi cevabını en 
çok veren meslek grubu yüzdeler değerlendirildiğinde ebelerdir. Ama genele bakıldığında bu görevin 
sadece hastane idaresinde olduğunu düşünen 348 kişiden 110 kişidir ve toplamın %31’ ini 
oluşturmaktadır. Bu %31’ i oluşturan grubun çoğunluğunu hemşire ve sağlık teknikerleri 
oluşturmaktadır. İstatistiki analiz sonucunda ise p= 0,363 bulunarak anlamlı bir farklılık olmadığı 
görülmüştür. 
Hasta hakları konusunda katılımcılar % 59,2 oranında evet yanıtını vermişlerdir. 66 hekim katılımcıdan 
41’ i, 168 hemşire katılımcıdan 103’ ü, 12 ebe katılımcıdan 4’ ü, 102 sağlık teknikeri katılımcıdan 58’ i  
evet yanıtını vermiştir. Meslek gruplarında genel olarak evet yanıtı ağır basmakla birlikte sadece 
ebelerden 12 katılımcının 7’ si kısmen bilgisi olduğunu belirtmiştir. Soruya verilen cevaplardan evet ve 
kısmen cevabı birbirine çok yakın yüzdelerle ifade edilmiş olup anlamlılık tespit edilmemiştir. Yapılan 
ki- kare test değerine göre p=0,569 bulunarak anlamlı bir farklılığın olmadığı gözlenmiştir (p>0,05 ). 
Toplam katılımcıların % 43,4’ ü mobbinge uğrayınca haklarını nasıl arayacağını kısmen bilmekte , % 
37,4’ ü bilmekte, % 19,3’ ü ise bilmemektedir. Meslekleri değerlendirdiğimizde toplam katılımcıların 
%19 unu oluşturan hekim grubunun 66 kişiden 32’ si ( % 48,5 ) kısmen, 25’ i ( %37,9 ) bilmekte, 9’ u 
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( %13,6 ) mobbinge uğrayınca hakkını nasıl araması gerektiğini bilmediğine yönelik cevap vermiştir. 
Toplam 168 ( %100 ) hemşire katılımcının 76’ sı ( %45,2) kısmen, 59’ u( %35,1) evet yanıtını vermiştir.  
Buna göre yapılan istatistiksel analizde meslek ve çalışanların mobbinge uğraması durumunda haklarını 
nasıl arayacakları değerlendirildiğinde anlamlı bir farklılık bulunamamıştır ( p > 0,05 ). 
“Hasta hakları konusunda aldığınız eğitimi yeterli buluyor musunuz?” sorusuna katılımcılar % 41,1 ile 
yeterli cevabını vererek en fazla bu şıkkı işaretlemişlerdir. Genel olarak eğitimini az yeterli bulan 110 
kişi vardır, aynı zamanda da sağlık teknikerleri grubuna bakıldığında yeterli ve az yeterli cevabının eşit 
olduğu gözlenmektedir. Meslek grupları da genel olarak ayrı ayrı değerlendirildiğinde yapılan istatistiki 
testin p değerinin 0,05’ ten büyük olduğu ve anlamlı bir farklılığın olmadığı gözlenmiştir. 
Mesleğin tabii olduğu mevzuat veya hukuki sorumluluklara yönelik eğitim alma durumu 
değerlendirildiğinde katılımcıların %39,9’ u kısmen eğitim aldığını belirtmiştir. Katılımcıların %36,5’ i 
eğitim aldığını belirtirken %23,6’ sı eğitim almadığını dile getirmiştir. En çok eğitim alan meslek 
grupları doktor ve hemşirelerdir. En az eğitim alan meslek grubu ise sağlık teknikerleridir. Bu sorunun 
meslek grupları ile arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmektedir ( p>0,05 ) 
“Mesleğinizin mevzuattaki görev tanımları hakkında bilgiye sahip misiniz ?” sorusuna verilen yanıtlara 
göre meslek ile arasında anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir ( p>0,05 ). Beşli likertle 
değerlendirilen soruya katılımcıların verdiği cevaplara göre %56 oranında normal derecede bilgiye sahip 
olduğu belirtilmiştir. Normal derecede verilen yanıtı takip eden yanıtlar ise az, fazla, çok az ve çok fazla 
cevapları takip etmektedir. Normal derecede bildiğini belirten meslek gruplarının başında ebe gelmekte 
olup, sırasıyla doktor, sağlık teknikeri, hemşire takip etmektedir. 
Meslek grupları ve “Mesleğinizin mevzuatlardaki görev tanımlarını ve güncellemelerini takip ediyor 
musunuz?” sorusuna verilen cevaplara göre ikisi arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir 
(p=0,256). Katılımcıların verdiği cevaplar değerlendirildiğinde en çok ara sıra takip etme durumu %58,9 
oranında olduğu gözlenmiştir. Sürekli takip etme durumu %20,7 oranında olup bunların içindeki en 
yüksek çoğunluğu hemşireler oluşturmaktadır. Çok nadir takip edenler ise ebelerdir. 

Mezuniyet Durumuna Göre Değerlendirme 

Bu bölümde katılımcıların mezuniyet durumlarına göre sorulara verdikleri yanıtlar ve bunların ki-kare 
anlamlılık testi ile yapılmış istatistiki analizleri yer almaktadır. Katılımcılar; lise, önlisans, lisans, 
yüksek lisans ve doktora mezunlarından oluşmakta olup 348 katılımcıdan 73’ ü lise, 86’ sı önlisans, 
121’ i lisans, 39’ u yüksek lisans, 29’ u doktora mezunudur. 
“Hastaya tedavi uygulamalarınızda olası verdiğiniz zararlarda ne tür adli cezalar alacağınızı biliyor 
musunuz?” sorusuna verilen cevaplarla mezuniyet durumları arasında yapılan istatistiki analize göre 
anlamlı bir farklılık olduğu gözlemlenmiştir (p<0,05). Mezuniyet durumlarına göre cevaplar 
değerlendirildiğinde %45,1 oranında kısmen, %44,5 oranında evet cevabı verilmiş ve iki cevabın 
sayılarının ve oranlarının çok yakın değerler olduğu gözlenmiştir. Anlamlı sonuç bulunduğu göz önünde 
bulundurulursa mezuniyet durumu arttıkça hastaya tedavi uygulamalarının olası gerçekleşen zararda 
verilebilecek olan adli cezaları bilme durumu artmaktadır 
“Kurumunuzda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgilendirme eğitimi/kursu aldınız mı?” sorusuna 
katılımcıların mezuniyet durumlarına göre verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir farklılık vardır (p< 
0,05). Katılımcılara yöneltilen soruya verilen cevaplar değerlendirildiğinde iş sağlığı eğitimi alan kişi 
katılımcıların % 71,6’ sını oluşturmaktadır.  En fazla eğitim alan mezuniyet derecesine bakıldığında ön 
lisans mezunlarının %83,7’ sinin evet yanıtını verdiği gözlenmiştir. En fazla hayır yanıtına bakıldığında 
ise yüksek lisans mezunlarının %43,6’ sı bu eğitimi almamıştır. 
Tababet ve Şuabat-ı Sanatları Tarzı İcrasına Dair Kanunda geçen yetki ve sorumluluklar hakkında bilgi 
sahibi olmaya dair soru ile mezuniyet durumları arasında anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0,05).  
Katılımcıların %44,3’ ü kısmen bilgi sahibi olduğunu belirtirken, %36,5’ i ise bilgisinin olmadığını 
belirtmiştir. Bilgisi olduğunu belirten katılımcıların kendi içinde meslek gruplarına bakıldığında doktora 
mezunlarının oranının fazla olduğu gözlenmektedir ve bu oranda mezuniyet derecelerine göre düzenli 
bir artış olduğu görülmüştür. Yine meslek grupları ayrı ayrı değerlendirildiğinde bilgi sahibi olmadığını 
belirten mezuniyet grubunun ön lisans mezunu olduğu görülmektedir.  
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Mezuniyet durumlarına göre bu soruya verilen cevaplar arasında anlamlı bir farklılık saptanmıştır 
(p<0,05). Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde geçen yetkilere en fazla evet cevabını 
veren grup doktora mezunlarının olduğu gözlemlenmektedir.  Yine toplam değerlendirildiğinde tüm 
katılımcıların %50’ si kısmen yanıtını verirken evet ve hayır yanıtını veren katılımcıların yüzdeleri aşağı 
yukarı %25 oranındadır.  En çok ‘Evet’ cevabını veren grubun doktora mezunları olduğu görülürken, en 
çok kendi içinde hayır cevabını veren grubunda yüksek lisans mezunu olduğu gözlenmiştir. ‘Evet’ 
cevabını verenler kendi içinde mezuniyet derecelerine göre düzenli arttığından dolayı tablonun anlamlı 
bir sonuç verdiği düşünülmüştür  
Katılımcılara yöneltilen bu soru ile mezuniyet durumu arasındaki istatistiki değere göre anlamlı bir 
farklılık saptanmıştır (p<0,05). Soruya en fazla evet cevabını veren grubun doktora mezunları, en fazla 
hayır cevabını veren grup ise lise mezunları olduğu görülmüştür. Katılımcıların %44,3’ ü Sağlık Meslek 
Mensupları Görev ve Yetkileri Yönetmeliği’ ni kısmen bilirken, %33,3’ ü biliyor, %22,4’ ü ise 
bilmiyordur. 
“Hasta ve çalışan güvenliği tedbiri almak kimin görevidir?” sorusuna mezuniyet durumlarına göre 
katılımcılarınverdiği cevaplar değerlendirildiğinde %59,8’ i bu soruyu doğru yanıtlamıştır. Mezuniyet 
durumları ve sorular arasında anlamlı bir farklılık saptanmış olup p değeri 0,007 saptanmıştır. Soruya 
doğru cevap verenler meslek grupları içerisinde değerlendirildiğinde lisans mezunlarının oranının en 
fazla olduğu gözlenmiştir. 
Mevzuat eğitimi alıp almama durumu ve mezuniyet dereceleri değerlendirildiğinde aralarında anlamlı 
bir farklılık olduğu ve p değeri 0,05’ in altında olduğu tespit edilmiştir. Soruya verilen cevaplar 
değerlendirildiğinde en fazla kısmen cevabının %39,9 oranında olduğu, en azının ise %23,6 oranında 
hayır yanıtının olduğu gözlenmiştir. Meslek grupları ayrı ayrı değerlendirildiğinde en çok evet yanıtı 
yüzdesi doktora mezunlarında, en az evet yanıtı ise lisans mezunlarında olduğu gözlenmiştir. 
Mezuniyet durumları ile 657 sayılı kanunda geçen hak ve sorumluluk bilgisi sorusu arasında anlamlı bir 
farklılık saptanmamış olup p değerinin 0,05’ ten büyük olduğu saptanmıştır. Bu kanuna yönelik verilen 
cevaplarda meslek grupları kendi içerisinde incelendiğinde en çok evet cevabını veren grubun doktora 
mezunları olduğu görülmekte ve sırasıyla yüksek lisans, lisans, lise ve ön lisans mezunlarının evet 
cevabını verdikleri görülmüştür. 
Mezuniyet durumu ve “İş ve işlemlerinizi eksik yaptığınız takdirde ne tür disiplin cezaları alacağınız 
hakkında bilginiz var mı?” sorusuna verilen cevaplar arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür 
ve p değeri 0,357 olarak saptanmıştır. Soruya verilen cevaplar değerlendirildiğinde evet ve kısmen 
cevaplarının birbirine çok yakın olduğu görülmektedir. Yine meslek grupları ayrı ayrı 
değerlendirildiğinde kendi içlerinde en çok evet cevabı doktora mezunlarından verilmiştir. En fazla 
hayır cevabı ise yüksek lisans mezunlarına aittir. 
Mezuniyet durumları farklı olan katılımcıların mobbing sorusuna verdikleri yanıtlar arasında anlamlı 
bir farklılık yoktur (p>0,05). Katılımcıların % 43,4’ ü kısmen biliyor, %37,4’ ü biliyor, %19,3’ ü ise 
bilmiyor. Mezuniyet gruplarına göre değerlendirirsek evet ve kısmen cevabının en yüksek olduğu grup 
doktora mezunlarıdır. Hayır cevabının en yüksek olduğu grup ise yüksek lisans mezunlarıdır. Lisans 
mezunlarına bakıldığında da evet ve kısmen cevaplarının eşit olduğu görülmektedir. Mezuniyet durumu 
arttıkça mobbinge uğranıldığı takdirde hak arama bilgi durumu artmamaktadır, artma ve azalma durumu 
düzensizdir. 
“Mesleğinizin mevzuattaki görev tanımları güncellemelerini takip ediyor musunuz?” sorusuna 
mezuniyet durumuna göre verilen cevaplar değerlendirildiğinde aralarında anlamlı bir ilişki olmadığı 
tespit edilmiş olup p değeri 0,05’ ten büyük çıkmıştır. Soruya verilen yanıtlar değerlendirildiğinde 
%58,9 oranında ara sıra cevabı gelmiştir. Bu güncellemeleri en çok takip eden grup ise doktora 
mezunlarıdır. Mezuniyet derecelerine göre sırasıyla doktora, yüksek lisans, lisans mezunu katılımcılarda 
oran düzenli artarken lise mezunlarının ön lisans ve lisans mezunlarından daha çok orana sahip olduğu 
gözlenmiştir. 
Yapılan istatistiki analize göre; katılımcıların hasta hakları konusunda bilgilerinin olması ve mezuniyet 
durumları arasında anlamlı bir farklılık yoktur ve p değeri 0,05’ in üzerinde bulunmuştur. Verilen 
yanıtlar değerlendirildiğinde toplam %59,2 evet cevabı verilmiştir. Kısmen cevabı ise %37,1 oranıyla 

905



 
   

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

evet cevabını takip etmektedir. Hasta hakları konusunda en çok bilgisi olan grup %86,2 oranında evet 
yanıtını veren doktora mezunlarıdır. ‘Hayır’ cevabını en çok veren grup ise %5 ile lisans mezunu 
grubudur. 
“Hasta hakları konusunda aldığınız eğitimi ne kadar yeterli buluyor sunuz?” sorusu ve mezuniyet 
durumlarının arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir. Yapılan istatistiki test sonucuna göre 
p>0,05’ dir. Toplam 348 katılımcıdan %41,1’ i aldıkları eğitimi yeterli bulurken %19,5’ i yetersiz 
bulmuş, %7,8’ i eğitim almadığını belirtmiştir. Aldıkları eğitimi en fazla yeterli bulan grup doktora 
mezunları olarak göze çarpmaktadır. En fazla yetersiz bulan ve eğitim almayan grup ise lise 
mezunlarıdır. 
Mezuniyet durumlarına göre “Mevzuatlardaki görev tanımlarıyla ilgili bilginiz var mı?” sorusuna 
verilen cevaplar değerlendirildiğinde aralarında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür (p>0,05). 
Katılımcıların %56’ sı normal düzeyde bilgi sahibi olduğunu belirtmiştir. Doktora mezunlarının 
tamamına bakıldığında tüm grupta en fazla normal cevabı bu gruptadır.  

SONUÇ 

Katılımcıların meslek grupları ve İş sağlığı ve güvenliği eğitimi alma durumu, Tababet-i Şuabat’ı 
Sanatları Tarzı İcrasına Dair kanunda geçen yetki ve sorumluluklar hakkında bilgi sahibi olma, Yataklı 
Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’ndeki yetki ve sorumlulukları bilme, Sağlık Meslek Mensupları 
Görev Tanımları Yönetmeliği’ndeki yetki ve sorumlulukları bilme, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nda geçen hak ve sorumlulukları bilme durumları arasında anlamlı bir farklılık olduğu 
görülmüştür. 
Mezuniyet durumu ve katılımcılara yöneltilen hastaya tedavi uygulamalarında olası verilen zararlarda 
ne tür adli cezalar alacağını bilme durumu,  Kurumda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgilendirme 
eğitimi/kursu alma durumu, Tababet-i Şuabat’ı Sanatları Tarzı İcrasına Dair kanunda geçen yetki ve 
sorumlulukları bilme durumu, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’ nde geçen yetki ve 
sorumlulukları bilme durumu, Sağlık Meslek Mensupları Görev Ve Yetkileri Yönetmeliği’ndeki 
Yetkileri bilme durumu, Hasta ve çalışan güvenliği tedbiri almanın kimin görevi olduğu, Mesleğe 
yönelik mevzuat eğitimi alıp almama durumu sorularına verilen yanıtlar arasında anlamlı bir ilişki 
vardır. 
Yaş parametresi esas alındığında ise hasta hakları konusundaki eğitimin yeterliliği ve bilgi düzeyleri, 
Devlet Memurları Kanunu hakkında bilgi durumunu ölçen sorulara verilen yanıtlar arasında anlamlı bir 
ilişki tespit edilmiştir. 
Arat’ ın 2003 yılında yapmış olduğu çalışmaya göre, Katılımcıların Mesleklerine İlişkin Hukuki ve 
Cezai Sorumluluklarına Yönelik Eğitim Alıp Almadıklarına İlişkin Dağılımına bakıldığında % 59,4’ ü 
eğitim almadıklarını belirtmiştir. Şuan ki yapılan çalışmaya göre ise katılımcıların % 23,6’ sı eğitim 
almadığını belirtmiştir. Arada geçen sürede mevzuat eğitimlerine biraz daha ağırlık verildiği 
saptanmıştır. 
Çalışmamızda doktorların % 25’ i mesleklerine yönelik herhangi bir mevzuat eğitimi almadığını 
belirtmiştir. Demircan’ın 2010 yılında yapmış olduğu çalışmasında ise doktorların büyük çoğunluğunun 
eğitim almadığı ancak mevzuatlara yönelik ortalama düzeyde bir bilgi birikimine sahip oldukları 
sonucuna varılmıştır. Bu sonuca göre zaman içerisinde hasta hakları ve çalışan haklarına yönelik olarak 
yapılan çalışmaların sonucu olarak mevzuat eğitiminin artırıldığı ve çalışanların gelebilecek olası 
şikâyetlere karşı veya kendi haklarını daha iyi savunabilme adına araştırma yapmaları veya da 
mesleklerin örgütlenmesi olarak daha iyi bir aşamaya geldiğini söylemek mümkün olabilir. 
Hemşirelerin görev tanımları yapılırken mevzuatta farklılıklar tespit edilmiş ve çok yüzeysel görev 
tanımları olduğu görülmüştür. Bunlara mevzuatta daha detaylı tanımlamalar yapılarak gerekli 
güncellemeler yapılmalıdır. 2008 yılında Atik’ in yapmış olduğu çalışmada değişen Hemşirelik 
Yönetmeliği paralelinde Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin yeniden revize edilmesi ve 
hemşirelik rollerinin detaylarına yer verilmesi gerektiğini vurgulamıştır.  
Karabakır’ın 2011 yılında yapmış olduğu çalışmaya göre hemşirelerin büyük bir çoğunluğu mevzuat 
bilgisine sahip değildir ya da yanlış bilgilere sahiptir. Bunlar içerisinde eğitim düzeyi arttıkça istenilen 
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cevabı verme oranı da arttığı saptanmıştır. Bu çalışmada ise sağlık teknikerlerine göre lisans ve üzeri 
eğitime sahip olan hemşireler hukuki anlamda daha bilgilidir denebilir. 

Öneriler; 

Sağlık meslek mensubu yetiştiren tüm ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarında sağlık mevzuatının 
daha detaylı bir şekilde anlatılmasına ve ortak bir müfredatla tüm meslek mensuplarının bilgi 
düzeylerinin yükseltilmesi gerekmektedir. 
Sağlık kuruluşlarında yeni işe başlayan sağlık çalışanlarına oryantasyon eğitimlerine sağlık mevzuatı 
bölümünün eklenmesi gerekmekte, aynı zamanda da tüm çalışanlara en az yılda bir kere mevzuat eğitimi 
verilerek hem mevcut mevzuat hem de mevzuat güncellemeleri hakkında bilgi verilmesi sağlanmalıdır. 
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TÜRKİYE’ DE ÖZEL SAĞLIK SİGORTALI SAYISI VE ÖZEL 
SAĞLIK PİRİM ÜRETİMİ ARTIŞININ SAĞLIKTA HİZMET 

SUNUMU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Ömer Faruk Karaca1 
Sabit Uygun2 
Samet Çoban3 

Özet 

Türkiye’de nüfusun tamamına yakınını kapsayan Sosyal Güvenlik Kurumu ile birlikte nüfusun %7,6’ sını 
kapsayan özel sağlık sigortaları da sağlık hizmetleri finansman kaynağı olarak ülke sağlık sisteminde yerini 
almaktadır. Sağlık Bakanlığı 2003 yılında ülkemizde Sağlıkta Dönüşüşüm Programı ile ülke genelinde sağlıkta 
kaliteli hizmet sunumunu hedeflemiştir. Çalışmanın amacı özel sağlık sigortalı sayısı ve özel sağlık pirim üretimi 
artışının sağlıkta hizmet sunumu açısından yıllar bazında değerlendirilmesini yapmaktır. Bu amaçla 2002-2017 
yıllarına ait Türkiye Sigortalar Birliği, Türkiye İstatistik Kurumu ve OECD’den elde edilen resmi verilerden 
toplanan prim üretim miktarı, özel sağlık sigortalı sayısı ve özel hastane sayısı ile ilgili veriler değerlendirilmiştir. 
Yıllara göre en yüksek sağlık kuruluşu sayısı %12 artışla 2009 yılında, en fazla prim miktarı % 40 artışla 2008 
yılında gerçekleşmiştir. Yıllar itibariyle veriler incelendiğinde uygulanan sağlık politikaları özel sağlık kuruluş 
sayıları ve özel sağlık sigortalı sayılarını etkilemiştir. Bu değerlendirmeler kapsamında Türkiye’ de Sağlıkta 
dönüşüm programının sağlık alanında ülkede getirmiş olduğu yenilik ve kalitenin özel sağlık sigortası 
kullanımdaki taleple doğru orantılı olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler:  Özel Sağlık Sigortacılığı, Sağlıkta Dönüşüm Programı, Sağlık Branşı Prim Üretimi 

EVALUATING THE NUMBER OF PRIVATE HEALTH INSURED 
PEOPLE AND THE INCREASE IN PRIVATE HEALTH CARE 
PREMIUM AMOUNT IN TURKEY FROM THE ASPECT OF 

PRESENTATION OF HEALTH SERVICES
Abstract 

In Turkey, private health insurance covering 7.6% of the population is also included in the country's 
health system as a financing fund. Ministry of Health in 2003 with the program of Health transformation in our 
country, it is aimed to provide quality health services throughout the country. The aim of the study is to evaluate 
the number of private health insured people and the increase in private health care premium production on a 
yearly basis in terms of health service provision. For this purpose, data related to the premium production amount 
collected from the Turkish insurance Union, Turkish Statistical Institute and OECD, number of private health 
insured and number of private hospitals for 2002-2017 were evaluated. The number of the highest healthcare 
institutions by year was 12% in 2009 and the maximum premium amount was 40% in 2008. The health policies 
that were applied when the data were analyzed for years have affected the number of private health institutions 
and the number of private health insured people. Within the scope of these evaluations, it was determined that the 
innovation and quality of the health transformation program in Turkey is related with the private health insurance 
demand. 

Key Words: Private Health Insurance, Health Transformation Program, Health Branch Premium Production 
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1. Giriş 
 

İnsanların yaşamları boyunca kendilerini ve ailelerini karşılaşacakları olası risklere karşı 
güvence altına alma istekleri sosyal güvenlik kavramını geliştirmiş ve insanlara sunulacak sosyal hakları 
gündeme getirmiştir. Toplumun sağlıklı bireylere sahip olması, toplumların gelişmesinde en önemli 
konu olduğu için, sunulan sağlık hakları da sosyal güvenlik içerisinde birinci sırayı almaktadır. Ülkeler 
ciddi bir finans kaynağı gerektiren sağlık ihtiyaçlarının karşılanması konusunda kendisini geliştirmekte, 
reformlar yapmakta, diğer ülke model uygulamalarını denemektedirler. 
 

Türkiye'de sağlık hizmetleri finansmanın istenilen seviyede olmaması nedeniyle Genel Sağlık 
Sigortası (GSS) modeli oluşturulmuştur. Bu model ile amaç, kişilerin daha kaliteli hizmet almalarını 
sağlamak ve finansman yetersizliğini azaltabilmektir. Özel hastanelerin artmasıyla birlikte bireyler; 
kamu hizmetinin yeterli olmadığı ya da daha fazla kaliteli hizmet almak istemeleri durumunda, bütçesi 
uygun olan, pek çok avantaj sağlayan özel sağlık sigortalarını seçmektedirler (Balkanlı, 2017). 
Böylelikle Sosyal Güvenlik Sistemi; sosyal sigortaların omuzladığı yükün bir kısmını özel sigortalara 
aktararak finans sıkıntısından kısmen de olsa kurtulmaktadır (Zengin, 2015).  

 
1.1. Özel Sağlık Sigortacılığının Tanımı 
 

Özel sağlık sigortası bireylerin isteğe bağlı olarak sigorta şirketlerinden belirli prim karşılığı, 
olası hastalık risklerini teminat altına almak için aldıkları sigorta türüdür (Balkanlı, 2017: 18). Özel 
sağlık sigortalarının amacı, bireylerin yaşamları boyunca karşılaşabilecekleri hastalık riskine karşılık, 
onların ekonomik zararları paylaşmak ve belirli oranlarda kar elde etmektir (Avşar, 2010: 53). Özel 
sağlık sigortası, bireylerin karşılaştığı hastalık riski sonucunda ortaya çıkan ekonomik zararı paylaşmak 
ve belirli oranda kar elde etmektir (Avşar, 2010: 53). Sağlık sigortası başlangıç tarih ve saatinden sonra 
meydana gelen kaza ve hastalık ile ilgili tüm harcamalar, poliçenin tüm şartlarını ve istisnai durumlarını 
da kapsayan teminatlar çerçevesinde karşılanabilmektedir (Milli Eğitim Bakanlığı). Özel sağlık 
sigortaları kar amaçlı işletmeler olduğu için genellikle yüksek risk grubu olarak adlandırılan ve bu grupta 
yer alan yaşlı, sakat, kronik hastalığı olan vb. kişileri sigorta yaptırmaktan kaçınmaktadırlar (Tıraş, 
2013: 125-152). 
 
1.2. Türkiye’de Özel Sağlık Sigortacılığının Tarihi 
 

Türkiye’ de 1862 yılından önce sigorta sayılabilecek bir uygulamaya rastlamak zor olmakla 
birlikte 1870'li yıllardan sonra en çok yabancıların sigorta şirketlerinde yoğunlaşmaya başlamıştır 
(Zengin, 2015). 1982 yılında Riunioni Adriatica di Sigurta adlı İtalyan şirketi ülkemizde faaliyete 
geçmiştir (Avşar 2010: 62) Ülkemizde özel sağlık sigortacılığı 1983 yılında işverenlerin çalışanlarının 
primlerini ödemesi şeklinde grupları kapsayan bir uygulama şeklinde başlamış daha sonra 1988 yılı 
itibariyle fertlere de sunulmuştur (Arık, 2010: 116-118). Türkiye' de ilk özel sağlık sigortası 
uygulamasını Ziraat Bankası başlatmıştır (Güngör, 2007: 119) 1990 yılından sonra çok hızlı bir gelişme 
gösteren özel sağlık sigortacılığı Türkiye'nin en hızlı büyüyen sigorta kolu olmuştur (Tiryaki vd., 2000: 
129-130). 
 

Türkiye’de tamamlayıcı sağlık sigortası, 28 Haziran 2012 tarihli 2012 / 25 Genelge ile içeriğinin 
neler olacağı belirlenmesi sonrasında, sigorta şirketlerince ürün oluşturulmaya başlanmıştır. Genelge 
’de genel sağlık sigortasının temel paketi içerisinde yer almayan sağlık tazminat taleplerinin de ürün 
içeriğinde olabileceği ancak, sigorta şirketleri henüz yeni olan bu üründe belki riskleri görebilmek adına 
ürün özel şartlarında, bu taleplerin karşılanmayacağını belirtmektedir. Hali hazırda sigorta şirketleri bu 
ürün ile Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı özel kurumlarda hizmet almak isteyen sigortalıların, 
sosyal sigortasını kullanması durumunda hastanelerin talep ettikleri ilave ücretler için teminat 
vermektedir (Balkanlı 2007: 46-47). 
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1.3. Özel Sağlık Sigortası Tercih Edilme Nedenleri 

Ülkemizde özellikle büyük şehirlerde nüfusunun artmasına bağlı olarak sağlık hizmetine olan 
talep artmış ve kamu hastanelerin yetersiz kalmasına neden olmuştur. Bunun sonucunda olarak özel 
hastaneler artmış,  sağlık hizmeti sunumunda artan kalitenin getirmiş olduğu maliyetin karşılanmasında 
özel sağlık sigortaları önemli rol oynamıştır. 

 Özel hastanelere olan talebin ve buna bağlı olarak özel sağlık sigortalı sayısının artmasındaki 
nedenler kısaca şu şeklide sıralanabilir:  

• Özel hastanelerin sağlık yükünün önemli bir kısmını üstlenmesi,
• Randevu yoğunluğunun daha az olması ve zamanında hizmet alımı,
• Daha kaliteli ve memnuniyet odaklı otelcilik hizmetleri,
• Teknoloji olarak öncü durumda olması ve sektörde standardı belirlemesi,
• Yüksek yetkinlik gerektiren karmaşık prosedürlerinin gerçekleştirilmesi,
• Nitelikli işler yapan akredite hekimlerin özel hastanelerde daha fazla yer alması,
• Doktor ve hastane seçimi sigortalıya ait olması,
• Hastane personeli özel olarak hasta ve yakınları ile ilgilenmesi ( Balkanlı 2007: 44).

1.4. Sağlıkta Dönüşüm Programı 

2003 yılında uygulamaya konulan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile sağlık sisteminde önemli 
değişiklikler yaşanmıştır. (Koçkaya vd., 2016: 82-101). Sağlıkta dönüşüm programı adı altında 
yasalaşma ve uygulamalarına tanıklık ettiğimiz Türkiye’deki sağlık reformlarının nedenleri arasında; 
,sağlık hizmetinde memnuniyetsizlikler, sağlık hizmeti kullanımında hakkaniyetsizlik, maliyetlerin 
artışı, nüfusun önemli bir kısmının hiçbir sosyal güvenceye sahip olmaması, kaynakların verimsiz 
kullanımı ve küresel sağlık reformları yer almaktadır (Yıldırım ve Yalçın, 2005: 5). Sağlık bakanlığı 
tarafından sağlıkta dönüşüm programının amacı; sağlık hizmetlerinin etkili, verimli ve hakkaniyete 
uygun bir şekilde organize edilmesi, finansmanının sağlanması ve sunulması olarak açıklanmaktadır 
(Sağlık Bakanlığı; akt. Avşar, 2010: 35). 

Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında öngörülen kilit özellikteki değişikler arasında, özel 
sektörden hizmet satın alımı ve sözleşmeli personelin istihdamının sağlanması konuları yer almaktadır 
(Avşar, 2010). Türkiye’de 2003-2016 yılları arası yataklı ve yataksız sağlık kurumları sayısına bakarak, 
Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın 16 Kasım 2002 tarihinde açıklanan Acil Eylem planı kapsamında ki 
Herkese Sağlık adı altında sağlık alanında yapılması öngörülen temel hedefler başlığı altında yer alan 
“Özel sektörün sağlık alanına yatırım yapmasının özendirilmesi”  maddesine bağlı olarak özel hastane 
sayısı artmış olup bu bağlamda paralel olarak özel sağlık sigortası kullanımı da artmıştır (58. Hükümet 
Acil Eylem Planı, 2003:11). Sağlıkta Dönüşüm Programının uygulamaya konulmasıyla birlikte 
ülkemizde özel sağlık kuruluşu sayısı 2016 yılı itibariyle % 106 artış göstermiştir. Tamamlayıcı sağlık 
sigortası ile birçok özel hastane Sosyal Güvenlik Kurumu anlaşmalı olarak hizmet vermeye başlamıştır. 
Sigorta şirketleri tamamlayıcı sağlık sigortası paketlerini arttırmış olup, hizmet alımında bulunan kişiler 
daha ekonomik poliçeler ile hizmet alımı yapmaya başlamıştır. Bu durum sigortalı sayısının artmasında 
etkili olmuştur. 
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2. Yöntem 
 

Çalışmamızın amacı, Sağlıkta Dönüşüm Programı ile sağlık hizmetlerine erişimin ve 
harcamanın artmış olduğu ülkemizde özel sağlık sigortalı sayısı ve sağlık branşı prim üretimi artışını 
yıllar bazında sağlıkta hizmet sunumu açısından değerlendirmektir. 
 

Çalışmada yöntem olarak literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında 2002-
2017 yıllarına ait Türkiye Sigortalar Birliği, OECD ve Türkiye İstatistik Kurumundan elde edilen ikincil 
veriler kullanılmıştır. Yapılan literatür taramasında benzer bir çalışmaya rastlanmamıştır ve bu sebeple 
çalışma özgündür. Literatürdeki bilgileri destekleyecek anket, mülakat gibi araştırma verilerinin 
olmaması ve zaman bu çalışmanın sınırlılıkları arasında yer almaktadır. 
 
3. Bulgular 
 

Araştırma kapsamında Türkiye'de 2002-2017 yılları arasında özel sağlık sigortalı sayısı, özel 
sağlık kuruluşu sayısı ve alınan prim miktarı ve yıllara göre değişimi incelenmiştir. Buna göre 2002 
yılında özel sağlık kuruluşu sayısı 271, 2017 yılında 565'tir. Özel sağlık kuruluşu sayısı yıllar itibariyle 
en fazla artış 2009 yılında % 12,5 ile gerçekleşmiştir. Sigorta prim miktarı artışı yıllara göre an fazla 
yükselişi 2008 yılında % 40 artış ile gerçekleşmiştir. 

 
Tablo 1’de Türkiye’de sağlık kuruluşlarının yıllar itibariyle gösterdiği değişiklikler 

belirtilmiştir. 2000 yılında Sağlık Bakanlığına kamuya bağlı sağlık kuruluşu sayısı 861, üniversite 
hastane sayısı 42, özel hastane sayısı 261, diğer grup içerisinde yer alan hastane sayısı 19 olduğu tespit 
edilmiştir. Toplam yataklı sağlık kuruluşu sayısı 1183, yataksız sağlık kurumu sayısı 9564 ve genel 
toplam sağlık kuruluşu sayısı 10747’dir. 

 
2016 yılı kamu sağlık kuruluşu sayısı 69, özel sağlık kuruluşu sayısı 565’tir. Diğer grubu 

içerisinde yer alan belediye hastaneleri ve Milli Savunma Bakanlığı hastaneleri sağlık bakanlığına 
bağlanmıştır. Diğer grubu içerisinde yer alan hastane sayısının 2002 yılı artış nedeni Milli Savunma 
Bakanlığı hastanelerinin diğer grubu içerinde değerlendirilmeye başlanmasıdır. Özel sağlık kuruluş 
sayısında yıllara göre ilk yüksek artış 2005 yılında 15 yeni özel sağlık kuruluşu açılmasıyla yaşanmıştır. 
2002-2016 yılları itibariyle özel hastane sayısı artışı en fazla 2008-2009 yılları arası 50 yeni özel sağlık 
kuruluşu ile bir önceki yıla oranla % 12.5 artış yaşanmıştır. 2016 yılı itibariyle Türkiye’de genel toplam 
sağlık kuruluşu sayısı 32.980 olduğu tespit edilmiştir.  
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Tablo 1. Türkiye’de 2000-2016 Yılları Arası Sağlık Kurumu Sayısı 

Yataklı Ve Yataksız Sağlık Kurumları Sayısı, 2000-2016 

Number Of İnpatient And Outpatient Medical İnstitutions,2000-2016 

Yataklı Sağlık Kurumları - Inpatient Medical İnstitutions 

Yıllar Genel 
Toplam Toplam Sağlık Bakanlığı'na 

bağlı  Üniversite Özel Diğer(1) Yataksız sağlık 
kurumu(2) 

Years General 
Total Total Attached to the 

Ministry of Health  University Private Other(1) Outpatient medical 
institutions(2) 

2000 10 747 1 183 861 42 261 19 9 564 

2001 10 581 1 199 870 43 267 19 9 382 

2002 9 685 1 156 774 50 271 61 8 529 

2003 9 183 1 174 789 50 274 61 8 009 

2004 9 038 1 217 829 52 278 58 7 821 

2005 8 870 1 196 793 53 293 57 7 674 

2006 9 831 1 203 767 56 331 49 8 628 

2007 11 839 1 317 848 56 365 48 10 522 

2008 13 818 1 350 847 57 400 46 12 468 

2009 15 205 1 389 834 59 450 46 13 816 

2010 26 993 1 439 843 62 489 45 25 554 

2011 27 997 1 453 840 65 503 45 26 544 

2012 29 960 1 483 832 65 541 45 28 477 

2013 30 116 1 517 854 69 550 44 28 599 

2014 30 176 1 528 866 69 556 37 28 648 

2015 30 449 1 533 865 70 562 36 28 916 

2016 32 980 1 510 876 69 565 - 31 470 

(1) "Diğer" grubu altında Belediyelere ait yataklı 
sağlık kurumları kapsanmıştır. 2016 yılında sayıları 
az olduğundan "Özel" sektöre dahil edilmiştir. 
Ayrıca, 2002 - 2015 yılları arasında Milli Savunma 
Bakanlığı'na ait hastaneler "Diğer" grubuna dahil 
edilmiştir.                                       

(2) Sağlık Ocağı, Aile Hekimliği Birimi, Sağlık Evi, Verem 
Savaş Dispanseri, AÇSAP Merkezi, Kanser Erken Teşhis, 
Tarama ve Eğitim Merkezi, Özel Poliklinik, Özel Tıp 
Merkezleri sayıları toplama dahil edilmiştir. 2000 yılı öncesi 
için, tanıma uygun sağlıklı verilere ulaşılamamıştır.                                                   

 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu 
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Tablo 2. Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşu Sayısı ve Özel Sağlık Sigortası Prim Miktarı 2002 
Yılına Oranla % Değişimi 

 
Tablo 2‘de Türkiye’de 2002-2016 yılları arası özel sağlık kuruluşlarının sayısı ve özel sağlık 

sigortası alınan prim miktarı verilmiştir. 2002 yılı baz alınarak yıllık değişim oranları belirlenmiştir. 
Özel sağlık kuruluşu sayısı 2002 yılında 271, 2016 yılı itibariyle 565 olarak belirlenmiştir. Sağlık 
kuruluşu sayısı 2016 yılı itibariyle 2002 yılına göre % 108 oranında artış göstermiştir. Sağlık kuruluş 
sayıları incelendiğinde her yıl düzenli olarak artış göstermiştir. Alınan prim 2002 yılında 327.173.000 
TL, 2017 yılında 4.825.757.464 TL olduğu tespit edilmiştir. 2016 yılı itibariyle alınan prim sayısı oranı 
2002 yılına göre % 1375 oranında artış göstermiştir. Özel sağlık kuruluşları ve özel sağlık sigortalı sayısı 
ülkemizde her yıl artış göstermiştir. Özel sağlık kuruluşlarına yapılan yatırımların artması, özel sağlık 
kuruluşlarının rekabet ortamı içerisinde pazar payını ve müşteri memnuniyetini arttırabilmek için 
uyguladığı uygulamalar, kalite standartlarında ki iyileşmeler özel sağlık sigortacılığına olan talebin 
artmasında ki nedenler arasında gösterilebilmektedir.  

 

 

 

 

Yıllar Özel Sağlık 
Kuruluşu 

Sayısı 

Değişim 

% 

Özel Sağlık Sigortası Alınan 
Prim (TL) 

Değişim 

% 

2002 271 0.00 327.173.000 0.00 

2003 274 0.01 409.916.000 0.25 

2004 278 0.03 520.750.000 0.59 

2005 293 0.08 676.540.000 107 

2006 331 0.22 758.903.000 132 

2007 365 0.35 930.386.000 184 

2008 400 0.48 1.305.007.060 299 

2009 450 0.66 1.390.157.525 325 

2010 489 0.80 1.675.377.354 412 

2011 503 0.86 1.962.821.974 500 

2012 541 100 2.169.817.633 563 

2013 550 103 2.398.077.778 633 

2014 556 105 2.847.809.073 770 

2015 562 107 3.321.928.306 915 

2016 565 108 4.082.408.624 1148 

2017 - - 4.825.757.464 1375 
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Tablo 3. 2000-2017 Yılları İçin Sağlık Branşında Alınan Prim Miktarı, Sigortalı Sayısı ve Oranları 

 
 
 

Yıl 

 
 
 

Alınan Prim 
(TL) 

 
Özel 

Sağlık 
Sigortalı 

Kişi 
Sayısı* 

Toplam 
Nüfus 

içerisinde 
özel 

sağlık 
sigortalı 
Sayısı  

%  

 
 
 

Yıl 

 
 
 

Alınan Prim 
(TL) 

 
Özel 

Sağlık 
Sigortalı 

Kişi 
Sayısı* 

 
Toplam 
Nüfus 

içerisinde 
sigortalı 
Sayısı  

% 

2000 - 690 1 2009 1.390.157.525 1848 2.5 

2001 - 655 1 2010 1.675.377.354 2040 2.8 

2002 327.173.000 697 1 2011 1.962.821.974 3419 4.6 

2003 409.916.000 704 1 2012 2.169.817.633 4131 5.5 

2004 520.750.000 785 1.2 2013 2.398.077.778 4304 5.6 

2005 676.540.000 974 1.4 2014 2.847.809.073 4483 5.8 

2006 758.903.000 1186 1.8 2015 3.321.928.306 4279 5.4 

2007 930.386.000 1788 2.5 2016 4.082.408.624 6101 7.6 

2008 1.305.007.060 2214 2.8 2017 4.825.757.464 - - 

*Sigortalı sayısı*1000 
 

Tablo 3’ de Türkiye’de özel sağlık sigortalı sayısı 2000 yılında 690.000 kişi, 2008 yılında 
2.214.000 kişi, 2016 yılında ise 6.101.000 kişi olarak tespit edilmiştir. Özel sağlık sigortası alınan prim 
ise 2002 yılında 327.173.000 TL iken 2008 yılında 1.305.007.060 TL, 2017 yılında ise 4.825.757.464 
TL olarak tespit edilmiştir. 

 
Türkiye’de özel sağlık sigortalı sayısının toplam nüfus içerisinde ki oranı 1999 yılında % 1, 

2008 yılında % 2.8 ve 2016 yılında % 7.6 olarak tespit edilmiştir. Özel sağlık sigortalı kişi sayısının  
toplam nüfus içerisindeki oranı 2004 yılı itibariyle her yıl düzenli olarak artmakta iken 2009 yılında % 
2.8’den % 2.5’ e , 2005 yılında 5.8’dan 5.4’e düşüş yaşanmıştır. 

 
Alınan prim miktarı yıllara göre incelendiğinde en yüksek artış 2007-2008 yılları arasında % 40 

oranında olduğu ve sigortalı sayısında artış oranının ise % 19 olduğu gözlemlenmektedir.  Bu dönemde 
yaşanan ekonomik kriz ortamı sağlık politikalarını ve fiyatlandırmaları etkileyerek artışa neden olduğu 
düşünülmektedir. 2008-2009 yılları incelendiğinde kriz ortamı nedeniyle fiyat politikalarında ki 
dalgalanmalar ve ilk kez uygulamaya konulan sigortalıların da sosyal güvenlik kurumu anlaşmalı özel 
sağlık kuruluşlarında ilave ücret ödeyerek muayne olabilme imkanı özel sağlık sigortalı sayısında % 
16.5 düşüşe neden olduğu düşünülmektedir. 
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Kaynak: OECD Healthcare Coverage Statistics, 
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=INSIND# 

Şekil 1. OECD Verilerine Göre Özel Sağlık Sigortası Kullanımının Yıllara Göre Dağılımı 

Şekil.1’de Türkiye’de özel sağlık sigortalı sayısının toplam nüfusa oranı gösterilmiştir. Özel 
sağlık sigortalı sayısının toplam nüfusa oranı yıllar itibariyle artış göstermektedir. 2008 yılında oran % 
2.8' e yükselirken, 2009 yılında % 0.3 düşüş yaşanmıştır. En hızlı artış 2015-2016 yılları arasında 
yaşanmış olup 2016 yılında özel sağlık sigortalı sayısının toplam nüfus içerisindeki oranı % 7.6 olduğu 
tespit edilmiştir. 2003 ten günümüze artış gösteren özel sağlık sigortalı sayısının nüfusa oranındaki 
değişimler dönemin sağlık politikaları ve nüfustaki değişim ile ilişkilendirilmektedir. Özel sağlık 
sigortalı kişi sayısı içerisinde tamamlayıcı sağlık sigortalı sayısı da yer alması 2015 yılında ki artışın 
temel nedeni olarak gösterilmektedir. 
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Şekil 2. Türkiye’de Özel Sağlık Sigortası Alınan Prim Miktarı ve Özel Sağlık Kuruluşu Sayısının 
2002 Yılına Göre Değişim Oranı 

Şekil 2’ de 2003-2016 yılları arası özel sağlık kuruluşu sayısı ve özel sağlık sigorta prim 
miktarının 2002 yılına göre artış oranı yüzdelik olarak belirlenmiştir. 2002 yılına göre özel sağlık 
kuruluşu artışı 2003 yılında % 1, 2005 yılında % 8, 2009 yılında % 66, 2013 yılında % 103, 2016 yılında 
% 108 olarak tespit edilmiştir.  

2003-2016 yılları arası özel sağlık sigorta prim miktarı 2002 yılına oranla 2003 yılında % 25, 
2005 yılında % 107, 2009 yılında % 325, 2013 yılında % 633 ve 2016 yılında % 1148 oranında artış 
gerçekleşmiştir. Sigorta prim oranları yıllara göre incelendiğinde ilk önemli artış 2008 yılında 2007 
yılına oranla % 40 artışla gerçekleşmiştir. Bir diğer önemli prim miktarı artışı ise bir önceki yıla oranla 
% 23 artış ile 2016 yılında gerçekleşmiştir. 2016 yılında prim miktarı oranında yaşanan artış hızı 
tamamlayıcı sağlık sigortası kullanımında ki artış olarak değerlendirilmektedir. Yıllara göre değişim 
incelendiğinde özel sağlık kurumları sayısında değişimin özel sağlık sigortalı sayısı ve prim 
miktarındaki değişimle paralel olarak değişiklik göstermektedir. 2014 ve 2016 yılları arasında 14 yeni 
sigorta şirketinin tamamlayıcı sağlık sigortacılığına girmesi, tamamlayıcı sağlık sigortacılığına olan 
tanıtımın yaygınlaşması, özel sağlık kuruluşlarında kalite standartlarının artması, tamamlayıcı sağlık 
sigortası ücretlerinin makul bir seviyede tutulmasından dolayı bu yıllar arasında özel sağlık sigortacılığı 
kullanımı artmıştır. 
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4. Sonuç 
 

Gelecekte nüfus oranı ve sağlık hizmeti sunumunun artışıyla birlikte sağlık harcamalarının da 
artacağı öngörüldüğünden sağlık giderlerinin daha verimli kullanılması oldukça önemlidir. Elde 
ettiğimiz bulgular ışığında özel yatırımların artması ile birlikte özel sağlık sigortasına olan talebin doğru 
orantılı bir şekilde arttığı görülmektedir. 
 

Özel sağlık kuruluşlarının hızla arttığı ülkemizde, sağlıkta kaliteli hizmet sunumu/hizmet alımı 
dengesinin pozitif olarak artırılması sürdürülebilir bir sağlık sistemi için bir gereklilik olarak ortaya 
çıkmaktadır. Aksi takdirde artan sağlık giderlerini karşılayamayan insanların özel sektöre olan talebi 
düşebilir. Bu durum yüksek maliyet gerektiren yatırımların arz-talep dengesini karşılayamamasından 
dolayı ciddi ekonomik kayıplar yaşamasına neden olabilir. Ülkemizde yeni bir kavram olarak ortaya 
çıkan kamu-özel ortaklığı (PPP) modeli olan şehir hastanelerinde hastalara genel sağlık sigortası ile 
birlikte özel sağlık sigortası kullanımı için yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Hizmet sunumunda 
gerçekleşen bu ortaklık sağlık hizmeti finansmanında da sağlanmalı ve özel sağlık sigortalı sayısının 
nüfus üzerindeki payı artırılarak kamu üzerindeki yük böylelikle azaltılmalıdır. Kurulan yeni sistemlerin 
hizmet alımı noktasında devamının sağlanması için sağlık politikacılarının özel sağlık sigortası sitemine 
olan ilgilerini artırmaları öngörülmektedir. 
 

2008 yılında yürürlüğe giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile herkes 
sağlık sigortası kapsamına alınarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşma sağlayan özel 
hastanelerde tedavi imkânı sağlanmıştır. Vakıf üniversiteleri ve özel hastaneler, sigortalılardan 2008 
yılında ilave ek ücret olarak % 30 fark ücreti alınırken, 2013 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla fark 
ücreti tavanı yüzde 200’e çekilmiştir.  

 
2008 yılında çıkarılan bu kanunla özel sağlık kuruluşu sayısı bir yıl içerisinde % 12.5 artış 

göstermiştir. 2012 yılında çıkarılan tamamlayıcı sağlık sigortası sayesinde özel sağlık kuruluşlarına 
talep artış göstermiştir. 2013 yılı itibariyle düzenlenen ilave ek ücretlerle birlikte özel sağlık kuruluşu 
sayısı her yıl artış göstermiştir. Çıkarılan düzenlemelerle özel sağlık kuruluşu sayısı, özel sağlık 
kuruluşlarına başvuru sayısı, özel sağlık sigortası prim miktarı arttığı gibi Sosyal Güvenlik Kurumunun 
özel hastanelere yaptığı ödeme miktarı da artış göstermektedir.  

 
Özel sağlık kuruluşu sayısı her yıl artmakta ve rekabet ortamında özel sağlık kuruluşları kalite 

yarışına girmektedirler. 2012 yılında tamamlayıcı sağlık sigortacılığının çıkarılması ve fiyatlandırma 
politikasının makul bir seviyede tutulması sayesinde sağlık hizmeti kullanıcıları özel sağlık kuruluşlarını 
tercih etmektedirler. Bu durum kamu hastaneleri üzerinde sağlık hizmeti yükünü azaltmaktadır. 2015-
2016 yılları arası tamamlayıcı sağlık sigortacılığı kullanımı hızla artmış özel sağlık sigortalı sayısı % 
42, özel sağlık sigortalı sayısının toplam nüfus içerisindeki oranı % 2.2 oranında artış göstermiştir. 
Gelecek yıllarda bu oranın daha da artacağı öngörülmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortasında 
uygulanan fiyat politikasının devam ettirilmesi, gelişen nüfus artışına paralel olarak sigortalı sayısını da 
arttıracaktır. Bu sayede gelecek yıllar için de kamu üzerinde ki sağlık hizmeti yükünde azalma 
sağlanarak daha hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti sunumu sağlanabileceği düşünülmektedir.  
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112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ ÖĞRENEN 
ÖRGÜT KÜLTÜRÜNE İLİŞKİN ALGILARI 

Canan Uçar Yenihayat1 
Ferda Alper Ay2 

Özet 

Bu araştırmanın amacı, Sivas İl Sağlık Müdürlüğü, Sivas Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Sivas Kamu Hastaneleri 
Birliği Genel Sekreterliğinde görev yapan,  112 sağlık çalışanlarının “öğrenen örgüt kültürü” düzeylerini tespit 
etmek ve öğrenen örgüt algılamaları ile sosyo-demografik özelliklerine göre farklılıklarını belirlemektir. 

   Araştırmadan elde edilen veriler bağımsız örneklem t testi ve  f (Anova) testi uygulanmış ve anlamlı farklılığın 
nedeni (Post hoc testi)  Tukey testi ile incelenmiştir.  Sonuç olarak, öğrenen örgüt kültürü algılamalarının orta 
düzeyde olduğu belirlenmiştir. Araştırmada katılımcıların öğrenen örgüt kültürü algılamaları ile cinsiyet, medeni 
durum, kurumda çalışma süresi, yöneticilik görevi ve çalışılan kurum arasında anlamlı farklılıklar olduğu 
belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler:  Öğrenen organizasyonlar, Öğrenen Örgüt Kültürü, 112 Sağlık Çalışanları 

 

THE PERCEPTIONS  THE LEARNING ORGANIZATION CULTURE  OF  THE 112 EMERGENCY 
MEDICAL SERVICES STAFF ' 

Abstract 

The purpose of this research is to determine  the perceptions  of learning organization culture of 112 emergency 
medical services employees working in Sivas Provincial Health Directorate, Sivas Public Health Directorate and 
Sivas Public Hospitals Union General Secretariat, and, to determine according to socio-demographic 
characteristics, their differences  their learning organization perceptions.     

The data obtained from the study were subjected to independent sample t test and f (Anova) test and the 
significance of difference (Post hoc test) was examined by Tukey test. As a result, it was determined that learning 
organization culture  were moderate.  It was determined that there were significant differences between the 
participants' perceptions of learning organizational culture and the gender, marital status,  tenure,  managerial 
duties and institutions studied. 

 
Key Words: Learning organizations, Learning organization culture, 112 Health workers 

1. Giriş 

Hızla dünya çapında etkili olan şirketlerin veya küresel iş dünyasının tümünün birlikte 
öğrenmeyi, bir öğrenme topluluğu haline gelmeyi öğrendiğini söyleyebiliriz (Senge,1990:9). 
Organizasyonlar sürekli değiştiği için geçmişten, rakiplerden ve uzmanlardan rekabetçi kalmaları için 
öğrenmelidirler. Öğrenme, büyümenin, daha etkili ve sosyal açıdan sorumlu olmanın ve işletmenin 
değer önerisini sürdürmenin önemli bir bileşenidir. Bilgi, deneyim ve fikirlerin paylaşılması, bir 
öğrenen organizasyonda alışkanlık haline gelir (Gibson vd.,2012: 513) 

Öğrenme; kişinin bilişsel ve sezgisel süreçlerle çevresi ile ilgili birikmiş ve yeni bilgi ve 
uyarıcıları algılaması, olaylar arasında benzerlik ve farklılıkları algılaması ve bunları özümseyerek 
davranışlarına yansıtmasıdır(Koçel, 2001:355).  

Öğrenme, “organizmanın çevreye uyum sağlama ve arzu edilen duruma erişebilmesi için 
yaşamı boyunca devam eden bir bilgi edinme süreci” olarak tanımlanabilir.  Senge, öğrenme 
kavramının çoğu zaman “ bilgi edinme” olarak anlaşıldığını belirtmiştir. Ona göre, öğrenmenin 
gerçekleşebilmesi için kazanılan bilgiler davranışa dönüşmeli ve daha önce yapılamayan bir şey 
yapılabilir bir duruma gelmelidir (Toylan ve Göktepe, 2010: 62). Örgütsel öğrenmenin çok sayıda 
                                                      
1 Yüksek Lisans Öğrencisi, Sivas İl Sağlık Müdürlüğü,yenihayat11258@gmail.com 
2 Dr.Öğrt. Üyesi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü, ferdaalperay@hotmail.com 
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tanımının bulunduğundan çok sayıda disiplinin alanına giren bir kavramdır. Örgütsel öğrenme, 
özellikle büyük kuruluşların değişimlere cevap verebilme ve yeni sistemler geliştirebilmelerinde 
başvurdukları kavramlardan biri olmuş ve örgüt biliminin önemli alanlarından biri haline gelmiştir 
(Turan vd, 2011: 629). 

Öğrenen örgüt kavramı 1960 yıllarında Chris Argyris tarafından yapılan çalışmalarda 
geliştirilmeye başlanmıştır (Bakan vd., 2014: 192-193). Bununla birlikte öğrenen organizasyon 
kavramının şekillenmesinde Peter Senge’nin büyük rolü vardır. Bu kavram ilk defa 1990 larda Peter 
Senge'nin Beşinci disiplin (The Fifth Discipline) adlı kitabında kullanmıştır. Senge, bu beş disiplinin 
(sistem düşüncesi, kişisel ustalık, zihni modeller, takım halinde öğrenme ve paylaşılan vizyon ) 
öğrenen örgütlerde bulunması gerektiğini ifade etmiştir. Senge kitabında bu beş disiplinden özellikle 
sistem düşüncesindeki parçalardan çok bütünü görebilmenin ne kadar önemli olduğunun altını 
çizmiştir. Ona göre sistem düşüncesi, son elli yıl boyunca geliştirilen, tam kalıpları daha net hale 
getirmek ve onları etkili bir şekilde nasıl değiştirebileceğimizi görmemize yardımcı olmak için 
kavramsal bir çerçeve, bir bilgi ve araçlar bütünüdür (Senge, 1990: 9-14). 

Öğrenen örgüt kavramı, bir örgütün sürekli olarak yaşadığı olaylardan sonuç çıkarması, 
bunları aynı zamanda çalışanlarını geliştirebileceği bir sistem içinde değişen çevre koşullarına adapte 
edebilmesi ve tüm bunların sonucunda sürekli olarak değişen, gelişen ve kendini yenileyen dinamik 
bir örgüt  olması anlamına gelmektedir (Basım vd., 2009:31). Öğrenen örgüt, varlığını sürdürmek ve 
geliştirmek için dikkatini bilginin kazanımı, paylaşımı ve kullanımı üzerinde yoğunlaştıran örgütlerdir. 
Öğrenen örgüt öğrenmeyi teşvik etmekte ve çalışanlara bilgi akışı sağlayarak gelişmeyi, açık iletişimi 
ve yapıcı diyaloğu ön plana çıkarmaktadır.(Bingöl,2014: 283-284) 

Öğrenen örgütlerin kendilerine özgü kültürel özellikleri vardır. Bu kültürel özellikler 
örgütlerin kültürel yapısının çerçevesini oluşturmaktadır. Söz konusu kültürel özellikleri genel olarak; 
“sistemsel düşünce anlayışı, yeni yaklaşımları deneme, geçmiş deneyimlerden öğrenme, başkalarından 
öğrenme, bilgiyi yayma ve paylaşma, sinerji yaratma, sürekli eğitim” başlıkları altında ele almak 
mümkündür. Bu kültürel özellikler birbirlerinden bağımsız değildir ve aralarında çok yönlü-karşılıklı 
ilişkiler söz konusudur (Senge 2002; Pınar, 1999;Şimşek ve Yıldırım, 2004). 

Bu araştırma 112 sağlık çalışanlarının öğrenen örgüt kültürü algılamalarını belirlemek ve 
çalışanların öğrenen örgüt kültürü algılamalarının sosyo-demografik özelliklerine göre farklılıkları 
belirleme amacı gütmektedir. Bu bağlamda aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur: 

H1: Araştırmaya katılan 112 sağlık çalışanlarının öğrenen örgüt kültürü puan ortalamaları ile 
yaş değişkeni arasında anlamlı farklılıklar vardır. 

H2: Araştırmaya katılan 112 sağlık çalışanlarının öğrenen örgüt kültürü puan ortalamaları ile 
cinsiyet değişkeni arasında anlamlı farklılıklar vardır. 

H3: Araştırmaya katılan 112 sağlık çalışanlarının öğrenen örgüt kültürü puan ortalamaları ile 
medeni durum değişkeni arasında anlamlı farklılıklar vardır. 

H4: Araştırmaya katılan 112 sağlık çalışanlarının öğrenen örgüt kültürü puan ortalamaları ile 
eğitim durumu değişkeni arasında anlamlı farklılıklar vardır. 

H5: Araştırmaya katılan 112 sağlık çalışanlarının öğrenen örgüt kültürü puan ortalamaları ile 
kurumda çalışma süresi değişkeni arasında anlamlı farklılıklar vardır. 

H6: Araştırmaya katılan 112 sağlık çalışanlarının öğrenen örgüt kültürü puan ortalamaları ile 
yöneticilik görevi değişkeni arasında anlamlı farklılıklar vardır. 

H7: Araştırmaya katılan 112 sağlık çalışanlarının öğrenen örgüt kültürü puan ortalamaları ile 
çalışılan kurum değişkeni arasında anlamlı farklılıklar vardır. 

2. Yöntem

112 Acil sağlık çalışanlarının öğrenen örgüt kültürüne ilişkin algılamalarını incelemeyi 
amaçlayan bu araştırma, tanımlayıcı türde bir araştırma özelliğindedir.  
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Araştırmaya 01.03.2017 -31.10.2017 tarihleri arasında Sivas İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı İl 
Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında çalışan, 
Kamu Hastaneler Birliği Sekreterliği’ne bağlı hastane acil servislerinde çalışan ve İl Halk Sağlığı 
Müdürlüğü’ne bağlı hastane acil servislerinde çalışan Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri dâhil 
edilmiştir.  

  Evreni oluşturan toplam 399 çalışandan araştırmada mümkün olduğunca evrene ulaşılması 
amaçlanmış ve eksik ve geri dönmeyen anketler çıkarıldıktan sonra araştırmaya katılmayı gönüllü 
olarak kabul eden 385 kişi araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Bu oran evrenin yaklaşık % 
96’sını (0,964) oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS (Ver.22.0) programı ile 
değerlendirilmiştir. Katılımcıların verdikleri cevapların demografik özelliklere göre değişip 
değişmediğini  test etmek amacıyla iki değişkenler için bağımsız örneklem t testi, ikiden fazla 
değişkenler için ise  f (Anova) testi uygulanmış ve anlamlı farklılığın nedeni (Post hoc testi)  Tukey 
testi ile incelenmiştir.  p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Araştırmaya başlamadan 
önce araştırmanın uygulandığı Sivas İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği 
ve Sivas İl Halk Sağlığı Müdürlüğünden yazılı izinler alınmış ve Cumhuriyet Üniversitesi Girişimsel 
Olmayan Klinik araştırmalar Etik Kurul’undan onay (21.10.2016 tarih ve karar no: 2016-10/17) 
alınmıştır. Veriler, iki bölümden oluşan anket veri toplama aracı ile toplanmıştır. Birinci bölümde 
sosyo demografik özelliklere ilişkin sorular yer almaktadır (yaş, cinsiyet, medeni durum gibi). İkinci 
bölümde ise 112 acil sağlık çalışanlarının öğrenen örgüt kültürü algılamalarını ölçmek amacıyla 
Watkins ve Marsick (1997) tarafından geliştirilmiş olan Öğrenen Örgüt Boyutları -Anketi’nden 
(Dimensions of the Learning Organization Questionnaire- ÖÖBA) yararlanılmıştır. Ölçek yedi temel 
boyut ve iki de anahtar sonuçları gösteren yardımcı boyut olmak üzere dokuz boyutludur. Bu 
çalışmada amaca uygun olarak, sadece temel boyutları ölçen ve yedi boyuttan oluşan ilk bölüm 
kullanılmıştır. Ölçeğin Türkçeye uyarlaması Basım ve arkadaşları (2007) tarafından yapılmıştır. 
Toplam 43 maddeden oluşan ölçeğe katılımcılardan 5’lı Likert tipi ölçek üzerinde, “hiçbir zaman (1)”, 
“çok nadir(2), “bazen(3)” “çoğu zaman(4)” ve “her zaman(5)” arasında değişen bir sıklık aralığında 
işaretlemeleri istenmiştir. Ölçekte her bir boyutun en üst değere yaklaşmış olması, öğrenen örgüt 
yapısının var olduğunu göstermektedir. Daha önce yapılmış olan çalışmalarda ölçek boyutlarının 
güvenirlik değerlerinin. 84 ile. 92 arasında değiştiği rapor edilmiştir (Basım vd., 2007:371-373).  

3. Bulgular 

Tablo 1: Araştırmaya Katılan Sağlık Çalışanlarının Demografik Özelliklerine Göre 
Dağılımları 

Demografik Özellikler 
 

Seçenekler 
 

n 
 

     % 
 

Cinsiyet Erkek 223 57,9 
 Kadın  162 42,1 
Medeni durum  Bekâr  226 58,7 
 Evli  159 41,3 
Yaş  18-25 185 48,1 
 26-35 130 33,8 
 36-45 54 14,0 
 45 ve üzeri 16 4,2 
Eğitim Durumu Lise 144 37,4 
 Önlisans  180 46,8 
 Lisans  48 12,5 
 Yüksek Lisans ve Doktora 13 3,4 
Kurumda çalışma süresi 0-5 yıl 253 65,7 
 6-10 yıl 84 21,8 
 11-15 yıl 23 6,0 
 16 ve üzeri 25 6,5 
Yöneticilik görevi  Var  30 7,8 
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Araştırmaya katılan 385 sağlık çalışanının %57,9’unun erkek, %58,7 bekar, %48,1’inin 18-25 
yaş arasında olduğu,  %46,8’inin önlisans mezunu olduğu,   %65,7’sinin 0 ile 5 yıl arasında bu 
kurumda çalıştığı, % 92,2’sinin yöneticilik görevinin olmadığı, %82,3’ünün il sağlık müdürlüğünde, 
%16,4’ünün Halk Sağlığı Müdürlüğünde ve %1,3’nün ise Kamu hastaneleri Birliği Genel 
Sekreterliğinde görev yaptığı belirlenmiştir.  

Tablo 2: Öğrenen Örgüt Kültürü Algılamalarına İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler  

Ölçeğin Boyutları 
 

Maddeler 
 

Cronbach 
Alpha 
 

Ortala
ma 

Std. 
sapma 

1-Sürekli öğrenme Boyutu 1-7 0,851 3,24 0,78 
2-Diyalog ve Araştırma 8-13 0,909 3,27 0,84 
3-Takım Halinde Öğrenme 14-19 0,911 3,11 0,84 
4-Paylaşımcı Sistemler 20-25 0,913 3,23 0,85 
5-Güçlendirilmiş Çalışanlar 26-31 0,932 3,10 0,90 
6-Sistemler Arası Bağlantı 32-37 0,939 3,04 0,92 
7-Destekleyici Liderlik 38-43 0,946 3,21 0,91 
Öğrenen Organizasyon (Genel) 1-43 0,981 3,17 0,77 

 

Tablo 2’de öğrenen örgüt boyutları ölçeğinin Cronbach Alpha güvenilirlik değerleri ve 
ortalamalar verilmiştir. Buna göre ölçeğin genelinin ve tüm boyutlarının güvenilirlik düzeylerinin 
oldukça yüksek olduğu söylenebilir (>0,70).  Ayrıca ortalamalardan, katılımcıların öğrenen örgüt 
kültürü algılamalarının orta düzeyde olduğu söylenebilir.  

Tablo 3: Katılımcıların Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Öğrenen Örgüt Kültürü 
Algılamalarına İlişkin Bulgular 

Öğrenen Örgüt 
Kültürü 
Boyutları 

Sosyo-demografik özellikler / p değerleri   

Yaş  Cinsiyet Medeni 
Durum  Eğitim 

Kurumda 
çalışma 
süresi 

Yöneticilik 
görevi 

Çalışılan 
kurum  

1-Sürekli 
öğrenme  0,136 0,034* 0,040* 0,603 0,131 0,309 0,128 

2-Diyalog ve 
Araştırma 0,051 0,076 0,694 0,899 0,056 0,232 0,018* 

3-Takım Halinde 
Öğrenme 0,059 0,011* 0,058 0,816 0,012* 0,108 0,436 

4-Paylaşımcı 
Sistemler 0,361 0,112 0,321 0,944 0,005* 0,029 0,768 

5-Güçlendirilmiş 
Çalışanlar 0,054 0,169 0,096 0,827 0,011* 0,125 0,650 

6-Sistemler Arası 
Bağlantı 0,179 0,122 0,124 0,978 0,007* 0,072 0,746 

7-Destekleyici 
Liderlik 0,315 0,166 0,383 0,645 0,033* 0,006* 0,954 

 Yok  355 92,2 
Kurumu  Halk Sağlığı 63 16,4 
 İl Sağlık 317 82,3 
 Kamu Hastaneleri Birliği 

Genel Sekreterlik 
5 1,3 

Toplam 385 100,0 
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Araştırmada katılımcıların öğrenen örgüt kültürü algılamaları ile cinsiyet, medeni durum, 
kurumda çalışma süresi, yöneticilik görevi ve çalışılan kurum arasında anlamlı farklılıklar olduğu 
belirlenmiştir (p<0,05).  

Tablo 3’de 112 sağlık çalışanlarının cinsiyetlerine göre erkek çalışanların kadın çalışanlardan 
sürekli öğrenme(Χ =3,31)  ve takım halinde öğrenme(Χ =3,20) puan ortalamalarının daha yüksek 
olduğu saptanmıştır.  

Medeni durumlarına göre evli olanların bekâr çalışanlardan sürekli öğrenme (Χ =3,34) puan 
ortalamalarının daha yüksek olduğu saptanmıştır.  

Kurumda çalışma süresine göre; takım halinde öğrenme, paylaşımcı sistemler, güçlendirilmiş 
çalışanlar, sistemler arası bağlantı ve destekleyici liderlik boyutlarında istatistiksel açıdan anlamlı bir 
farklılık göstermektedir (p<0,05).  Kurumda çalışma süresi 0-5 yıl arası olan çalışanların takım halinde 
öğrenme düzeyi (Χ =3,19), paylaşımcı sistemler düzeyi (Χ =3,33), güçlendirilmiş çalışanlar düzeyi 
(Χ =3,20),  sistemler arası bağlantı düzeyi (Χ =3,15) ve destekleyici liderlik düzeyi (Χ =3,30)  
puanları kurumda çalışma süresi 6-10 yıl ve 11-15 yıl olan çalışanlardan anlamlı düzeyde yüksek 
bulunmuştur.  

Yöneticilik görevi olup olmamasına göre, yöneticilik görevi olanların (Χ =2,77)   yöneticilik 
görevi olmayan çalışanlardan (Χ =3,24)  destekleyici liderlik puan ortalamalarının daha düşük 
olduğu saptanmıştır.  

Çalışılan kuruma göre, Halk Sağlığı Müdürlüğünde çalışanlarda çalışanların diyalog ve 
öğrenme düzeyi (Χ =3,55) puanları İl sağlık Müdürlüğünde (Χ =3,22) ve Genel Sekreterlikte (Χ
=3,20) çalışanların diyalog ve öğrenme puanlarından istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde yüksek 
bulunmuştur (p<0,05).  

4. Sonuç

Bu araştırma, 01.03.2017 -31.10.2017 tarihleri arasında, Sivas İl Sağlık Müdürlüğü, Sivas 
Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Sivas Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinde görev yapan,  112 
Sağlık Çalışanlarının Öğrenen Örgüt Kültürü düzeylerini tespit etmek, çalışanların öğrenen örgüt 
kültürü algılamalarının sosyo-demografik özelliklerine göre farklılıkları belirleme amacı ile 
tanımlayıcı bir araştırma olarak yapılmıştır. 

Çalışmaya katılanların uygulanan anket formundaki sorulara doğru yanıt verip vermediğini 
inceleyebilmek için güvenilirlik analizi yapılmıştır.  Buna göre öğrenen örgüt kültürü anketinde yer 
alan tüm ifadelere verilen yanıtlar güvenilir olarak saptanmıştır. 

Araştırmaya katılan 385 sağlık çalışanının %57,9’unun erkek, %58,7 bekar, %48,1’inin 18-25 
yaş arasında olduğu,  %46,8’inin önlisans mezunu olduğu,   %65,7’nin 0 ile 5 yıl arasında bu kurumda 
çalıştığı, % 92,2’sinin yöneticilik görevinin olmadığı, %82,3’ünün il Sağlık Müdürlüğünde, 
%16,4’ünün Halk Sağlığı Müdürlüğünde ve %1,3’nün ise Kamu Hastaneleri Birliği Genel 
Sekreterliğinde görev yaptığı belirlenmiştir.  

Genel olarak öğrenen örgüt kültürüne ilişkin boyutların ortalamalarına baktığımızda diyolog 
ve araştırma (3,27) boyutu en yüksek bulunmuştur. Diğer boyutlarda da birbirine yakın değerlen 
bulunmuştur. Öğrenen örgüt (genel) ortalaması ise 3,17 ile orta düzeydedir.  

112 sağlık çalışanlarının cinsiyetlerine göre erkek çalışanların kadın çalışanlardan sürekli 
öğrenme ve takım halinde öğrenme puan ortalamalarının daha yüksek olduğu saptanmıştır.  

Medeni durumlarına göre evli olanların bekâr çalışanlardan sürekli öğrenme puan 
ortalamalarının daha yüksek olduğu saptanmıştır.  

Kurumda çalışma süresine göre; kurumda çalışma süresi 0-5 yıl arası olan çalışanların takım 
halinde öğrenme, paylaşımcı sistemler, güçlendirilmiş,  sistemler arası bağlantı ve destekleyici liderlik 
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puanları kurumda çalışma süresi 6-10 yıl ve 11-15 yıl olan çalışanlardan anlamlı düzeyde yüksek 
bulunmuştur.  

Yöneticilik görevi olup olmamasına göre, yöneticilik görevi olanların,  yöneticilik görevi 
olmayan çalışanlardan destekleyici liderlik puan ortalamalarının daha düşük olduğu saptanmıştır.  

Çalışılan kuruma göre, Halk Sağlığı Müdürlüğünde çalışanlarda çalışanların diyalog ve 
öğrenme düzeyi puanları İl sağlık Müdürlüğünde ve Genel Sekreterlikte çalışanların diyalog ve 
öğrenme puanlarından istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur.  

Sonuç olarak araştırmada katılımcıların öğrenen örgüt kültürü algılamaları ile cinsiyet, medeni 
durum, kurumda çalışma süresi, yöneticilik görevi ve çalışılan kurum arasında anlamlı farklılıklar 
olduğu belirlenmiştir. Yaş ve eğitim durumu değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık 
bulunmamıştır. 

Sağlık kurumları çalışanlarının ve özellikle 112 sağlık çalışanlarının sistem düşüncesi ile 
bilginin daha kolay ve çabuk paylaşılması ve takımlar halinde çalışması kaçınılmazdır. Bu konuda 
sağlık yöneticilerinin, değişen ve gelişen çevreye uyum sağlamak için, sağlık kurumlarının öğrenen 
örgüt olmaları ve öğrenen örgüt kültürünün paylaşılması yönünde gerekli tedbirleri ve iyileştirmeleri 
yapmaları önerilebilir. 
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ORGANIZATIONAL CULTURE IN HEALTHCARE ORGANIZATIONS:  
A SYSTEMATIC REVIEW 

Hatem Hesham Alsaqqa1 
Çağdaş Erkan Akyürek2 

Abstract 

 
Organizational culture is important in understanding the behaviour of individuals in organizations as they manage external demands and internal social changes. There has 
been an increasing drive to understand and address organizational culture and attempt to change it where it is found to hinder optimal healthcare performance. Insufficient 
attention has been paid to the healthcare settings environment and how it may influence the individual and organizational outcomes. It is essential to be aware of what 
characterizes their organizational culture before attempting to implement any sort of new healthcare redesign or reform.  

This study aimed to assess to which extent the organizational culture domain has been mentioned in the healthcare settings. The search was performed in the Emerald, 
Ebscohost, Google Scholar, PubMed and ScienceDirect databases for the time period 2008–2018. The research question that guided this review was posed as: “How it is 
important to study OC in healthcare settings”. 

Key Words:Organizational culture, Healthcare organizations, Hospitals 

 
SAĞLIK HİZMETİ ÖRGÜTLERİNDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ: 

BİR SİSTEMATİK TARAMA 

 

Özet 

Örgüt dışından gelen taleplerin karşılanması ve örgüt içindeki sosyal değişimlerin yönetiminde insan davranışlarının anlaşılabilmesi için örgüt kültürü son derece önemlidir. 
Örgüt kültürünün anlaşılmasına ve sağlık hizmeti örgütlerinde optimal performansı engellediği koşullarda değiştirilmesine yönelik girişimlere dair artan bir ilgi söz 
konusudur. Sağlık hizmetlerinin sunulduğu çevre ve bu çevrenin bireysel ve örgütsel çıktılar üzerinde yarattığı etkiye yönelik ilgi ise yetersizdir. Sağlık hizmetlerini yeniden 
kurgulama ya da reform çabalarına girişmeden önce örgüt kültürünü nelerin şekillendirdiğinin farkında olmak gerekir. 

Bu çalışma, sağlık hizmetlerinin sunulduğu çevre içerisinde örgüt kültürü başlığının hangi bağlamlarda ele alındığını tespit etmek üzere tasarlanmıştır. Çalışma Emerald, 
Ebscohost, Google Scholar, PubMed ve ScienceDirect veri tabanlarında, 2008-2018 yılları arasındaki on yıllık zaman diliminde yürütülmüştür. Çalışmaya yol gösteren 
araştırma sorusu: sağlık hizmeti örgütlerinde örgüt kültürü üzerine çalışmanın ne kadar önemli olduğudur. 

                                                      
1 PhD. Candidate, Ankara University, halsaqqa@ankara.edu.tr 
2Assoc.Prof.Dr., Ankara University, erkanakyurek52@hotmail.com 
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Anahtar Kelimeler: Örgüt kültürü, Sağlık hizmeti örgütleri, Hastaneler 

 

 
1. Introduction  

The concept of organizational culture (OC) emerges from various disciplines including anthropology, sociology, and management (Thomas, et al.1990). 
Recent interest in the culture of healthcare organizations has begun to address the importance of culture for key organizational outcomes (Zazzali, et al. 2007). 
For example, healthcare cultures that emphasize group affiliation, teamwork and coordination have been associated with greater implementation of quality 
improvement practices (Shortell, et al. 1995). According to Rundall et al. (2002), the culture of physician organizations is important in the care of chronic 
illnesses, as it may relate to the ability of these organizations to support quality improvement efforts and develop information systems to provide better patient 
care. Other authors have investigated how employee attitudes and behaviors are influenced by the “fit” or congruence between the organization’s culture and 
the individual’s own values or beliefs about what the organization’s values should be. Different studies have found that greater congruence is associated with 
more positive employee attitudes. Several definitions of OC can be found in the literature. According to O’Reilly and Chatman (1996) “culture is a system of 
shared values defining what is important, and norms defining attitudes and behaviors that guide member’s attitudes and behaviors”. As Schein (1985) 
proposed: “Organizational culture is the pattern of shared basic assumptions - invented, discovered or developed by a given group as it learns to cope with its 
problems of external adaptation and internal integration - that has worked well enough to be considered valid and therefore to be taught to new members as the 
correct way to perceive, think and feel in relationship to those problems”. There are a variety of qualitative and quantitative approaches that measure OC 
depending on the purpose and goals of each investigator (Scott, et al. 2003). 
 
 
2. Materials and Methods  
 
This systematic review was designed and conducted in line with the published guidelines for reporting systematic reviews, peer-review and research articles. 
Systematic review of the existing literature on OC of healthcare settings was performed. The main review question was:  
“How it is important to study OC in healthcare settings?”. A systematic, comprehensive bibliographic search was carried out in the Emerald, Ebscohost, 
Google Scholar, PubMed and ScienceDirect databases for the time period between 2008–2018. Search terms “organizational culture”; and “Healthcare 
settings” or “Hospitals”.  
Four major inclusion criteria were adopted (Figure 1):  
• Published papers  
• Papers with full access possibility  
• Papers written in the English language  
• Papers published from 2008 to 2018 (focus on more recent Knowledge)  
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Studies that did not meet the above criteria were excluded, while those that complied with the inclusion criteria were listed and further reviewed. Studies were 
evaluated and critically appraised. Literature screening (a three-stage approach-exclusion by reading the title, the abstract, and thefulltext) and extraction of 
the main findings from each retrieved study. The following information was extracted from each one of the included studies (Table 1): Title, authors and year 
of conduction, country, study design, subjects, research purpose, and main findings. 
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Table 1. An overview of studies’ characteristics and main findings 

Article Title Author/Year/Type Main Study 
Characteristics 

Aim of the Study Main Findings 

A
ssociation betw

een organizational and w
orkplace 

cultures, and patient outcom
es. 

B
r aithw

aite J, et al. (2017) 

Sy stem
atic R

eview
  

Australia,  
A variety of 
healthcare facilities, 
including hospitals, 
general practices, 
pharmacies, military 
hospitals, aged care 
facilities, mental 
health and other 
healthcare contexts.  
204 articles eligible 
for full-text review. 
Sixty-two articles 
were included in the 
final analysis.  
Included were 
heterogeneous 
in terms of 
participants. 

Synthesising the evidence on the 
extent to which organisational 
and workplace cultures are 
associated with patient 
outcomes.  

The majority of studies (84%) were from 
North America or Europe, and conducted in 
hospital settings (89%). They largely 
quantitative (94%) and cross-sectional 
(81%).The review identified four 
interventional studies, and no randomized 
controlled trials, but many good quality social 
science studies. 

Positive organizational and workplace cultures 
were consistently associated with a wide range 
of patient outcomes such as reduced mortality 
rates, falls, hospital acquired infections and 
increased patient satisfaction.  

H
ealthcare technologies, 

quality im
provem

ent 
program

s and  hospital 
organizational culture in 
C

anadian hospitals 

Tyagi et al. (2013) 

R
ese arch A

rticle 

Canada, 

A cross-sectional 
study 

To identify whether the ability 
to implement healthcare 
technology by a hospital was 
related to usage of quality 
improvement programs within 
the hospital and whether the 
culture within a hospital plays a 
role in the adoption of quality 
improvement programs. 

Model analysis (Rasch) revealed that a hierarchy 
existed among the healthcare technologies based 
upon the difficulty of implementation.  

Culture within a hospital served a mediating role in 
quality improvement programs adoption. 
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Table 1. An overview of studies’ characteristics and main findings (cont.) 

Article Title Author/Year/Type Main Study 
Characteristics 

Aim of the Study Main Findings 

 O
rganizational C

ulture A
rtifacts and 

C
om

passionate H
um

an R
esources 

Practices in a H
ealthcare O

rganization 

 G
rueso-H

inestroza et al. (2018) 
 R

esearch A
rticle 

Colombia, 
 
Public healthcare 
institution in Bogotá. 
non-experimental 
study, trans-sectional 
of descriptive and 
correlational nature. 
 
112 employees in a 
health services 
organizations 

Analyze the relationship 
between the organizational 
culture (understood through its 
artifacts) and compassion 
practices. 

The organizational culture through its artifacts 
predicts in a significant way the adoption of 
compassion organizational practices. 
 
In analyzing the type of culture that has the greatest 
predictive power over compassionate organizational 
practices, it has been found that progressive culture 
has the greatest effect, in contrast to traditional 
culture. 
 
 
 
 
 

 

 O
rganizational culture in  

The 
prim

ary 
healthcare 

setting of  C
yprus 

 Zachariadou et al. (2013) 
 R

esearch A
rticle 

 

Cyprus, 
 
223 general 
practitioners (GPs) 
and nursing staff 
working at the 42 
primary healthcare 
centers (PHC) 
throughout the island. 
 

Assessing organizational culture 
in the public healthcare setting. 

Culture dimensions: “performance orientation” was 
the desired culture among healthcare professionals 
(mean: 1.39 ± 0.45). 
 
 “Supportiveness” and “social responsibility” were 
the main cultures encountered in PHC (means: 2.37 
± 0.80, 2.38 ± 0.83).  
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Table 1. An overview of studies’ characteristics and main findings (cont.) 

Article Title Author/Year/Type Main Study 
Characteristics 

Aim of the Study Main Findings 

 D
esign and 

validation of a 
questionnaire to 
assess  
organizational 
culture in 
 

 
 

 

 Saillour-G
lénisson et 

al. (2016) 
R

esearch A
rticle 

France, 
 
A database of 
organizational culture 
items and themes was 
created after extensive 
literature review 

Facing the lack of an appropriate 
tool, a multidisciplinary team 
designed and validated a 
dimensional organizational 
culture questionnaire for 
healthcare settings to be 
administered at ward level. 

The overall response rate was 80 %; the completion 
average was 97 %. The metrological results were: a 
global Cronbach’s alpha coefficient of 0.93, higher 
than 0.70 for 12 sub-dimensions. 

 C
onnecting organizational  

C
ulture and quality of care 

 in the hospital: is  
job burnout  
the m

issing link? 

 M
ontgom

ery et al. (2009) 
 C

onceptual paper 

Greece, 
 
Reviewing the 
existing literature on 
organizational culture, 
burnout and quality of 
care in the healthcare 
sector. 

To examine the physician 
burnout and to identify the focal 
point at which a deficient 
hospital culture and inadequate 
organizational resources are 
most evident. 
 
 
 

Recommendations are provided with regard to how 
future research can approach quality of care from a 
bottom-up organisational change perspective. 
 
In addition, the need to widen the debate beyond US 
and North European experiences. 

A
 

study 
on 

organizational 
culture, 

structure 
and 

inform
ation technology as three 

K
M

 enablers: A
 case study in 

five 
Iranian 

m
edical 

and 
healthcare research centers 

 K
halghani et al. (2012) 

 O
riginal R

esearch A
rticle 

 Iran, 
 
135 people 
(researchers and 
support staff) from 
five medical and 
healthcare research 
centers of Tehran. 

Investigating organizational 
structure, culture, and 
information technology as 
knowledge management (KM) 
infrastructural capabilities, and 
compares their significance and 
status quo 

The Friedman test indicated that in terms of their 
status quo, the three studied KM enablers are at 
different conditions, with organizational culture 
having the best (mean rank=1.79) and IT the worst 
(mean rank=2.14) status. 
 
It was revealed by regression analysis that 
organizational structure is believed to have the most 
significant impact (Beta= 0.397) on the effectiveness 
of knowledge management initiatives, while 
information technology gained the least perceived 
impact (Beta= 0.176). 
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Table 1. An overview of studies’ characteristics and main findings (cont.) 

Article Title Author/Year/Type Main Study 
Characteristics 

Aim of the Study Main Findings 

Influence 
of 

organizational 
culture 

on 
quality 

healthcare 
delivery 

C
a rney (2011) 

R
ese arch article 

Ireland, 

Interviews 50 
professional clinician 
and non-clinician 
managers working in 
the role of head of 
department, in acute 
care hospitals from the 
total population of 850 
managers, utilized in a 
previous survey study. 

To identify if aspects of 
organizational culture may 
indicate a new terrain in the 
cultural influences-quality 
healthcare relationship. 

Organizational culture is more complex than was 
previously thought. 

Several cultural influences such as excellence in care 
delivery, ethical values, involvement, 
professionalism, value-for-money, cost of care, 
commitment to quality and strategic thinking were 
found to be key cultural determinants in quality care 
delivery. 

C
arbapenem

-resistant 
Enterobacteriaceae carriers in acute care 
hospitals and postacute-care facilities: 
The effect of organizational culture on 
staff 

attitudes, 
know

ledge, 
practices, 

and infection acquisition rates 

R
.Fe dorow

sky et al. (2015)

R
ese arch A

rticle 

Israel, 
Cross-sectional 
descriptive design. 
Self-administered 
questionnaires. 

420 health care 
workers from 1 acute 
care hospital and 1 
postacute care facility 
belonging to the same 
health maintenance 
organization located in 
central Israel. 

To assess the association 
between organizational culture 
and health care workers’ 
attitudes, knowledge, practices, 
and Carbapenem-resistant 
Enterobacteriaceae (CRE) 
acquisition rate and to identify 
differences between different 
care settings and health care 
workers’ sectors. 

The organizational culture was positively correlated 
with infection prevention attitudes and compliance 
with contact precaution protocols and negatively 
correlated with CRE acquisition rate. 

In the 2 care settings, health care workers’ attitudes, 
knowledge, and practices were found to be similar, 
but CRE acquisition rate was lower in postacute-care 
facilities. 

Compliance with contact precaution protocols by 
physicians was lower than compliance reported by 
other health care workers. 

933



 
  

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

Table 1. An overview of studies’ characteristics and main findings (cont.) 

Article Title Author/Year/Type Main Study 
Characteristics 

Aim of the Study Main Findings 

 O
rganizational 

culture 
and 

its im
plications for infection 

prevention and control (IPC
) 

in healthcare institutions 

 D
e B

ono et al. (2014) 
 Literature R

eview
 

Netherlands, 
 
Previous literature is 
reviewed and 
synthesized, using 
both IPC journals as 
well as publications 
focusing on human 
behaviour and 
organizational change. 

To examine the inter-relationship 
between OC and behavioural 
attitudes by healthcare 
professionals. 
 
To determine whether and how 
OC may impact on IPC 
compliance; and to highlight the 
potential for OC modification 
interventions to improve IPC 
practices within hospitals. 

Evaluates the theory of OC within healthcare settings 
and identifies how various elements appear to impact 
on IPC-related behaviour. 
 
It highlights the paucity of well-designed studies but 
identifies sporadic literature suggesting that well-
designed and customized OC change initiatives can 
have a positive impact on IPC practices, such as hand 
hygiene. 

 N
urse perceptions of organizational culture 

and its association w
ith the culture of error 

reporting: a case of public sector hospitals. 
  Jafree et al. (2016) 
 R

esearch A
rticle 

Pakistan, 
 
309 nurses. 
 
Descriptive statistics, 
mean scores and 
multivariable logistic 
regression were used. 

To investigate the association 
between organizational culture 
and the culture of error 
reporting. 

Three areas were ranked unfavorably by nurse 
respondents, including: 
 (i) the error reporting culture, (ii) staffing and 
resource adequacy, and (iii) nurse foundations for 
quality of care. 
 
All six categories of organizational culture, 
including: 
(1) nurse manager ability, leadership and support, 
(2) nurse participation in hospital affairs, (3) nurse 
participation in governance, 
(4) nurse foundations of quality care, 
(5) nurse-coworkers relations, and  
(6) nurse staffing and resource adequacy, were 
positively associated with higher odds of error 
reporting culture.  
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Table 1. An overview of studies’ characteristics and main findings (cont.) 

Article Title Author/Year/Type Main Study 
Characteristics 

Aim of the Study Main Findings 

 Influence 
of 

organizational 
culture 

on 
provider adherence to the diabetic clinical 
practice 

guideline 
(C

PG
): 

using 
the 

com
peting values fram

ew
ork in Palestinian 

Prim
ary H

ealthcare C
enters 

 R
adw

an et al. (2017) 
 R

esearch A
rticle 

Palestine, 
 
A cross-sectional  
 
Palestinian family 
doctors and nurses 
(n=323) who work 
within 71 Primary 
Healthcare Centers. 

The present study aimed at 
identifying the predominant 
culture within the Palestinian 
PHC settings and testing its role 
in the adherence to CPG for 
Diabetes mellitus. 

The overall adherence level to the diabetic guideline 
was disappointingly suboptimal. 
 
In the PHC Ministry of Health (MoH), the clan/group 
culture was the most predominant (mean =41.13), 
followed by hierarchical (mean =33.14), while in the 
PHC-United Nations Relief and Works Agency for 
Palestine Refugees (UNRWA), hierarchical was the 
prevailing culture (mean =48.43), followed by 
clan/group (mean =29.73). 
 
A positively significant association between the 
adherence to CPG and the rational culture and a 
negatively significant association with the 
developmental archetype were detected in the PHC-
MoH, no significant associations were found in the 
PHC-UNRWA. 
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Table 1. An overview of studies’ characteristics and main findings (cont.) 

Article Title Author/Year/Type Main Study 
Characteristics 

Aim of the Study Main Findings 

 R
esources, attitudes and culture: an 

understanding of the factors that  
influence the functioning of  
accountability m

echanism
s in  

prim
ary health care settings 

 C
leary et al. (2013) 

 R
esearch A

rticle 

South Africa, 
 
A descriptive 
literature review 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Examines the factors that 
influence the functioning of 
accountability mechanisms and 
relationships within the district 
health system, and draws out the 
implications for responsiveness 
to patients and communities. 
 
To understand the practices that 
might strengthen accountability 
in ways that improve 
responsiveness of the health 
system to citizens’ needs and 
rights, and of providers to 
patients. 

The review highlights the ways in which 
bureaucratic accountability mechanisms often 
constrain the functioning of external accountability 
mechanisms. For example, meeting the expectations 
of relatively powerful managers further up the 
system may crowd out efforts to respond to citizens 
and patients. 
 
Organizational cultures characterized by supervision 
and management systems focused on compliance to 
centrally defined outputs and targets can constrain 
front line managers and providers from responding to 
patient and population priorities. 
 
 
 

 O
rganizational 

culture 
and  
change: Im

plem
enting  

person-centred 
care  (hospitals) 

 Eric D
. C

arlstro¨m
 and 

Inger Ekm
an  (2012) 

R
esearch A

rticle 

Sweden, 
 
Two Surveys were 
used. The 
OrganisationalValues 
Questionnaire (OVQ) 
and the Resistance to 
ChangeScale (RTC). 
117 nurses. 

To explore the connection 
between organizational cultures 
and the employee’s resistance to 
change at five hospital wards in 
Western Sweden. 

 

 

Indicate that a culture with a dominating focus on 
social competence decreases “routine seeking 
behaviour”, i.e. tendencies to uphold stable routines 
and a reluctance to give up old habits. 
 
Indicate that a culture of flexibility, cohesion and 
trust negatively covariate with the overall need for a 
stable and well-defined framework. 
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Table 1. An overview of studies’ characteristics and main findings (cont.) 

Article Title Author/Year/Type Main Study 
Characteristics 

Aim of the Study Main Findings 

 O
rganizational culture and the 

im
plem

entation 
of 

person 
centered care: R

esults from
 a 

change 
process 

in 
Sw

edish 
hospital care 

 T.S.J. A
lharbi et al. (2012) 

 R
esearch A

rticle 

Sweden, 
220 hospitalized 
patients who 
completed the 
uncertainty 
cardiovascular 
population scale 
(UCPS) and 117 
nurses who completed 
the organizational 
values questionnaire 
(OVQ). 

Identify the impact of 
organizational culture on patient 
uncertainty in five hospital 
wards during the 
implementation of person 
centered care. 

Indicate that in hospitals where the culture promotes 
stability, control and goal setting, patient uncertainty 
is reduced. 
In contrast to previous studies suggesting that a 
culture of flexibility, cohesion and trust is positive, a 
culture of stability can better sustain a desired 
outcome of reform or implementation of new care 
models such as person centered care. 
It is essential for health managers to be aware of 
what characterizes their organizational culture before 
attempting to implement any sort of new healthcare 
model. 

 The 
effects 

of 
organizational 

culture 
and 

innovativeness on business perform
ance in 

healthcare industry 

 A
car and A

car ( 2012) 
 Peer-review

 A
rticle 

Turkey, 
To test the 
hypotheses, multi-
item scales adopted 
from prior studies for 
the used measurement 
of constructs. 
The scales used in this 
study are formed by 
literature review from 
recent and generally 
accepted sources 
which are accepted in 
the international 
arena. 
332 employees 
65 hospitals. 

To reveal the relationships 
among innovativeness, 
organizational culture and 
business performance. 

The dominant organizational culture in the Turkish 
healthcare industry is Hierarchy (mean= 3,5205), 
and it is followed by Clan (mean= 3,0658).  
 
It is found that product, process and behavioral 
innovativeness sub-dimensions have positive effect 
on Quantitative Business Performance. 
It is found out that adhocracy, clan and market types 
of organizational culture have positive effects on 
both quantitative and qualitative performance of the 
business. 
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Table 1. An overview of studies’ characteristics and main findings (cont.) 

Article Title Author/Year/Type Main Study 
Characteristics 

Aim of the Study Main Findings 

D
evel opm

ent and Psychom
etric  

Properties of a Scale to M
easure  

H
ospital  organizational C

ulture for  
C

ardiovascular C
are 

B
radley et al. (2017) 

O
r iginal A

rticle 

USA, 

Cross-sectional 
validation study. 

147 individuals 

10 hospitals. 

To develop and assess the 
validity and reliability of a 
scale for assessing 
organizational culture in the 
context of hospitals’ efforts to 
reducing 30-day risk-
standardized mortality after 
acute myocardial infarction. 

The resulting organizational culture scale 
demonstrated high level of construct validity and 
internal consistency. Factor analyses indicated that 
the 31 items loaded well, supporting 
distinguishable domains of (1) learning 
environment, (2) psychological safety, (3) 
commitment to the organization, (4) senior 
management support, and (5) time for improvement 
efforts. 

Cronbach α coefficients were 0.94 for the scale and 
ranged from 0.77 to 0.88 for the subscales. The 
scale displayed reasonable convergent validity and 
statistically significant variability across hospitals. 

The R
elationship betw

een 
Leadership Style, O

rganizational 
C

ulture, and Job Satisfaction 
 in the U

.S. H
ealthcare Industry 

Sow
 et al.(2017) 

O
ri ginal R

esearch A
rticle 

USA, 

Quantitative method 
with a correlational 
design. 

111 U.S. healthcare 
professionals 

To measure the relationships 
between leadership style, 
organizational culture, and job 
satisfaction. 

The research questions were answered by 
regressing transformational leadership, employee 
gender, employee race, and employee age on the 
dependent variable of job satisfaction. The 
regression for the three variables was significant. 
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Table 1. An overview of studies’ characteristics and main findings (cont.) 

Article Title Author/Year/Type Main Study 
Characteristics 

Aim of the Study Main Findings 

 Evaluation of O
rganizational C

ulture  
am

ong D
ifferent Levels of H

ealthcare 
 Staff Participating in the Institute for  
H

ealthcare Im
provem

ent’s  
100,000 Lives C

am
paign 

 Sinkow
itz-C

ochran at al. (2012) 
 R

esearch A
rticle 

USA, 
Evaluation of a mixed 
qualitative and quantitative 
methodology (“trilogic 
evaluation model”) setting. 
 
Six hospitals that joined the 
campaign. 
 
135 participants are three 
strata of staff  hospital 
personnel (midlevel, 43.7%; 
frontline, 38.5%; executive, 
17.8%) who also participated 
in 20 focus groups. 

How hospital 
organizational and cultural 
factors associated with 
implementation of quality 
initiatives such as the 
Institute for Healthcare 
Improvement’s (IHI) 
100,000 Lives Campaign 
differ among levels of 
healthcare staff. 

Overall, 93% of participants were aware of the IHI 
campaign in their hospital and perceived that 58% of 
improvements in quality at their hospital were a 
direct result of the campaign. 
 
There were significant differences between staff 
levels on the organizational culture items, with 
executive-level staff having higher scores than 
midlevel and frontline staff. 
 
All 20 focus groups perceived that the campaign 
interventions were sustainable and that data 
feedback, buy-in, hardwiring (into daily activities), 
and leadership support were essential to 
sustainability. 

 O
rganizational 

C
ulture, 

Tenure, 
and W

illingness to Participate in 
C

ontinuous Im
provem

ent Projects 
in H

ealthcare 

 Lam
 &

 R
obertson (2017) 

 R
esearch A

rticle 
 

USA, 
 
The authors designed and 
administered a survey. 
 
226 surveys. 
 

Investigate the impact 
organizational culture and 
employee experiences and 
demographics have on the 
likelihood that employees 
will participate in 
continuous improvement 
projects. 

Indicate that participants with prior experience (at 
least one project) are more likely to participate than 
those who have been involved in continuous 
improvement projects for two or more years and 
those who have been involved for less than two 
years. 
 
It is of interest to note that there is a statistically 
significant positive correlation between those 
participants who ranked tenure as being important to 
the decisions they make in their organization and 
how long they have been involved with continuous 
improvement projects (p < 0.01). 
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Table 1. An overview of studies’ characteristics and main findings (cont.) 

Article Title Author/Year/Type Main Study 
Characteristics 

Aim of the Study Main Findings 

 H
ealthcare at the C

rossroads: The N
eed to Shape an 

O
rganizational C

ulture of H
um

anistic Teaching and 
Practice 

 R
ider et al. (2018) 

 R
esearch A

rticle 

  

USA, 

Faculty from eight US 
medical schools were 
asked to write 
reflectively on two 
open-ended questions 
regardinginstitutional-
level motivators and 
impediments to 
humanistic practice and 
teaching within their 
organizations. 

Sixty eight of the 92 
(74%) study 
participants 

who received the 
survey provided written 
responses. 

To identify organizational 
factors that promote or inhibit  
humanistic practice of 
medicine by faculty 
physicians. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivators included an organizational culture that 
enhances humanism, which we judged to be the 
overarching theme. 

Related themes included leadership supportive of 
humanistic practice, responsibility to role model 
humanism, organized activities that promote 
humanism, and practice structures that facilitate 
humanism. 

 

Impediments included top down organizational 
culture that inhibits humanism, along with related 
themes of non-supportive leadership, time and 
bureaucratic pressures, and non-facilitative practice 
structures. 
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Table 2. Organizational culture adopted definitions (only 3 articles have) 

 
Definitions adopted  Definitions 
Carlstro¨m and Ekman (2012) 
 

A link or transition between individual and collective behaviour. This refers to the idea that an 
organisational culture is “embodied” in individuals, but shared by the collective (Leonte´v, 1978; 
Vygotski, 1978, Valler, 2003; Miettinen and Virkunnen, 2005). 

Montgomery et al. (2009) 
 

Organisational culture determines how individuals behave, what people pay attention to, and how they 
respond to different situations, and how they socialise with new members and exclude those who do not 
fit in (Spataro, 2005). 

Braithwaite J, et al. (2017) 
 

The values, behaviours, goals, attitudes, practices and beliefs shared across an entire organisation (Scott et 
al. 2003) 

 

Table 3. Classification according to the articles’ published years 
 

Year No. 
Article 

2008 0 
2009 1 
2010 0 
2011 1 
2012 5 
2013 3 
2014 1 
2015 1 
2016 2 
2017 5 
2018 2 
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Table 4. Classification according to the articles’ countries 

 
   Country No. 

Articles 
Australia 1 
Canada 1 
Colombia 1 
Cyprus 1 
France 1 
Greece 1 
Iran 1 
Israel 1 
Ireland 1 
Netherlands 1 
Pakistan 1 
Palestine 1 
South Africa 1 
Sweden 2 
Turkey 1 
USA 5 

 
 

Table 5.  Classification according to the articles’ settings 
 

Research Settings No. 
Hospitals 11 
More than one setting 5 
Primary care clinics 3 
Educational and research Institutions 2 

 
 
 

942



2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

Table 6. Classification according to the articles’ relations to OC 

Table 7. Classification due to the participants’ categories 

Participants Type No. 
Nurses 3 
Managers 3 
Doctors 1 
More than one 10 

Table 8. Classification according to the articles’ types 

Types Article No. 
Research 17 
Literature Review 2 
Peer-review 1 
Systematic Review 1 

OC Related to No. 

Quality 5 
Performance 1 
Leadership style and job satisfaction 1 
Change 1 
Measurements and Tools 3 
Human Resources 3 
Technology 2 
Clinical Practices 5 
Reporting 
Errors 

Infection 
prevention 
and 
control 

Attitudes, 
knowledge, 
practices 

Patient 
uncertainty 

Adherence to 
the diabetic 
clinical practice 
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Table 9. Classification due to the studies’ designs 
 

Article Design No. 
Quantitative 12 
Systematic Review, Literature 
Review and Conceptual 

4 

Qualitative 2 
Design of a questionnaire 2 
Mixed method  1 

 

3. Results 
 

3.1. Bibliographic Search 

A total of 137 records were retrieved through our searches in Emerald, Ebscohost, Google Scholar, PubMed and ScienceDirect databases. Following reading 
the titles and abstracts of the retrieved records 26 remained for further evaluation. Another 5 articles were excluded after reading the full article. Figure 1 
shows the exact sequence and process of study identification, selection and exclusion in each step of the search. Finally, 21 studies were considered to be 
appropriate for answering our primary research question. 

3.2. Overview of the Included Studies 

Among 21 included studies, five were conducted in the USA, two in Sweden, one in Turkey and many diverse countries. Among the relevant studies, 17 were 
research articles; 12 were quantitative studies, 2 were qualitative, one mixed method study and 2 were OC measurement tools design articles. Four were a 
secondary analysis of data, systematic review, peer-review, literature review and conceptual article. 

Diverse care settings were represented in the studies. Identified settings included: hospitals (n = 11), different healthcare settings (n= 5), primary healthcare 
centers (n = 3), and medical educational and research Institutions (n = 2). In addition, study samples consisted exclusively of combination of  Healthcare 
workers (n = 10), or of nurses (n = 3), mangers (n = 3) and only one study of doctors. Quality care, practical practices (errors reporting, infection control, 
adherence to the diabetic clinical practice and patient uncertainty), performance, Leadership style, and job satisfaction, change, human resources, technology 
and OC measurements’ tools were the main outcomes of interest. 
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4. Discussion and Conclusions 

 
Excellence in healthcare delivery is allied to positive value systems delivered through a multi-disciplinary team approach and utilizing strategic involvement, 
were the most important organizational cultural influences reported for optimum effectiveness in quality care delivery. The cultural aspects identified are well 
known themes in care delivery as stand-alone concepts. When these aspects are found collectively within an organization it appears that they have the 
potential to influence the quality of care delivered. 
 
Organizational theorists have emphasized the importance of being aware of the culture in an organisation in order to obtain success in the targeted goals in the 
different healthcare settings. Since OC is considered as fundamental to achieving high performance in hospital and other healthcare settings, the ability to 
measure this nuanced concept empirically has gained importance. 
 
OC plays an essential role in enhancing outcomes and practical processes in healthcare. Impact on health-related outcomes differs according to the type of the 
dominated organization culture, while it may enlarge or limit the healthcare shortfalls . Addressing the OC domains and effects in health care in an evolving 
and challenging environment constitutes the current and future goal of healthcare stakeholders. Health care organizations need to ensure technical and 
professional expertise to build the suitable, healthy OC or change what is possible to move a step forward. According to the road map of  Interpretation of the 
current review’s outcomes that enlighten the healthcare at the strategic level to start with assessing the OC in organizations to the extent to how it may affect 
the daily health and medical practices. Without positive organizational changes, actions focusing only on individuals are unlikely to achieve the desired 
improvements. OC studies can serve as an audit tool for managers and policy makers translation of the main messages into implementation practices in 
healthcare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

945



2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

References 

Hemmelgarn A.L., Glisson, C. and James, L.R. (2006). Organisational culture and climate: implications for services and interventions research. Clinical 
Psychology: Science and Practice, 13(1):73-89. 

Leonte´v A.N. (1978). Activity, Consciousness, and Personality. Englewood Cliffs, NJ:Prentice Hall. 

Miettinen R. and Virkunnen J. (2005).Epistemic objects, artefacts and organizational change. Organization, 12(3):437-56. 

O'Reilly CA. and Chatman JA. (1996). Culture as social control: Corporations, cults and commitment. In Research in organizational behavior. Edited by 
Cummings L, Staw B. Greenwich, CT: JAI Press,18–166. 

Rundall T, Shortell S and Wang MC. (2002). As good as it gets? Chronic care management in nine leading US physician organizations. BMJ, 325:958–964. 

Schein E. (1985). Organizational culture and leadership. 1st edition. San Fransisco: Jossey-Bass. ISBN 0875896391. 

Scott T, Mannion R, Davies H. and Marshall M. (2003). The quantitative assessment of organizational culture. Health Serv Res, 38:923–945. 

Scott T, Mannion R. and Davies HT. (2003). Implementing culture change in health care: theory and practice. Int J Qual Health Care, 15: 111–8. 

Shortell S, O, Brien J and Carman J. (1995). Assessing the impact of continuous quality improvement/total quality management versus implementation. 
Health Serv Res, 30:377–401. 

Spataro, S.E. (2005). Diversity in context: how organisational culture shapes reactions to workers with disabilities and others who are demographically 
different. Behavioural Sciences and the Law, 23:21-38. 

Thomas C, Ward M, Chorba C and Kumiega, A. (1990). Measuring and interpreting organizational culture. JONA, 20:17–24. 

Valler W. (2003). It’s culture all the way down. Journal of Economic Issues, 37(1):35-45. 

Vygotski L.S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge, MA: Harvard University Press. 

Zazzali JL, Alexander JA, Shortell SM and Burns LR. (2007). Organizational culture and physician satisfaction with dimensions of group practice. Health 
Serv Res, 42:1150–1176. 

946



2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi
2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖRGÜT İKLİMİ VE ÖRGÜTSEL SİNİZM 
ALGILARININ SOSYO-DEMOGRAFİK VE MESLEKİ ÖZELLİKLERE 

GÖRE İNCELENMESİ  

Mehmet Işık1 
Yasemin Akbulut2 

Özet 

Bu araştırma, bir kamu hastanesinde görev yapan hekim, hemşire ve ebelerin sosyo-demografik ve mesleki 
özelliklerine göre örgüt iklimi ve örgütsel sinizm tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın 
evrenini 1091; örneklemini 73 hekim, 248 hemşire ve ebe olmak üzere toplam 321 çalışan oluşturmuştur. 
Verilerin toplanmasında Stringer (2002) tarafından geliştirilen Örgüt İklimi Ölçeği ve Brandes, Dharwadkar ve 
Dean (1999) tarafından geliştirilen Örgütsel Sinizm Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonunda örgüt ikliminin, 
“tanıma” ve “bağlılık”  boyutları ile katılımcıların cinsiyet durumları arasında; “tanıma” ve “standartlar” 
boyutları ile katılımcıların eğitim düzeyleri arasında; “standartlar” boyutu ile medeni durum arasında; 
“tanıma” ve “standartlar” boyutları ile meslek grupları arasında; örgüt iklimi genel ve “yapısal destek” 
boyutu ile çalışılan birim arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur.  Örgüt iklimi ve alt 
boyutları ile araştırma grubunun sosyo-demografik ve mesleki özelliklerinden yaş, çalışma süresi arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Örgütsel sinizm genel ve alt boyutları ile araştırma 
grubunun sosyo-demografik ve mesleki özelliklerinden cinsiyet, medeni durum, meslek, eğitim durumu, çalışma 
süresi ve çalışılan birim arasında istatistiksel anlamda bir farklılık saptanmamıştır. Örgütsel sinizm 
“davranışsal” boyutu ile katılımcıların yaş durumu arasında farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Hastane Yönetimi, Sağlık Personeli, Örgütsel Davranış 

INVESTIGATION OF ORGANIZATION CLIMATE AND ORGANIZATIONAL CYNICISM 
PERCEPTIONS OF HEALTH EMPLOYEES ACCORDING TO SOCIO-DEMOGRAPHIC AND 

PROFESSIONAL PROPERTIES 

Abstract 

This research was carried out in order to determine the organizational climate and organizational cynicism 
according to socio-demographic and professional features of doctors, nurses and midwifes working in a public 
hospital. Research population consisted of 1091 employees: sample consisted of a total of 321 employees; 73 
doctors, 248 nurses and midwifes. Organizational Climate Scale developed by Stringer (2002) and 
Organizational Cynicism Scale developed by Brandes, Dharwadkar ve Dean (1999) were used in data collection 
process. At the end of the research, statistically significant difference was found between ‘familiarization’ and 
‘commitment’  dimensions of the organizational climate and gender situations of the participants; 
‘familiarization’ and ‘standards’ dimensions of the organizational climate and educational background of the 
participants; ‘standards’ dimension and marital status; ‘familiarization’ and ‘standards’ dimensions and 
occupational groups;  general and ‘structural support’ dimensions of organizational climate and working unit. 
There wasn’t found any statistically significant difference between organizational climate and sub-dimensions 
and socio-demographic and professional features which included marital status, age and working hours. There 
wasn’t found any statistically significant difference between general and sub-dimensions of organizational 
cynicism socio-demographic and professional features of research group which are gender, marital status, 
occupation, educational background, working hours and working unit. Statistically difference was found 
between ‘behavioral’ dimension of organizational cynicism and age of the participants.  

Key Words: Hospital Management, Health Personnel, Organization Behavior 

1 Doktora Öğrencisi, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, mhmt25@hotmail.com 
2 Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, 
akbulut@health.ankara.edu.tr  
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1. Giriş

Sağlık çalışanlarının bulundukları çalışma ortamından memnuniyetsizlik duymaları, diğer 
çalışanlara bu duygularını aktarmaları, kurumlarına, hasta ya da hasta yakınlarına olumsuz olarak 
yansımaktadır. Sağlık çalışanların olumsuz ve negatif tutumlar sergilemelerine neden olan böyle bir 
ortamın varlığı, sağlık kurumları için incelenmesi gereken önemli bir konudur. Örgüt iklimi ve 
örgütsel sinizm sağlık çalışanlarının olumsuz ve negatif tutumlar sergilemesine neden olabilecek iki 
kavramdır. İşyerindeki günlük örgütsel faaliyetlerin, iş görme tarzlarının, örgüt tarafından beklenen, 
desteklenen ve ödüllendirilen uygulamaların ve örgütsel politikaların çalışanlar tarafından algılanış 
biçimi olan örgüt iklimi (Reichers ve Schneider 1990), örgütsel hedeflere ulaşmada ve kaliteli hizmet 
sunumunda önemli bir yere sahip olduğu bildirilmektedir (Bahrami vd., 2016:97; Gershon vd., 
2007:622). Örgütsel sinizm de örgütte olan güvenin, bağlılığın, adalet duygusunun azalmasına, 
örgütsel vatandaşlık algısının zayıflamasına, değişime karşı dirence, personel devir hızının artmasına, 
örgüt üyelerinin moral, motivasyonuna, örgütün etkiline, verimli çalışmasına, karlılığın düşmesine 
neden olabilmektedir (Abraham, 2000; Andersson, 1996; James, 2005; Kalağan, 2009; Özgener vd., 
2008; Özler vd., 2010). Bu nedenle örgüt iklimi ve örgütsel sinizm sağlık kurumlarında araştırılması 
gereken kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

1.1. Örgüt iklimi 

Etimolojik yönden iklim sözcüğü Yunancadan gelmektedir. İklim sözcüğü yalnızca ısı ve 
basınç gibi fiziksel olayları değil,  örgüt üyelerinin örgüt içi çevreyi nasıl algıladığını anlatmakta da 
kullanılır. Bu açıdan psikolojik bir anlamı bulunmaktadır  (Ertekin, 1978). Psikolojik anlamda iklim 
kelimesini ilk defa 1930’ lu yıllarda Kurt Lewin’in çalışmasında kullanmıştır. Bu çalışmada, liderlik 
davranışlarının yaz kampında bulunan genç erkek katılımcılar üzerindeki sosyal sonuçları 
araştırılmıştır. Katılımcıların his ve duyguları ele alınarak, iklim ve liderlik çeşitleri arasında ilişki 
vurgulanmıştır (Schneider, 1990). 1960’lı yıllardan itibaren örgüt iklimi, örgüt psikolojisi ve endüstri 
araştırmalarında kullanılan önemli kavramlardan biri haline gelmiştir. Kişilerin örgütlere olan 
etkilerini açıklamakta kullanılmıştır (Zeybek, 2010). İlk olarak araştırmacılar, çalışma ikliminin 
kavramlaştırılması ve çalışanlar üzerinde etkisine odaklanmıştır. Araştırmalar iklimin, örgütlere ve 
bireylere olan etkisi üzerine yoğunlaşmıştır (Özsoy, 2012). 

 Örgüt iklimi, iş çevresinin, bu çevrede yaşayan ve çalışan kişiler tarafından dolaylı ya da 
doğrudan algılanan, kişilerin davranışlarına ve güdülerine etkide bulunan çalışma ortamının ölçülebilir 
kümesi olarak tanımlanmaktadır (Litwin ve Stringer, 1968; akt:  Özkul, 2013). Schneider (1990) örgüt 
iklimini; “örgütün politika, prosedür ve uygulamalarından oluşan, tutum ve davranışlar arasındaki 
ilişkilere aracı olan psikolojik bir süreç” olarak tanımlamıştır. Lindell ve Brandt (2000) ise örgüt 
iklimini, sosyalleşme sürecinde yeni ekip üyelerine iletilen ve üyeler arasında sosyal ve fiziksel 
çevrede geliştirilen ortak inançlar olarak tanımlamıştır. Uluslararası literatüre paralel olarak ulusal 
literatürde örgüt iklimi kavramını derinlemesine araştıran ilk çalışmalardan birini yapan Ertekin (1978) 
örgüt iklimini; “Örgüte kendi kimliğini kazandıran, bireylerin davranışlarını etkileyen, bireyler 
tarafından algılanan, örgüte egemen olan özellikler dizisidir” şeklinde tanımlamıştır.  

Örgüt iklimi, örgüte mevcut özelliklerin bireyler tarafından nasıl anlaşıldığını ifade eder. 
Örgüt iklimi, kişilerin iş çevrelerindeki faktörleri, olayları ve şartları algılayışlarının, duygusal ve 
bilişsel sonuçlarını içermektedir (Dinibütün, 2013). Bu kavram örgütün kişiliğini oluşturur ve örgütü 
diğer örgütlerden ayırır. Örgütü tanımlayan, egemen olan, süreklilik gösteren, davranışları etkileyen ve 
etkilenen bir kavramdır. Başka bir ifade ile örgüt iklimi; somut bir kavram olmasına rağmen, örgüt 
içinde bireylerce hissedilip algılanan ve örgütün bütün bu özelliklerini içine alan psikolojik bir 
kavramdır (Özdemir, 2006). 

Örgüt iklimi yapısal destek, tanıma, standartlar, sorumluluk, bağlılık başlıkları altında beş 
boyutta sahiptir. Yapısal Destek, örgütte çalışanların organize olma düzeylerini göstermektedir. Ayrıca 
örgüt içerisinde, çalışanların sorumluluklarının ve rollerinin açık bir şekilde tanımlandığını 
göstermektedir. Örgütte yapısal desteğin eksikliği, yetki karmaşasını ve kimin ne görev yapacağı 
konusunda tartışmaları da beraberinde getirir. Yapısal desteğin, çalışanların performans ve motivasyon 
düzeyleri üzerine büyük etkisi bulunmaktadır. Tanıma, iyi yapılan iş için çalışanların 

948



2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi
2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration

ödüllendirileceğini ve takdir göreceğini düşünmesi ve hissetmesidir. Tanıma boyutunun yüksek 
düzeyde olması, örgütteki ödül ve eleştiri dengesinin uygunu ifade eder. Düşük düzeyde tanıma 
boyutu ise, örgütteki ödül ve ceza dengesinin tutarsızlığını göstermektedir. Standartlar, çalışanların 
performanslarını geliştirmek için hissettikleri baskının hassasiyetini ve yapılmakta olan işe ilişkin 
çalışanların ne kadar gurur duyduklarını ölçmeye yarayan bir boyuttur. Standartlar boyutunun yüksek 
olması çalışanların kendilerini geliştirmek üzere arayış içerisinde olduklarını, standartların düşük 
olması ise performans için düşük beklentileri ifade etmektedir. Bu boyut örgüt içerisinde standartların 
oluşması ve çalışanlar tarafından bu standartların ne kadar algılandığı ile ilgilidir. Sorumluluk, 
çalışanların işlerini herhangi bir gözetim altında olmaksızın yerine getirmelerini, oluşabilecek olumsuz 
durumlara karşı önceden önlem alabilmelerini, ortaya çıkan sonuçları takip etmelerini, çıkan sonuçtan 
tamamen kendilerinin sorumlu olduğunu hissetmelerini ifade etmektedir. Çalışanların yüksek düzeyde 
sorumluluk hissine sahip olmaları, problemleri kendi çözebileceğine dair güven ve cesareti ifade 
etmektedir. Çalışanların düşük sorumluluk hissi ise yeni yaklaşımlar karşısında çalışanların risk 
almadığını ve yenilikleri test etmeye isteksiz olduğunu göstermektedir. Bağlılık, örgütsel bağlılık 
örgüt verimliliğini artırmayı sağlayan, örgüte yönelik pozitif davranışlardır. Çalışanların örgütsel 
hedefleri benimsediklerini, hedefleri için sorumluluk aldığını ve bu örgütün bir üyesi olmakla gurur 
duymalarını göstermektedir (Stringer, 2002). Bağlılık boyutunun yüksek düzeyde hissedilmesi, örgüte 
karşı kişisel bağlılığın yüksek olduğunu, düzeyin düşük olması ise çalışanların hedeflere ve örgüt 
üyeliğine karşı ilgisiz olduğunu göstermektedir (Hocaniyazov, 2008).  

Örgüt iklimi örgütün etkinliğine katkı sağlayan da bir unsurdur. Örgüt iklimi, çalışanların 
yenilikçi tutumlarını açıklayan kilit unsurdur. İklim olumluysa çalışanlar yenilikçi olurlar. Çalışanların 
örgütten beklentileri vardır. Bu beklentilerin yerine getirilmesi, örgüt ikliminin ihtiyaçlarını nasıl 
tatmin edeceklerine dair algılamalarına bağlıdır. Olumlu örgüt iklimi, bireyin kendisini iyi hissettirdiği 
bir çalışma ortamı sağlamaktadır (Vandhana ve Chandra, 2014). Bu nedenle yöneticiler, örgütlerinde 
var olan örgüt iklimini ve faktörlerini anlamaya çalışmalıdır (Bahrami vd., 2016).   

1.2. Örgütsel Sinizm 

Sinizm kavramı Antik Yunan’da ortaya çıkmış bir düşünce ve yaşam biçimidir (Brandes, 
1997). Sinizm kökleri Sokrates’in düşüncelerinde, yani MÖ 5. yüzyılda bulunan ve MÖ 6. yüzyılda 
hala devam eden bir fikir hareketidir (Luck, 1997). Sinizm sözcüğünün kökenine ilişkin iki görüş 
bulunmaktadır. Birinci görüşe göre; sinizm adı antikçağda farklı şekilde açıklanmıştır. Grekçe “kyon”, 
“köpek” sözcüğü ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Sinikler toplumsal kurallara karşı çıkan, 
giyimlerine özen göstermeyen ve uygarlığı küçümseyen kimselerdir. Bu nedenle “kyon” (köpek) 
benzetmesi siniklerin simgesi haline gelmiştir. Sinik kişiler orta halli, doğal bir yaşamı tercih eden ve 
köpek gibi davranan insanlar olarak tanımlanmaktadır. Onların, alaya alma amacını taşıyan bu adı 
benimsedikleri, adeta saygın bir ad haline getirdikleri tahmin edilmektedir. İkinci görüşte ise sinizmin, 
Atina yakınında bulunan sinik okulunun bulunduğu yer alan “Kynosarges” (gymnasiom) kelimesinden 
türetilmiş olabileceği ileri sürülmektedir (Luck, 1997; Gökberk, 2000; Hançerlioğlu, 2011). Artık sinik 
tutum bir yaşam biçimi olmaktan çıkmıştır. Eski sinikler utanmaz, kendi kendine yetebilen, acımasız 
eleştirmenler olarak bilinirken, bugünkü sinik kavramı yerini güvensizlik ve kötümserlik anlamlarına 
bırakmıştır (Mantere ve Martinsuo, 2001). Eski ve modern siniklerin ortak noktası ise umutsuzluktur. 
Eski sinikler yenme umutları olmayan bir sistemle ve toplumla savaşıyorken,  modern sinikler kişilik 
özellikleri nedeniyle ya da toplumundaki yaşanmışlıkları nedeniyle sinik olmuşlardır. Eski ve modern 
siniklerde aynı şekilde değişime ve gelişim dair umutları da bulunmamaktadır (Delken, 2004). Bu 
durum sinizm, olumsuz düşünceler, davranışlar yumağı olduğunu göstermektedir (Görkem, 2012). 

Sinizm iki farklı biçimde ele alınarak incelenmektedir. Birincisi, bireyin kişiliğini ve yaşama 
bakış açısını yansıtan genel (kişilik) sinizm kavramıdır. İkincisi ise, bireyde sinik tutumların oluşmasın 
da örgütsel faktörleri esas alan örgütsel sinizm kavramıdır (Kabataş, 2010). Genel sinizm kavramı; 
doğuştan gelen, değişmeyen, insan davranışının genellikle olumsuz algılandığı bir kişilik özelliğidir. 
Genel sinizm dünyanın sosyal etkileşimlerden memnun olmayan, ilgisiz, kayıtsız, bencil ve dürüstten 
yoksun insanlarla dolu olduğu genellemesini esas alan diğer insanlara karşı derin bir güvensizlik 
üzerine yapılanmıştır (Abraham, 2000). Genel sinizmin bir başka tanımında ise; kişilerin genel olarak 
karar ve eylemlerine yönelik açık veya gizli biçimde ortaya çıkan inançsızlıktır (Stanley ve akr., 
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2005). Öte yandan sinizmin iş yaşamındaki varlığı, örgütsel sinizm olarak adlandırılmaktadır (Torun 
ve Çetin, 2015). Örgütsel sinizm, kişinin inanç, olumsuz duygu ve davranışları ile şekillenen, çevresel 
koşullara açık, kişisel ve sosyal deneyimlerin geçmişine yönelik bir sonuç olarak tanımlanmaktadır 
(James, 2005). Bu bağlamda örgütsel sinizm, deneyim sonucunda gelişen, öğrenilmiş bir inancı temsil 
etmektedir (Kalağan, 2009). Örgütsel sinizmde temel kanaat bireylerin adalet, dürüstlük, samimiyet ve 
içtenlikten yoksun olmasıdır (Abraham, 2000). Birey ait olduğu örgütte çözümlenmesi mümkün 
olmayan sorunlar olduğuna inanmaktadır. Ancak birey, örgütte bu eksikliklerin giderilmesine yönelik 
gerekli değişim adımlarının atılmadığını düşünmektedir (McClough vd., 1998). Sinik bireylerin en 
belirgin özellikleri; iş arkadaşlarını ve örgütlerini küçümser tavırlar içinde olmaları, şikâyet etme ve 
kötümser söylemlerde bulunmaları, başarısızlıklar karşısında çabuk hayal kırıklığına uğramaları ve 
örgütleri tarafından aldatıldıklarını düşünmeleri olarak ifade edilmektedir (Abraham, 2000). 

 Örgütsel sinizm davranışsal, duygusal ve bilişsel olmak üzere üç boyutlu bir yapıya sahiptir. 
Bilişsel (İnanç) Boyut, örgütün dürüstlükten yoksun olduğunu vurgulayan bir boyutudur. Bu boyutta, 
çalışanların örgütleri ile ilgili inanç eksikliği taşıdığını düşünmektedir. Örgütündeki ilişkilerin çıkara 
dayandığını, uygulamaların ilkelere dayalı olmadan yapıldığını, bu nedenle örgüt içerisinde insan 
davranışlarına güvenilmeyeceğini düşünmektedir (Karacaoğlu ve İnce, 2012; Brandes, 1997; Görkem, 
2012). Bilişsel boyutta sinik tutum sergileyen bireylerde aşağıda sunulan inanç ve tutumların 
görülmesi muhtemeldir (Brandes ve Das, 2006).  Duyuşsal (Duygu) Boyut, bireyler ait oldukları 
örgütte olup bitenlere duygusal tepkiler göstermektedir. Kişilerin hissettikleri kızgınlık, şüphe, endişe, 
saygısızlık, soğukluk, utanç duyma  gibi tepki ve tutumlar “duyuşsal” boyut çatısı altında 
incelenmektedir (Dean vd., 1998). Bu boyutta örgüte karşı tarafsız bir yargı içermeyen öfke ve hor 
görme  gibi duygusal tepkiler oluşturmaktadır (Özler vd., 2010). Davranışsal (Davranış) Boyut, 
çalışanlar sinizmi sadece içsel olarak yaşamamaktadır. Ayrıca örgütün geleceğine yönelik karamsar 
tahminlerde bulunmakta, örgüt hakkında güçlü eleştirel yaklaşımlar sergilemekte, içinde bulunduğu 
örgütle mizah yöntemini kullanarak dalga geçme eğilimi göstermektedirler. Çoğu zaman olumsuz ve 
küçük düşürücü eylemler sergileyebilmektedir (Dean vd., 1998; Kutaniş ve Çetinel, 2009). 
Davranışsal boyutta sinik tutum sergileyen bireyler alaycı yorumlarda bulunarak görev tanımlarını 
yeniden yazabilir, örgüt amaçları hakkında alaycı ifadelerde bulunabilirler (Brandes, 1997). Çoğu 
zaman çalışanlar, örgütleri hakkında serzeniş ve şikâyet etme, eleştirisel yaklaşım ve dalga geçme gibi 
tutumlar sergileyebilmektedir. Örgüt içerisinde sinik tutumlar sözlü davranışların yanı sıra, 
çalışanların anlamlı bakışmaları, küçümser bir şekilde gülümsemeleri gösterilebilmektedir (Brandes ve 
Das, 2006).  

Örgütsel sinizmin bireysel açıdan olumsuz sonuçları olduğu kadar, örgütler açısından da 
maddi ve manevi kayıplara neden olabilmekte (Abraham, 2000), aynı zamanda örgütü parçalamakta 
ya da yaşana bilirliğini tehlikeye düşürebilmektedir (Naus, 2007). Çünkü örgütsel sinizm, örgüt ile 
çalışanlar arasında oluşan tutarsızlıklar ile şekillenmektedir. Sinikler örgütlerinin bütünlüğüne şüphe 
ile bakmaktadırlar (Brandes, 1997). Ayrıca sinizm örgütlerde çatışma olasılığını da artırmaktadır. 
Çatışmayı belirli bir seviyede tutmak ya da azaltmak için sinizm nedenlerinin iyi analiz edilmesi 
gerekmektedir (Gökçe vd., 2017).  Çalışanların olumlu bir örgüt ikliminde yüksek motivasyon ile daha 
verimli çalışmalarını sağlamak ve örgütte verilen ya da verebileceği zararları en aza indirmek 
maksadıyla, örgütler sinizm düzeylerini tespit etmeli, önleyici politikalar geliştirilmeli ve sinik 
tutumların ortadan kaldırılması yönelik çalışmalar yapması gerekmektedir (Pelit ve Pelit, 2014).  

2. Yöntem

2.1. Amaç

Bu araştırma, bir kamu hastanesinde görev yapan hekim, hemşire ve ebelerin sosyo-
demografik ve mesleki özelliklerine göre örgüt iklimi ve örgütsel sinizm tutumlarını saptamak 
amacıyla yapılmıştır. 

2.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini kamuya ait bir eğitim ve araştırma hastanesinde görevli hekim, hemşire 
ve ebeler oluşturmaktadır. Hastanede 259 hekim, 832 hemşire ve ebe olmak üzere toplam 1091 
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personel görev yapmaktadır. Evren içerisinden yeterli sayıda bireyi kapsayan örneklemin seçiminde 
aşağıda sunulan formül kullanılmıştır (Sümbüloğlu ve Sümbüloğlu, 2002:265). 

  n= 

n: Örneklem büyüklüğü  
N: Hedef kitledeki birey sayısı 
p: İncelenen olayın görülme sıklığı 
q: İncelenen olayın görülmeme sıklığı 
t: Anlamlılık düzeyinde, serbestlik derecesine göre t tablosu kritik değeri 
d: Olayın görülüş sıklığına göre kabul edilen örnekleme hatasıdır. 

Örneklem Büyüklüğü = 

Araştırma örneklemi, araştırma evreninden % 95 güvenirlik sınırları içinde, % 5’lik hata payı 
ile 284 katılımcı olarak hesaplanmıştır. Örneklem sayısının üstünde katılımcıya ulaşılmaya çalışılmış 
ve araştırmaya katılmayı kabul eden 330 katılımcı araştırma grubunu oluşturmuş, uygun doldurulan 
321 anket değerlendirmeye alınmıştır (Tablo 1). Araştırmanın yapılabilmesi için gerekli olan etik 
kurul izni ve idari izinler alınmıştır.  

Tablo 1. Evren, Örneklem ve Araştırma Grubu Sayıları 

Sıra 
No 

Personel 
Grubu 

Evren (Personel 
Sayısı) 

Tabaka 
Ağırlığı (%) 

Örneklemeye 
Girecek Kişi 

Sayısı 

Araştırma 
Grubu 

1 Hekim 259 23,7 68 73 
2 Hemşire/Ebe 832 76,3 216 248 

Toplam 1091 100 284 321 

Araştırmada 9 ankette eksik cevaplar bulunduğundan, değerlendirme dışında tutulmuştur. 

2.3. Hipotez 

H.1 Sosyo-demografik ve mesleki özelliklere göre örgüt iklimi genel ve alt boyutları arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır.

H.2. Sosyo-demografik ve mesleki özelliklere göre örgütsel sinizm genel ve alt boyutları arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır.

2.4. Veri Toplama Yöntemi ve Araçları 

Araştırmada örgüt iklimi ve örgütsel sinizm ölçeği olarak iki farklı ölçek kullanılmıştır. Stringer 
(2002) tarafından geliştirilen örgüt iklimi ölçeği 24 sorudan oluşmaktadır. Örgüt iklimi ölçeğinde; 
yapısal destek, tanıma, standartlar, sorumluluk, bağlılık, olmak üzere beş boyut yer almaktadır. 
Brandes, Dharwadkar ve Dean (1999) tarafından geliştirilmiş örgütsel sinizm ölçeği ise 13 sorudan 
oluşmaktadır. Türkçeye uyarlaması Kalağan (2009) tarafından yapılmıştır. Örgütsel sinizm ölçeğinde 
bilişsel, duyuşsal ve davranışsal olmak üzere üç boyut yer almaktadır. Her iki ölçekte beşli likert tipi 
derecelendirme kullanılmıştır. Araştırmada örgüt iklimi ölçeğinin güvenilirlik katsayısı (Cronbach 
Alpha) 0,817, örgütsel sinizm ölçeğinin güvenilirlik katsayısı (Cronbach Alpha) 0,887 olarak 
bulunmuştur. Kullanılan tüm ölçekler ve alt boyutlarının oldukça güvenilir sayılabilecek sınırlar 
içerisinde yer aldığı bulgularına ulaşılmıştır. 

2.5. Verilerin Analizi 

Verilerin istatistiksel analizinde, IBM SPSS 21.0  kullanılmıştır. Verilerin normal dağılım gösterip 
göstermediği “Kolmogrov Simirnov” testleri ile incelenmiştir. İkiden fazla bağımsız grup arasındaki 

N. t².p.q
 d². (N-1) + t².p.q 

   1091 x (1,96)² x (0,5 x 0,5) 
  (0,05)² x (1091-1) + (1,96)² x (0,5 x 0,5) 
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farklılıkları belirlemek amacıyla “Kruskal-Wallis” testi kullanılmıştır. Analiz sonucu fark saptandığı 
durumlarda, farklığın kaynağını belirlenmek için “Bonferroni Düzeltmeli Mann-Whitney U” ve ikili 
karşılaştırmalarda “Mann-Whitney U” testi kullanılmıştır. Araştırmanın yapısal geçerliğine yönelik 
faktör analizi yapılmadan önce faktör analizinin uygulanabilirliğinin ölçümü için Kaiser-Meyer-Olkin 
(KMO) yeterlilik ölçütüne ve Küresellik Testi kullanılmıştır. Yaygınlık ölçüsü olarak Çeyreklikler 
Arası Genişlik (ÇAG) hesaplanmıştır.  

3. Bulgular

3.1. Tanımlayıcı Bulgular

Araştırma grubunun sosyo-demografik ve mesleki özellikleri yedi başlık altında incelenmiştir 
(Tablo 2). Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının % 77.3’ü kadın, %76’sı evli, %50,5’i 35 yaş ve 
üstü, %41,7’si lisans mezunu, % 76’sı toplam çalışma süresi 10 yıl ve altı, % 60,1’i cerrahi branşlarda 
çalışmakta, % 76,6’sı hemşire ve ebe, %23,4’ü hekimdir.  

Tablo 2. Araştırma Grubunun Sosyo-Demografik Özellikleri 

Değişkenler n % 

Cinsiyet Erkek 73 22,7 
Kadın 248 77,3 

Medeni Durum Evli 244 76,0 
Bekar 77 24,0 

Yaş 35 ve Altı 159 49,5 
35 ve Üstü 162 50,5 

Eğitim Durumu 

Lise 17 5,3 
Ön Lisans 93 29,0 
Lisans 134 41,7 
Yüksek Lisans / Doktora 4 1,2 
Tıpta Uzmanlık 73 22,8 

Toplam Çalışma Süresi 10 Yıl ve Altı 244 76,0 
11 Yıl ve Üstü 77 24,0 

Çalıştığı Birim Dahili Branşlar 128 39,9 
Cerrahi Branşlar 193 60,1 

Meslek Grubu Hekim 75 23,4 
Hemşire / Ebe 246 76,6 

3.3. Araştırma Grubunun Sosyo-Demografik ve Mesleki Özelliklerine Göre Örgüt İklimi Puanları 

 Örgüt iklimi “tanıma” ve “bağlılık” alt boyutları ile cinsiyet durumları arasındaki farklılık 
istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (sırasıyla: Z=-2,435; p=0,015, Z=-2,825; p=0,005, p<0,05). 
Bu bulgular ışığında erkeklerde “tanıma” ve “bağlılık” boyutlarının kadınlara göre daha yüksek 
olduğu saptanmıştır (Tablo 3). 

Tablo 3. Cinsiyete Göre Örgüt İklimi Puanlarının Dağılımı 

Boyutlar Cinsiyet n Ortanca ÇAG Z p 

Örgüt İklimi 
Kadın 72 60,50 19,00 -0,593 0,553 
Erkek 249 61,00 13,00 

Yapısal Destek 
Kadın 72 24,00 9,00 -0,248 0,804 
Erkek 249 24,00 9,00 

Tanıma 
Kadın 72 9,00 6,00 

-2,435 0,015* Erkek 249 10,50 6,75 

Standartlar 
Kadın 72 6,00 4,00 -1,545 0,122 Erkek 249 7,00 3,00 
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Tablo 3. Devamı Cinsiyete Göre Örgüt İklimi Puanlarının Dağılımı 

Sorumluluk Kadın 72 7,00 2,00 -1,912 0,056 Erkek 249 7,00 2,00 

Bağlılık Kadın 72 14,00 4,00 -2,825 0,005* Kadın 249 15,00 3,00

 Örgüt iklimi “standartlar” alt boyutu ile medeni durum arasındaki farklılık istatistiksel açıdan 
anlamlı bulunmuştur (Z=-0,055; p=0,014). Bu bulgular ışığında “standartlar” boyutunda evlilerin 
bekârlara göre daha yüksek puan ortancasına sahip olduğu bulunmuştur (Tablo 4). 

Tablo 4. Medeni Durumuna Göre Örgüt İklimi Puanlarının Dağılımı 

Boyutlar Medeni Durum n Ortanca ÇAG Z p 

Örgüt İklimi 
Evli 244 61,00 14,00 

-1,326 0,255 
Bekar 77 59,00 14,00 

Yapısal Destek 
Evli 244 24,00 9,00 

-1,577 0,185 
Bekar 77 23,00 10,50 

Tanıma 
Evli 244 10,00 6,00 

-2,460 0,115 
Bekar 77 8,00 5,50 

Standartlar 
Evli 244 7,00 3,00 

-,0,055 0,014* 
Bekar 77 6,00 3,00 

Sorumluluk 
Evli 244 7,00 2,00 

-0,470 0,956 
Bekar 77 7,00 2,00 

Bağlılık 
Evli 244 14,00 4,00 

-1,139 0,638 
Bekar 77 15,00 4,00 

 Örgüt iklimi ile katılımcıların yaş durumları arasında farklılıkları gösteren Tablo 5’de 
sunulmuştur. Yaş durumuna göre örgüt iklimi genel ve alt boyutları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark bulunmamıştır.  

Tablo 5. Yaşa Göre Örgüt İklimi Puanlarının Dağılımı 

Boyutlar Yaş Durumu n Ortanca ÇAG Z p 

Örgüt İklimi 
35 ve Altı 159 61,00 13,00 

-0,182 0,856 
36 ve Üstü 162 61,00 15,00 

Yapısal Destek 
35 ve Altı 159 24,00 10,00 

-0,056 0,955 
36 ve Üstü 162 24,00 9,00 

Tanıma 
35 ve Altı 159 9,00 6,00 

-1,485 0,138 
36 ve Üstü 162 10,00 6,00 

Standartlar 
35 ve Altı 159 6,00 3,00 

-1,038 0,300 
36 ve Üstü 162 6,50 3,00 

Sorumluluk 
35 ve Altı 159 7,00 2,00 

-0,974 0,330 
36 ve Üstü 162 7,00 2,00 

Bağlılık 
35 ve Altı 159 14,00 3,00 

-1,847 0,065 
36 ve Üstü 162 14,00 4,00 

 Örgüt iklimi ile katılımcıların meslek grupları arasında durumu gösteren Tablo 6.’da 
sunulmuştur. Örgüt iklimi “tanıma” ve “standartlar” alt boyutları ile meslek grupları arasındaki 
farklılık istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (sırasıyla: Z=-3,862; p=0,001,  Z=-3,429; p=0,001). 
Bu bulgular ışığında; hekimlerin hemşirelere göre daha yüksek “tanıma” puanına sahip olduğu, 
bununla birlikte hemşirelerin ise “standartlar” alt boyutunda hekimlere göre daha yüksek olduğu 
saptanmıştır.  
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Tablo 6.  Meslek Durumuna Göre Örgüt İklimi Puanlarının Dağılımı 

Boyutlar Meslek n Ortanca ÇAG Z p 

Örgüt İklimi 
Hekim 75 63,00 13,00 

-0,765 0,444 
Hemşire/Ebe 246 60,00 14,25 

Yapısal Destek 
Hekim 75 24,00 8,00 

-0,786 0,432 
Hemşire/Ebe 246 23,50 10,00 

Tanıma 
Hekim 75 11,00 6,00 

-3,862 0,001* 
Hemşire/Ebe 246 9,00 6,00 

Standartlar 
Hekim 75 6,00 3,00 

-3,429 0,001* 
Hemşire/Ebe 246 7,00 3,00 

Sorumluluk 
Hekim 75 7,00 2,00 

-1,212 0,226 
Hemşire/Ebe 246 7,00 2,00 

Bağlılık 
Hekim 75 14,00 3,00 

-1,783 0,083 
Hemşire/Ebe 246 15,00 4,00 

 Örgüt iklimi ile katılımcıların eğitim düzeylerini gösteren Tablo 7 aşağıda sunulmuştur. Buna 
göre, örgüt iklimi “tanıma” ve “standartlar” alt boyutları ile katılımcıların eğitim düzeyleri arasındaki 
farklılık istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (sırasıyla: ϰ2=19,759; p=0,001, ϰ2=15,001; p=0,001). 
Farklılığın tespitine yönelik yapılan post-hoc testleri sonucunda “tanıma” boyutundaki farklılığın ön 
lisans ve lisans mezunları ile tıpta uzmanlık eğitimi almış olanlar arasından kaynaklandığı buna göre 
tıpta uzmanlık eğitimi alanların ön lisans ve lisans mezunlarına göre daha yüksek puan aldıkları 
bulunmuştur. Bununla birlikte lisans mezunlarının ise tıpta uzmanlık eğitimi alanlara göre daha 
yüksek “standartlar” puanı aldıkları saptanmıştır.  

Tablo 7. Eğitim Durumuna Göre Örgüt İklimi Puanlarının Dağılımı 

Boyutlar Eğitim Düzeyi n Ortanca ÇAG ϰ2 p 

Örgüt İklimi 

Lise 17 4,00 60,00 

5,199 0,267 
Önlisans 93 4,00 59,00 

Lisans 133 3,50 61,00 

Yl/Dok. 4 2,50 66,00 

Tıpta Uzmanlık 74 3,00 63,00 

Yapısal Destek 

Lise 17 23,00 8,50 

4,702 0,319 

Önlisans 93 23,00 9,00 

Lisans 133 24,00 10,00 

Yl/Dok. 4 26,50 6,25 

Tıpta Uzmanlık 74 24,50 7,00 

Tanıma 

Lise 17 9,00 8,50 

19,759 0,001* 

Önlisans 93 8,00 5,50 

Lisans 133 9,00 6,00 

Yl/Dok. 4 12,50 8,50 

Tıpta Uzmanlık 74 11,00 6,00 

Önlisans 93 14,00 4,00 

Lisans 133 15,00 3,50 
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Tablo 7. Devamı Eğitim Durumuna Göre Örgüt İklimi Puanlarının Dağılımı 

Standartlar 

Lise 17 7,00 3,00 

15,001 0,005* 
Önlisans 93 6,00 3,00 
Lisans 133 7,00 2,00 

Yl/Dok. 4 6,00 4,25 
Tıpta Uzmanlık 74 6,00 3,00 

Sorumluluk 

Lise 17 7,00 2,00 

1,902 0,754 

Önlisans 93 7,00 2,00 
Lisans 133 7,00 2,75 

Yl/Dok. 4 7,00 2,75 
Tıpta Uzmanlık 74 7,00 2,00 

Bağlılık 

Lise 17 15,00 4,00 

7,386 0,117 

Önlisans 93 14,00 4,00 
Lisans 133 15,00 3,50 

Yl/Dok. 4 14,50 2,50 
Tıpta Uzmanlık 74 14,00 3,00 

 Örgüt iklimi ile katılımcıların toplam çalışma süreleri arasındaki farklılıkları gösteren Tablo 
8’de sunulmuştur. Toplam çalışma süresine göre örgüt iklimi genel ve alt boyutları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır.  

Tablo 8. Toplam Çalışma Süresine Göre Örgüt İklimi Puanlarının Dağılımı 

Boyutlar Toplam Çalışma n Ortanca ÇAG Z p 

Örgüt İklimi 
10 yıl ve Altı 150 60,00 13,25 

-0,851 0,395 
11 yıl ve Üstü 171 61,00 14,00 

Yapısal Destek 
10 yıl ve Altı 150 23,00 9,00 

-0,781 0,435 
11 yıl ve Üstü 171 24,00 9,00 

Tanıma 
10 yıl ve Altı 150 9,00 7,00 

-1,007 0,314 
11 yıl ve Üstü 171 10,00 6,00 

Standartlar 
10 yıl ve Altı 150 6,00 3,00 

-0,194 0,846 
11 yıl ve Üstü 171 7,00 3,00 

Sorumluluk 
10 yıl ve Altı 150 8,00 2,00 

-0,528 0,598 
11 yıl ve Üstü 171 7,00 2,00 

Bağlılık 
10 yıl ve Altı 150 14,00 4,00 

-0,005 0,996 
11 yıl ve Üstü 171 14,00 4,00 

 Örgüt iklimi ile çalışılan birim arasındaki farklılıkları gösteren Tablo 9’da sunulmuştur. Örgüt 
iklimi genel ve “yapısal destek” alt boyutu ile çalışılan birim arasındaki farklılık istatistiksel açıdan 
anlamlı bulunmuştur (sırasıyla: Z=-2,910; p=0,004, Z=-3,060; p=0,002). Dahili birimlerinde çalışan 
katılımcıların, cerrahi birimlerde çalışan katılımcılara göre örgüt iklimini ve “yapısal destek” alt 
boyutu puanlarının yüksek olduğu bulunmuştur.  
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Tablo 9.  Çalışılan Birime Göre Örgüt İklimi Puanlarının Dağılımı 

Boyutlar Çalışılan Birim n Ortanca ÇAG Z p 

Örgüt İklimi 
Dahili 132 63,00 13,00 

-2,910 0,004* 
Cerrahi 189 59,00 15,00 

Yapısal Destek 
Dahili 132 25,00 8,50 

-3,060 0,002* 
Cerrahi 189 23,00 9,00 

Tanıma 
Dahili 132 10,00 6,00 

-1,381 0,167 
Cerrahi 189 9,00 7,00 

Standartlar 
Dahili 132 6,00 3,00 

-0,512 0,608 
Cerrahi 189 7,00 3,00 

Sorumluluk 
Dahili 132 7,00 2,00 

-0,122 0,903 
Cerrahi 189 7,00 2,00 

Bağlılık 
Dahili 132 15,00 3,00 

-1,460 0,160 
Cerrahi 189 14,00 4,00 

3.4. Araştırma Grubunun Sosyo-Demografik ve Mesleki Özelliklerine Göre Örgüt Sinizm Puanları 

Cinsiyet durumuna göre örgütsel sinizm puanlarının dağılımları Tablo 10’da sunulmuştur. 
Cinsiyete göre örgütsel sinizm genel ve alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
bulunmamıştır.  

Tablo 10. Cinsiyet Durumuna Göre Örgütsel Sinizm Puanlarının Dağılımı 

Boyutlar Cinsiyet n Ortanca ÇAG Z p 

Sinizm 
Kadın 72 43,00 12,00 

-1,151 0,250 
Erkek 249 44,50 13,00 

Bilişsel 
Kadın 72 18,00 4,50 

-0,232 0,816 
Erkek 249 18,00 4,75 

Duyuşsal 
Kadın 72 11,00 6,00 

-1,820 0,069 
Erkek 249 12,00 8,00 

Davranışsal 
Kadın 72 13,00 6,00 

-0,737 0,461 
Erkek 249 13,00 6,00 

 Katılımcıların medeni durumları ile örgütsel sinizm puanlarını Tablo 11’de sunulmuştur. 
Medeni duruma göre örgütsel sinizm genel ve alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
bulunmamıştır.  

Tablo 11. Medeni Durumuna Göre Örgütsel Sinizm Puanlarının Dağılımı 

Boyutlar Medeni Durum n Ortanca ÇAG Z p 

Sinizm 
Evli 244 43,00 12,00 

-0,743 0,458 
Bekar 77 43,00 12,50 

Bilişsel 
Evli 244 18,00 4,00 

-0,225 0,822 
Bekar 77 18,00 5,50 

Duyuşsal 
Evli 244 11,00 6,00 

-0,762 0,446 
Bekar 77 11,00 7,00 

Davranışsal 
Evli 244 13,00 6,00 

-1,182 0,237 
Bekar 77 13,00 3,50 
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 Araştırma grubunun yaş durumuna göre örgütsel sinizm puanları Tablo 12.’de sunulmuştur. 
Örgütsel sinizmin “davranışsal” alt boyut ile katılımcıların yaşları arasındaki farklılık istatistiksel 
açıdan anlamlı bulunmuştur (Z=-1,997; p=0,046). Bu bulgular ışığında; 35 yaş ve daha gençlerin 36 
yaş ve daha yaşlılara nazaran daha fazla davranışsal puan aldıkları bulgularına ulaşılmıştır.  

Tablo 12. Yaşa Göre Örgütsel Sinizm Puanlarının Dağılımı 

Boyutlar Yaş n Ortanca ÇAG Z p 

Sinizm 
35 ve Altı 159 43,00 11,00 

-0,931 0,352 
36 ve Üstü 162 43,00 12,25 

Bilişsel 
35 ve Altı 159 18,00 5,00 

-1,446 0,148 
36 ve Üstü 162 18,00 5,00 

Duyuşsal 
35 ve Altı 159 11,00 6,00 

-0,724 0,469 
36 ve Üstü 162 11,00 7,00 

Davranışsal 
35 ve Altı 159 14,00 6,00 

-1,997 0,046* 
36 ve Üstü 162 12,00 6,00 

 Araştırma grubunun mesleki durumlarına göre örgütsel sinizm puanları Tablo 13’de 
sunulmuştur. Meslek durumuna göre örgütsel sinizm genel ve alt boyutları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark bulunmamıştır.  

Tablo 13. Meslek Durumuna Göre Örgütsel Sinizm Puanlarının Dağılımı 

Boyutlar Meslek n Ortanca ÇAG Z p 

Sinizm 
Hekim 75 44,00 11,00 

-0,689 0,491 
Hemşire/Ebe 246 43,00 12,00 

Bilişsel 
Hekim 75 18,00 5,00 

-0,225 0,822 
Hemşire/Ebe 246 18,00 5,00 

Duyuşsal 
Hekim 75 12,00 8,00 

-1,042 0,297 
Hemşire/Ebe 246 11,00 6,00 

Davranışsal 
Hekim 75 13,00 6,00 

-0,716 0,474 
Hemşire/Ebe 246 13,00 6,00 

 Araştırma grubunun eğitim durumlarına göre örgütsel sinizm puanları Tablo 14’de 
sunulmuştur. Eğitim durumuna göre örgütsel sinizm genel ve alt boyutları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark bulunmamıştır.  

Tablo 14. Eğitim Durumuna Göre Örgütsel Sinizm Puanlarının Dağılımı 

Boyutlar Eğitim Düzeyi n Ortanca ÇAG ϰ2 p 

Sinizm 

Lİse 17 42,00 16,00 

3,686 0,450 
Önlisans 93 44,00 13,00 
Lisans 133 43,00 12,00 

Yl/Dok. 4 34,50 13,50 
Tıpta Uzmanlık 74 44,00 11,00 

Bilişsel 

Lise 17 18,00 7,50 

1,028 0,906 
Önlisans 93 18,00 5,00 
Lisans 133 18,00 5,00 

Yl/Dok. 4 18,00 8,25 
Tıpta Uzmanlık 74 18,00 5,00 
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Tablo 14. Devamı Eğitim Durumuna Göre Örgütsel Sinizm Puanlarının Dağılımı 

Duyuşsal 

Lise 17 11,00 8,50 

6,275 0,180 
Önlisans 93 12,00 8,00 
Lisans 133 10,00 5,00 

Yl/Dok. 4 8,00 6,75 
Tıpta Uzmanlık 74 12,00 7,25 

Davranışsal 

Lise 17 13,00 5,50 

4,096 0,393 

Önlisans 93 13,00 5,50 
Lisans 133 13,00 5,50 

Yl/Dok. 4 8,50 8,50 

Tıpta Uzmanlık 74 13,00 6,00 

Araştırma grubunun toplam çalışma süresine göre örgütsel sinizm puanları Tablo 15’de sunulmuştur. 
Toplam çalışma süresine göre örgütsel sinizm genel ve alt boyutları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark bulunmamıştır.  

Tablo 15. Toplam Çalışma Süresi Durumuna Göre Örgütsel Sinizm Puanlarının Dağılımı 

Boyutlar Çalışma Süresi n Ortanca ÇAG Z p 

Sinizm 
10 yıl ve Altı 150 43,00 11,25 

-0,953 0,340 
11 yıl ve Üstü 171 44,00 12,00 

Bilişsel 
10 yıl ve Altı 150 19,00 4,25 

-0,896 0,370 
11 yıl ve Üstü 171 18,00 5,00 

Duyuşsal 
10 yıl ve Altı 150 11,00 6,00 

-1,638 0,102 
11 yıl ve Üstü 171 11,00 7,00 

Davranışsal 
10 yıl ve Altı 150 13,00 6,00 

-0,426 0,670 
11 yıl ve Üstü 171 12,00 6,00 

 Çalışılan birim durumuna göre örgütsel sinizm puanları Tablo 16’da sunulmuştur. Çalışılan 
birime göre örgütsel sinizm genel ve alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
bulunmamıştır.   

Tablo 16. Çalışılan Birim Durumuna Göre Örgütsel Sinizm Puanlarının Dağılımı 

Boyutlar Çalışılan Birim n Ortanca ÇAG Z p 

Sinizm 
Dahili 132 43,00 12,00 

-1,829 0,067 
Cerrahi 189 44,00 13,50 

Bilişsel 
Dahili 132 18,00 5,00 

-1,703 0,089 
Cerrahi 189 19,00 5,00 

Duyuşsal 
Dahili 132 11,00 5,00 

-1,300 0,194 
Cerrahi 189 11,00 7,50 

Davranışsal 
Dahili 132 13,00 6,00 

-0736 0,462 
Cerrahi 189 13,00 6,00 
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4. Tartışma ve Sonuç

Örgüt ikliminin “tanıma” ve “bağlılık” alt boyutları ile araştırma kapsamında bulunan hekim, 
hemşire ve ebelerin cinsiyet durumları arasındaki farklılık istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur. Bu 
bulgular ışığında erkeklerde “tanıma” ve “bağlılık” boyutlarının kadınlara göre daha yüksek olduğu 
saptanmıştır. Buna göre erkeklerin, kadınlara göre hastanedeki ödül ve eleştiri dengesini daha olumlu 
algılandığı ve hastaneye bağlılık düzeylerinin daha yüksek olduğu söylenebilir. Hastanedeki ödül ve 
eleştiri dengesinin olumsuz algılanması örgütteki hakkaniyet, doğruluk, dürüstlük ve samimiyet gibi 
ilkelerin ihlal edildiği anlamına gelebilir. Bu sonuç benzer çalışmalar ile desteklenmektedir (Akbulut 
ve Kutlu 2016; Holloway 2012; Gerçeker 2012; Çakır 2010). 

 Örgüt ikliminin “tanıma” ve “standartlar” alt boyutları ile katılımcıların eğitim düzeyleri 
arasında farklılık istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur. Literatürde bulunan bu sonucu destekler 
nitelikte çalışmalar bulunmaktadır (İlleez, 2012; Zeybek, 2010; Çakır, 2010; Eryılmaz, 2014). 
Farklılığın belirlenmesine yönelik yapılan post-hoc testler sonucunda “tanıma” boyutundaki farklılığın 
önlisans ve lisans mezunları ile tıpta uzmanlık eğitimi almış olanlar arasından kaynaklandığı buna 
göre tıpta uzmanlık eğitimi alanların ön lisans ve lisans mezunlarına göre daha yüksek puan aldıkları 
bulgusuna ulaşılmıştır. Bu durum hekimlerin hastanedeki ödül ve eleştiri dengesini, hemşire ve ebelere 
göre daha olumlu algılamaları ile ilgili olduğu söylenebilir. Ayrıca lisans mezunlarının tıpta uzmanlık 
eğitimi alanlara göre daha yüksek “standartlar” alt boyut puanı aldıkları saptanmıştır. Bu durum 
hastanede, hekim performanslarının iyi ayarlanamadığını göstermektedir. Bunun nedeninin, işe 
yönelik performans beklentilerinin düşük tutulmasından kaynaklanmış olabileceği değerlendirilebilir. 
Eğitim durumundaki bu bulgular, benzer şekilde katılımcıların meslek gruplarında da saptanmıştır. 
Carlucci ve Schiuma (2014), Çakır (2010), Zeybek (2010)’ın yapmış oldukları çalışmalarda da örgüt 
iklimi ile katılımcıların meslek grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar saptamışlardır. 
Her iki sosyo-demografik ve mesleki özelliklerde aynı sonuçların saptanması, ulaşılan bulguları 
destekler niteliktedir.  

 Örgüt ikliminin “standartlar” alt boyutu ile medeni durum arasında farklılık istatistiksel açıdan 
anlamlı bulunmuştur. Buna göre evlilerin, örgüt iklimi “standartlar” boyutu, bekârlara göre daha 
yüksek olduğu saptanmıştır. Bu durum evlilerin, bekârlara göre hastane hedeflerine yönelik beklenen 
performansları daha iyi algıladıkları ve performans gelişimine yönelik çabaların daha iyi ayarlandığı 
düşüncesinde olduklarını göstermektedir. Ancak alandaki birçok çalışmada, medeni durum ile örgüt 
iklimi arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık saptanmamıştır (Özkul, 2013; Dinibütün, 2013;  
Çakır, 2010; Akbulut ve Kutlu 2016). 

 Örgüt iklimi ve “yapısal destek” alt boyutu ile çalışılan birim arasındaki farklılık istatistiksel 
açıdan anlamlı bulunmuştur. Dahili birimlerinde çalışan katılımcıların, cerrahi birimlerde çalışan 
katılımcılara göre örgüt iklimi ortalaması ve “yapısal destek” alt boyutu puanlarının yüksek olduğu 
saptanmıştır. Hastanede dahili birimlerinde çalışanların örgüt iklimini cerrahi birimlerimde çalışanlara 
göre daha olumlu buldukları söylenebilir. Örgüt ikliminin çalışılan birime göre istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık gösterdiği Özbey ve ark. (2012), Çakır (2010), Gerçekler (2012)’in yapmış olduğu 
çalışmalarda da bulunmuştur.  

  Örgütsel sinizmin “davranışsal” alt boyutu ile araştırma grubunun sosyo-demografik 
özelliklerinden yaş durumu arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır. 
Örgütsel sinizm ile katılımcıların yaş grupları arasında, 35 yaş ve daha gençlerin, 36 yaş ve daha ileri 
yaştakilere göre hastaneyi ve yönetimi daha fazla eleştirdikleri, karamsar tahminlerde bulundukları, 
hastane içi ilişkileri daha olumsuz algıladıkları söylenebilir. Bu durum 35 yaş ve altı bireylerin 
mesleki ilerleme, kariyer ve beklentilerinin, 35 ve üstü katılımcılara göre daha fazla olmasından ve bu 
beklentilerinin karşılanmamasından kaynaklandığı söylenebilir. Meslek yaşantısının başında olan 
çalışan, mesleğinde ilerleyebilmek ve başarılı olma duygusu ile örgütüyle daha fazla bütünleşme 
gayreti içinde olabilmektedir. Ancak ait olduğu örgütü tanıdıkça, işleyiş ve uygulamalar hakkında bilgi 
ve deneyim kazandıkça, örgüte karşı hayal kırıklıklarına uğrayabilmektedir. Bu durum beraberinde 
olumsuz tutumların gelişimine neden olabilmektedir. Örgütte uzun süredir çalışan bireyler ise örgütün 
olumsuz özelliklerini kabullenip, bu olumsuz durumlara duyarsızlaşabilmektedir. Böylece daha ileri 
yaş gruplarının daha az sinik davranışlar sergileyebileceği söylenebilir. Benzer bir sonuç Akman 
(2013)’in çalışmasında bulunmuştur. Bu çalışmada, yaşları 25 ve daha küçük olan sağlık 
çalışanlarının, yaşları 35 daha büyük olan sağlık çalışanlarına göre örgütsel sinizm puanlarının yüksek 
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olduğu saptanmıştır. Gökçe vd., (2017)’da sağlık çalışanları ile gerçekleştirdiği araştırmalarında, 
yaşları 20-30 arasında olan katılımcıların, yaşları 41-50 olan katılımcılara göre daha sinik olduğunu 
saptanmışlardır. Ayrıca Mirvis ve Kanter (1991)’in yapmış oldukları çalışmada, yaş durumu ile 
örgütsel sinizm arasında anlamlı bir farklılık olduğunu, yaşları 18-25 aralığında olan çalışanların, 
yaşları 55 ve üzeri çalışanlara göre daha sinik olduğunu saptamışlardır. Yeşilçimen (2015), Kalağan 
(2009), Akbolat ve ark. (2013)’in çalışmasında örgütsel sinizmin tüm boyutları ile yaş değişkeni 
arasında istatistiksel anlamlı bir farklılık saptanmıştır.   

 Sonuç olarak, sosyo- demografik ve mesleki özellikler ile örgüt iklimi arasında cinsiyet, 
medeni durum, eğitim durumu, meslek grubu ve çalışılan birim arasında istatistiksel olarak anlamlı 
farklılıklar bulunmuştur. Yaş ve toplam çalışma süreleri arasında ise istatistiksel olarak anlamlı 
farklılık saptanmamıştır. Örgütsel sinizm genel ve alt boyutlarında ise araştırma grubunun sosyo-
demografik ve mesleki özelliklerinden yaş grupları haricinde anlamlı bir ilişki olmadığı saptanmıştır.  
Buna göre, yöneticilere uyguladıkları ödül ve eleştiri dengesini ve hekimlere yönelik performans 
standartlarını gözden geçirmeleri, zorlayıcı ama ulaşılabilir hedefler koyarak hekimlerin iş 
performansını artırmaları ve iyi ayarlanmış yönetsel baskı oluşturmaları, cerrahi birimlerde 
çalışanların stres, tükenmişlik ve yorgunluk gibi belirtilerin dikkatlice takip edilmesi ve görev 
dağılımlarının adil bir şekilde yapılmasına önem verilmesi, meslek yaşantısının başlarında olan 
çalışanların mesleki beklentilerine karşı duyarlı davranmaları, onların beklentilerini tahmin ederek 
makul yönetsel esnekliklerin sağlanması, görüş ve önerilerini kolaylıkla iletebilecekleri iletişim 
sistemini tesis etmeleri önerilebilir. Ayrıca, örgüt içinde rol ve sorumlulukların belirlenmesi, katılımcı 
karar verme yöntemlerinin uygulanması, etik olmayan davranışların önlenmesi, etkili bir ödül ve 
eleştiri sisteminin kurulması çalışanların örgüt iklimine yönelik tutumlarının olumlu olmasını 
sağlayabilir. 
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AMELİYATHANE YÖNETİMİ TUTUM DEĞERLENDİRMESİ: 
BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÖRNEĞİ 

Sümeyye Özmen1 
Hatice Sağcan2 

Özet 

Yüksek riskli birimler arasında olan ameliyathanelerde oluşan hata sonuçlarının bedeli yüksek olmaktadır. 
İşlevsel bağımlılığın en üst düzeyde olduğu birimlerden olan ameliyathanede ekip içindeki iletişim ve liderliği 
kapsayan teknik olmayan beceriler performansı arttırmakta ve tıbbi hataları önlemektedir. Bu çalışmada Uşak 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi ameliyathane ekibi içerisinde teknik olmayan becerilerin değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. Helmreich vd. (1997) tarafından geliştirilen Ameliyathane Yönetimi Tutum Ölçeğinin bulunduğu 
bir anket formu, cerrah, sağlık teknikeri ve ameliyathane hemşirelerinden oluşan 79 kişilik ameliyathane ekibine 
uygulanmıştır. SPSS 23.0 paket programı aracılığıyla yapılan analiz sonucunda, cerrahi ekibin ameliyathane 
yönetimi tutum ölçeği ortalamasının 3,75 ile kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur. En düşük ortalama liderlik 
alt boyutunda (3,20) ve en yüksek ortalama bilgi paylaşma alt boyutunda (4,07) çıkmıştır. En çok yapılan tıbbi 
hataların, sterilizasyon eksikleri ve iletişim hatalarının olduğu tespit edilmiştir. Verimliliğin artırılması için 
cerrah dışındaki personelin vaka başına pay alabilmesi, hataların azaltılması için eğitimlerin ve denetimlerin 
artırılması, ekip liderlerinin rol model olması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ameliyathane Ekibi, Tıbbi Hatalar, Teknik Olmayan Beceriler. 

THE EVALUATION OF OPERATING ROOM MANAGEMENT ATTITUDE: AN EXAMPLE OF 
EDUCATION AND RESEARCH HOSPITAL 

Abstract 

In the operating rooms are high-risk units, so the error results are in high cost. Non-technical skills that include 
communication and leadership within the team improve performance and prevent medical errors. In this study, it 
was aimed to evaluate non-technical skills within operating room team of Uşak Education and Research 
Hospital. A questionnaire containing the Operating Room Management Attitude Scale has been conducted on 79 
operating room staff (surgeon, health technician and operating room nurses). Using the SPSS 23.0 package 
program, the scale average of surgical team was found to be as 3,75 which was acceptable level. The lowest 
mean was obtained in leadership sub-dimension (3,20) and in the highest mean information sharing sub-
dimension (4,07). It has been determined that the most common medical errors are deficiencies in sterilization 
and communication errors. The staff excluding surgeon might get a share per case in order to increase 
productivity. It is necessary for team leaders to become role models. Training and inspection activities must be 
increased to reduce the errors. 

Key Words: Operating Room Team, Medical Errors, Non-Technical Skills. 

1. Giriş

Hastanelerde sağlık hizmeti sunumu sırasında çalışanlar arasındaki koordinasyon, hız, hizmet 
sürekliliğinin önem kazandığı birimlerin başında ameliyathaneler gelmektedir. Hastanelerdeki diğer 
birimler gibi ameliyathanedeki sağlık hizmetleri de hata kabul etmez. Ancak ameliyathanedeki sürecin 
iyi yönetilmemesi sonucu yapılan hataların bedeli daha büyük, hayati önemi daha fazladır (Narter, 
2013: 691). Ameliyathaneler, finansal sürdürülebilirlik, verimlilik, zaman yönetimi, hasta güvenliği ve 
performans açısından hassasiyeti olan, özellikli ve yüksek riskli birimlerdendir. Yüksek riskli birimler, 
hastaneler açısından hataların sonucundaki zararı yüksek olmakla birlikte, fark edilme olasılığı düşük 

1 Öğr. Gör. Dr., Uşak Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO, sumeyyeozmen@gmail.com 
2 Öğr. Gör., Uşak Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO, hatice.sagcan@usak.edu.tr 
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olan yerlerdir (Baker vd., 2006: 1576). Bununla birlikte ameliyathaneler, diğer bölümlere nazaran 
izole olmasından dolayı da, hasta güvenliği ve işlevsel bağımlılık konusunda üst düzeyde önem 
taşıyan bir alandır.  

Ameliyathanelerde oluşan iyi bir ekip çalışması, cerrahi bakım kalitesini etkileyerek insan 
kaynaklı hataların azaltılmasında ve hasta güvenliğinin sağlanmasında önemli faktörlerdendir. Aynı 
zamanda cerrahi bakım işlemlerinin yüksek derecede komplikasyon geliştirme ve hasta ölümleri ile 
sonuçlanan ilişkisel bağı düşünüldüğünde, meydana gelen tıbbi hataların büyük çoğunluğunun 
önlenebileceği de tahmin edilebilir. Yapılan bir araştırmada hastanede gerçekleşen istenmeyen 
olayların %58,4’ünün bir cerrahi hizmet ile ilişkili olduğu bulunmuştur (de Vries, vd,. 2008: 219). Bu 
veriler ışığında ameliyathanede cerrahi güvenliğin sağlanması, hasta güvenliği için önceliklidir. 

Ameliyathanedeki faaliyetlerde, ekibin sahip olduğu teknik ve teknik olmayan beceriler olmak 
üzere iki unsur öne çıkmaktadır. Çalışan personel açısından cerrahi hizmetlerdeki bilgi, yetkinlik, hız 
ve el becerisi gibi unsurlar teknik beceri olarak nitelendirilebilirken; teknik olmayan beceriler teknik 
becerileri tamamlayan, güvenli ve verimli iş ortamına ve performansa katkı sağlayan bilişsel, sosyal ve 
kişisel unsurlara ilişkin beceriler olarak tanımlanabilir. 

Teknik becerilerin istenmeyen cerrahi vakalar üzerindeki rolü yaklaşık %41-51 iken (Rogers 
vd., 2006: 25); teknik olmayan becerilerin rolü ise yaklaşık %70-80 oranında olmaktadır (Geraghty 
vd., 2014: 167; Rogers vd., 2006: 25). Son yapılan çalışmalarda teknik olmayan becerilerin cerrahi 
başarıyı etkilediği bulunmuştur. Örneğin ameliyathanede iletişimin %43 oranında (Gawande, 2003: 
617) ve %27 oranında bilişsel ve tanısal hataların birer faktör olduğu öne sürülmüştür. Bu bulgular 
çerçevesinde teknik becerilerin gerekli olduğu ancak yüksek performans göstermede yeterli olmadığı 
görüşünü desteklemektedir (Yule vd., 2006: 140). 

Teknik olmayan becerilerin eksikliği sonucunda, yanlış taraf cerrahisi, eşleşmeyen organ 
nakilleri ya da yanlış kan transfüzyonları, beklenmedik cerrahi olaylar (sentinel events), tedavi 
gecikmeleri ve ilaç uygulama hataları görülebilmektedir (Makary vd., 2006: 746; Prati ve Pietrantoni, 
2014: 669).  

Cerrahi personel arasında ekip çalışması, liderlik, iletişim, durumsal farkındalık, stres ve iş 
yükü, karar verme, koordinasyon gibi teknik olmayan becerilerin yetersiz oluşu ve yerinde 
kullanılmayışı, başta hastalar olmak üzere hasta yakınları ve ameliyathane çalışanlarını olumsuz 
etkileyebileceğinden, kurumsal düzeyde de sorunlara sebep olacağı göz ardı edilmemelidir. Teknik 
olmayan becerilerin etkin yönetiminin en önemli faydalarından biri; ameliyathane cerrahi ekibi 
içerisindeki ilişki iyi yönetileceğinden, insan faktörleri kaynaklı tıbbi hataların oluşmasını engelleyici 
rol oynayabilmektedir. 

Tüm bu nedenlerle ameliyathanede cerrahi ekip üyelerinin teknik olmayan performanslarının 
ölçülmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araştırmada, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
ameliyathanesinde çalışan cerrahi ekibin (Cerrah, sağlık teknikeri, hemşire vb.) teknik olmayan beceri 
düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

2. Yöntem 

Araştırma, kesitsel ve tanımlayıcı nitelikte bir çalışmadır. Veriler, 01.08.2017/01.03.2018 
tarihleri arasında toplanmıştır. KHB Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde toplam 157 kişiden oluşan ameliyathanede görevli cerrahi ekip; araştırmanın evrenini 
oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçilmeyip, tüm evrene ulaşılmaya çalışılmıştır. Cerrahi ekip 
içerisinde görevli olan; farklı branşlardaki uzman doktor, hemşire ve teknikerler olmak üzere 3 meslek 
grubu dâhil edilmiştir. Örneklemi, ekip içinde o anda görüşmeyi kabul eden gönüllü 79 kişi 
oluşturmaktadır. Araştırmaya dâhil olan kişilere yüz yüze anket formu uygulanmıştır. Uygulamaya 
geçilmeden önce bilgilendirilmiş onam aracılığıyla, yazılı onayları alınmıştır. Araştırma sonunda 79 
anket içerisinden, 70 adedi geçerli kabul edilmiştir. 

Helmreich vd. (1997) tarafından geliştirilen Ameliyathane Yönetimi Tutum Ölçeği (Operating 
Room Management Attitudes Questionnaire/ORMAQ) ameliyathane ekibinin tutumları ölçmek için 
kullanılan en etkili yöntemlerden biridir (Flin vd., 2006: 146; Prati ve Pietrantoni, 2014: 670; 
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Geraghty vd., 2014: 168; Kim vd., 2015: 2). Bu nedenle anketin ilk bölümünde, araştırmanın yapıldığı 
hastanedeki ameliyathane ekibinin tutumlarını ölçmeye yönelik 60 maddeden oluşan Ameliyathane 
Yönetimi Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, ekip çalışması, liderlik, bilgi paylaşımı, güven, stres ve 
tükenmişlik, iş değeri, hata prosedürler ve kurumsal ortama ilişkin olmak üzere 8 boyuttan 
oluşmaktadır.  

Ölçeğin ameliyathane yönetimi tutumlarına ait ilk bölümünü içeren toplam 60 maddesi 
Yalçınkaya (2010) tarafından Türkçeye çevrilip geçerlik ve güvenirliği sınanmıştır. Araştırmada 
kullanılan ölçek, likert tipi 60 maddeden oluşmaktadır. Bu maddelere verilen yanıtlar “kesinlikle 
katılıyorum-5”, “katılıyorum-4”, kararsızım-3”, “katılmıyorum-2” ve “kesinlikle katılmıyorum-1” 
şeklinde düzenlenmiştir (Yalçınkaya, 2010; Lessard, 2008). 

Anket formunun ikinci bölümünde ekip çalışması (6 madde), üçüncü bölümünde tıbbi hata, 
verimlilik ve iş doyumu (7 madde), dördüncü bölümünde liderlik ve öncelik tanıma (2 madde), beşinci 
bölümünde hata ve hataların yönetimi (2 madde) olmak üzere toplam 77 sorudan oluşmaktadır. Ayrıca 
anket formu içerisinde cinsiyet, yaş, bölüm, kıdem ve mesleği kapsayan 5 adet demografik soru 
bulunmaktadır. İstatistiki analizler, SPSS 23 programından yararlanılarak yapılmıştır. 

3. Bulgular 

Örneklemdeki 70 kişinin 40’ı (%57) kadın ve 39’u (%56) 21-40 yaş aralığındadır. 
Katılımcıların 33’ü (%47) ameliyathane hemşiresi, 35’i (%50) 10 yıldan fazla tecrübeli, 22’si (%31) 
ameliyathane tüm branşlarda hizmet vermektedir. Bu araştırmada katılımcılara ilişkin elde edilen 
demografik bilgilere ait veriler aşağıdaki gibidir (Tablo 1): 

Tablo 1. Katılımcılara İlişkin Demografik Bulgular 

 Sayı Yüzde (%) 
Cinsiyet   
Kadın 40 57,1 
Erkek 30 42,9 
Yaş   
21-40 39 55,7 
41-60 31 44,3 
Meslek   
Cerrah 18 25,7 
Sağlık teknikeri 19 27,1 
Ameliyathane hemşiresi 33 47,1 
   

 Sayı Yüzde (%) 
Kıdem   
10 yıla kadar 35 50 
10 yıldan fazla 35 50 
Bölüm   
Genel cerrahi 10 14,3 
Göz cerrahi 6 8,6 
Ortopedi 5 7,1 
Kadın cerrahi 5 7,1 
KVC 10 14,3 
Diğer 12 17,1 
Hepsi 22 31,4 

Araştırmada kullanılan 60 maddelik ölçeğin güvenirliğine bakıldığında, Cronbach Alpha 
değerinin 0,752 ile güvenilir düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Güvenirliği yüksek olduğu belirlenen 
ölçek sürekli değişken haline dönüştürülmüştür. Ardından normal dağılım, Kolmogrov Smirnov testi 
ile sorgulandığında, Tablo 2’de görüldüğü gibi verilerin normal dağılmaktadır (0,200; p>0,05). Ayrıca 
çarpıklık katsayısı -0,590, basıklık katsayısı ise 1,105’tir. Bu nedenlerle parametrik analizlerin 
yapılması uygun görülmüştür. 

Tablo 2. Normal Dağılım Testi 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

AYT ,088 70 ,200* ,974 70 ,163 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Yapılan Independent T Testi ve Anova analizi sonucunda cinsiyet, kıdem, yaş, bölüm ve 

ameliyathane yönetimi tutum ölçeği puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
saptanamamıştır. Bu nedenle tanımlayıcı istatistikten yararlanarak analizler yapılmıştır. 

Tablo 3. Ölçekli Sorulara Dair Ortalamalar 

Bölüm 1 Ortalama 

Liderlik 3,20 
Güven 3,79 
Bilgi paylaşma 4,07 
Stres ve tükenmişlik 3,79 
Ekip çalışması 3,75 
İş değeri 3,73 
Hata-prosedürler 3,63 
Kurumsal ortam 4,05 
Ameliyathane Yönetimi 
Tutumları (AYT) 

3,75 

Bölüm 2 Ortalama 

Ekip çalışması 3,83 
Profesör/Doçent/Dr.Öğr.Üyesi 3,47 
Uzman doktor 3,91 
Anestezist 3,91 
Anestezi Hemşireleri 

 
3,94 

Ameliyathane hemşireleri 3,93 
Bölüm 3 Ortalama 
Tıbbi Hata 3,18 

Bu araştırmada Tablo 3’de görüldüğü gibi ameliyathane ekibinin tutumları ortalaması 3,75 
olarak, kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur. Araştırmaya katılan ameliyathane ekibinin ölçek 
ifadelerine verdikleri yanıtların yüzde değerinin ya da ifadelere ilişkin puan ortalama değerlerinin 5’e 
yakın olması dolayısıyla yüksek olması, daha olumlu tutum gösterildiğini belirtmektedir. En düşük 
ortalamanın liderlik alt boyutunda (3,20) ve en yüksek ortalamaların ise bilgi paylaşma alt boyutunda 
(4,07) ve kurumsal ortam (4,05) olduğu tespit edilmiştir. En yüksek ve en düşük ortalamalar ile ilgili 
bulguların Aydemir ve Yıldırım (2016: 70) tarafından yapılan çalışma ile birebir paralellik gösterdiği 
görülmüştür. Araştırmanın uygulandığı ekip içerisinde bilgi paylaşımının, iletişimin ve kurumsal 
memnuniyetin olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte tehlikeli durumların rapor edilmesi ile ilgili 
sorunun bilgi paylaşma boyutunu düşüren ortalamaya (3,20) sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle 
literatürdeki çalışmalara paralel olarak bu araştırmada da hata raporlama sıklığı konusunda ekibin 
cesaretlendirilmediği anlaşılmaktadır (Karayurt vd., 2017: 19; Azami-Aghdash vd., 2015: 5). Ayrıca, 
liderlik alt boyutunun en düşük ortalaması (3,20) nedeniyle bu konuda da eksiklik olabileceği 
yorumlanabilir. 

Anket formunda ikinci bölümde yer alan ekip çalışmasına dair sorulara verilen cevaplar 
değerlendirildiğinde; en yüksek ortalama anestezi hemşireleri (teknikerler) grubunda çıkarken, en 
düşük ortalama profesörler/doçent/doktor öğretim üyelerinde çıkmıştır. Hemşirelerin ve teknikerlerin 
pek çoğunun çalışma hayatının tamamını aynı hastanede ve ameliyathanede geçirdiklerinden 
tecrübelerinin ve bilgi birikimlerinin fazla olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Hastane 
yönetiminin personelden memnun olmasından dolayı, yer değişikliği yapmadığı da araştırma sırasında 
öğrenildiğinden, bu konuya olumlu etkide bulunmuştur. 

Tablo 4. Verimlilik Artışı ve İş Doyumuna Yönelik Bulgular 

VERİMLİLİK ARTIŞI Sayı % 
Ücretler arttırılmalı 25 30 
Yeterli eleman 18 22 
Eğitim 15 18 
Adaletli yönetim 6 7 
Manevi tatmin 6 7 
Fiziksel koşullar 6 7 
Vaka öncesi plan yapmak, 
beyin jimnastiği 

4 5 

Teknolojinin takip edilmesi 2 2 
İŞ DOYUMU Sayı % 
Ücret arttırılmalı 20 42 
Takdir edilme, saygı 17 35 
Mobbing yapılmaması 6 13 
Sosyal organizasyon 2 4 
Stresi azaltma 1 2 
Terfi 1 2 
Döner sermayelerin 1 2 
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zamanında ödenmesi 

Tablo 4’te belirtildiği gibi verimliliğin ve iş doyumunun nasıl artacağı konusundaki açık uçlu 
soruya araştırma yapılan ekibin en fazla oranda ücret artışı beklentisini (verimlilik %30, iş doyumu 
%42) vurgulayarak cevap verdiği tespit edilmiştir. Bu konuda doktorların vaka başı ücret alırken, 
hemşirelerin ve teknikerlerin sabit performans ücreti alması verimliliği düşürebilmektedir. Adaletsizlik 
yapıldığı, doktorların sakin olması nedeniyle vakalarını akşama doğru ve gece yapmaları nedeniyle 
hemşirelerin nöbetlerinin çok ağır geçtiğinden şikâyet ettiklerine şahit olunmuştur. Cerrahların yaptığı 
her ameliyat başına performansı artarken, bu durum diğer personelin çalışma isteğini azaltarak işi 
yavaşlatmasına sebep olmaktadır. Ayrıca personel sayısında ve eğitimde eksiklik olması verimliliği 
azaltıcı unsurlar olarak sıralanmıştır. Bu sonuç, kâğıt üstünde düzenli eğitimlerin verilmesine rağmen, 
işbaşı eğitimlerde eksiklik olabileceği ve eğitimlerde etkinliğin sağlanması gerektiği şeklinde 
yorumlanabilir. Diğer taraftan yönetimin desteğini görmenin, takdir edilmenin, saygı duyulduğunu 
hissetmenin ve adaletli davranılmasının personelin verimliliğini ve iş doyumunu artıracağı 
düşünülmektedir. 

Tablo 5. Öncelikler 

 ÖNCELİKLER Sayı % 
1. Hasta güvenliği 225 32 
2. Kurum güvenilirliği 219 31 
3. Bekleme listelerinin azaltılması 166 24 
4. Maliyet etkililik 90 13 

 

Ameliyathane ekibinin önceliklerinin neler olduğu ile ilgili sorulan soruya Tablo 5’te 
görüldüğü gibi, öncelikle hasta güvenliği olarak cevap verdikleri bulunmuştur. Sağlık personelinin 
hastayı önde tuttuğu, daha sonraki sırada kurum saygınlığını ve güvenirliliğini önemsediği, sonraki 
aşamada hastaları bekletmekten rahatsızlık duyacakları ve maliyeti en son planda dikkate aldıkları 
tespit edilmiştir. Sağlık personeli için hastanın merkezde olmasının, asıl işlerinin sağlık hizmeti 
vermek olduğundan dolayı doğal bir tepki olarak düşünülebileceği, ayrıca kurum itibarının 
sarılmasının kendilerini etkileyeceğinden dolayı bu şekilde bir sonuç alındığı tahmin edilmektedir.  

Tablo 6. Yönetici Tipleri 

YÖNETİCİ TİPLERİ 
 Kendisi (Cerrah) Genellikle karşılaşılan Tercih ettiği 
Tip A 3 43 0 
Tip B 9 19 12 
Tip C 5 7 39 
Tip D 1 1 19 

Tablo 6’da görüldüğü gibi yönetici tiplerine dair farklı cevaplar ortaya çıkmıştır. Cerrahların 
çoğunluğu kendisini hızlı kararlar alan, ekibe kararları açıklayarak nedenlerini paylaşan ve soruları 
yanıtlayan lider (Tip B) olarak tanımlamıştır. Ameliyathanedeki ekip tarafından genellikle karşılaşılan 
liderin ise, kararı alıp, iletip sadakat ve itaat bekleyen lider tipi (Tip A) olduğu tespit edilmiştir. 
Araştırmanın yapıldığı kişiler arasında karar almadan önce çalışanlarına danışan, önerilerini 
değerlendirerek karar veren bir lider tipinin (Tip C) en fazla tercih edildiği görülmüştür. Çalışanların 
daha demokratik bir yönetim tarzı istediği, karar alıp itaat bekleyen lider tipinin tasvip edilmediği 
anlaşılmıştır. Buna karşın, problemi ortaya koyup çalışanlarla tartışarak karar alma yaklaşımı da 
benimsenmemektedir. Çalışanların fikrinin alındıktan sonra son kararı yöneticinin vermesi 
beklenmektedir. 
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Tablo 7. En Sık Karşılaşılan Hatalar 

Hatalar Sayı % 
Sterilite bozulması 17 20 
İletişim hataları 15 18 
İş yavaşlatma, ameliyata geç 

 
13 16 

Malzeme eksikliği 10 12 
Enfeksiyon riski 5 6 
Hasta düşmesi 5 6 
Hasta karşılama, ameliyata 

 
4 5 

Yanlış taraf cerrahisi 3 4 
Acil olmayan hastaya öncelik 3 4 
Uyandırma sorunları 2 2 
Bulaşıcı hastalık taşıyanlara dair 

 
2 2 

Hasta mahremiyeti 2 2 
Yanlış ilaç (isim karışıklığı) 1 1 
Tıbbi cihaz bakımı yapılmaması 1 1 

 

Tablo 7’de anket formu içerisinde açık uçlu olarak sorulan en sık karşılaşılan hatalara dair 
soruya verilen cevaplar görülmektedir. Araştırma sonucunda en çok yapılan tıbbi hataların, 
sterilizasyon eksikleri ve iletişim hatalarının olduğu tespit edilmiştir. Malzemelerin ve ortamın 
sterilizasyonunun yeterli olmayışı ve diğer sterilizasyon hataları sonucu ameliyathanede enfeksiyon 
oluşma riski artmaktadır. Diğer yandan tıbbi hatalar içerisinde iletişim hataları da ikinci sırada yer 
almaktadır. İletişim hatalarının yanlış operasyonlar, hastayı yanlış yönlendirme gibi hatalara sebep 
olabileceği düşünülmektedir. 

 
Tablo 8. Hataların Yönetiminde Kullanılabilecek Stratejiler 

 
Stratejiler Sayı 
Eğitim 26 
Denetim 11 
Çalışanlarının görüşünün alınması, diyalog 11 
Yapılacakların ekip tarafından bilinmesi 8 
Branşlaşması 5 
Az ve temiz vaka 5 
Dinlenme mola 3 
Doktorların hemşirelere görev devretmesi 2 
İlaçlara etiketleme yapılması 2 

 
Tablo 8’de görüldüğü gibi hataların yönetiminde kullanılabilecek stratejiler konusunda, en 

fazla oranda eğitimin gerekliliği, ayrıca denetim, çalışanların görüşünün alınması ve diyalog gibi 
çözümler önerilmiştir. Ameliyathane çalışanlarının, nitelikli hizmet içi eğitimlerin artırılarak, 
denetimler sıklaştırılarak ve çalışanların yönetime katılımı sağlanarak hataların azaltılabileceği 
düşünülmektedir.

4. Sonuç 

Ameliyathanede hizmet sürecinin sağlıklı işleyebilmesi ancak etkin bir planlama ve denetleme 
ile mümkündür. Ameliyathanelerde kesintisiz hizmet,  grup çalışmasına yatkın, diğer birimlerle 
işbirliği kurabilen, dinamik ve işini seven bireylerden oluşan bir ekip ile gerçekleşir. Bu nedenle, 
ameliyathanede çalışan hekimler, anestezi uzmanı, hemşireler ve anestezi teknikerlerinin ekip olarak 
uyum içerisinde çalışmalarının ve iletişim becerilerinin yüksek olmasının başarılı bir ameliyathane 
hizmeti verilebilmesinde rolü büyüktür. 
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Hasta güvenliği ve kurumsal performans üzerinde etkili olabilecek olan teknik olmayan 
becerilerin geliştirilebilmesi amacıyla; ameliyathane ekibinin bu üyeleri arasında hastalara, 
prosedürlere ve risklere karşı ortak bir tutum ya da zihinsel bir model geliştirilmesi (Russ vd., 2013: 
856), ekiptekilerin hasta güvenliğini olumlu etkileyecek algıları (Pinheiro ve Uva, 2015: 3) iletişim, 
işbirliği ve ekip anlayışı gibi becerilerinin güçlendirilmesi (Salas vd., 1999: 161), risk yüklenen 
birimlerin misyonu olarak belirlenmesi önerilmektedir.  

Teknik olmayan becerilerin bir maliyeti vardır. Bu olumsuz durumların sonucunda hastane, 
hasta ve çalışanlar maddi ve manevi bazı maliyetlere katlanırlar. 

Hataların azaltılması için yardımcı personel de dâhil sterilizasyon konusunda eğitim verilmesi 
ve sorumluların denetimleri artırması önerilmektedir. Motivasyonun ve verimliliğin artırılması için 
ücret adaletinin sağlanması gerektiği gibi, manevi yönden de çalışanların iş doyumunu arttırması 
gerekmektedir. Ayrıca iş yükünün dengeli dağıtılarak, günlük çalışma performansını düşürmeyecek 
sayıda vaka verilmelidir. Doğru iletişim yolları tercih edilerek, çalışma ortamında çatışmanın önüne 
geçilmesi sağlanmış olacaktır.  

Ameliyathanede iş ortamındaki çevrenin geliştirilmesi için iş sürecinin basitleştirilmesi ve 
standardize edilmesinin yanı sıra ekip işbirliğini, hata rapor sistemi kullanılmalı, sözlü ve sözsüz 
iletişimin geliştirilmesi, ekip liderlerinin rol model olacak nitelikte davranış göstermesi 
önerilmektedir. 

Ameliyathane çalışanları çok yoğun olduklarından zaman ayırmakta zorluk çekildiğinden, 
anketler kendi ortamlarında araştırmacılar tarafından doldurulduğundan, anket soru sayısının fazla ve 
karışık olmasından dolayı tüm evrene ulaşılamamıştır. Gönüllü olarak katılım şartı arandığından, 
örneklemdeki personelin bir kısmı yoğunluk içerisinde isteksiz olmaları yüzünden anket doldurmayı 
kabul etmemişlerdir. Bu araştırma yalnızca Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi ameliyathane ekibi ile 
sınırlıdır. Örneklem sayısının artırılarak, ulusal düzeyde çalışmalar yapılabilir. 
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DURUMSALLIK YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA BİR EĞİTİM VE 
ARAŞTIRMA HASTANESİNİN FARKLI BİRİMLERİNDE 

ÖRGÜTSEL YAPI BOYUTLARININ İNCELENMESİ* 
 

Zehra Özge Hüccetoğulları1 
Levent B. Kıdak2 

Özet 

Bu çalışmanın amacı; durumsallık yaklaşımı bağlamında hastanelerin farklı fonksiyonel (tıbbi, sağlık bakım, 
idari) birimlerinin sahip olduğu yapı ve işleyiş özelliklerinin örgütsel yapı boyutlarına (formalleşme, 
merkezileşme, karmaşıklık, iletişim, teknoloji) göre incelenmesidir.  

Bu kapsamda bir eğitim ve araştırma hastanesinin üç temel fonksiyonel birimine (tıbbi, sağlık bakım, idari) bağlı 
15 farklı birimdeki 15 alt kademe yönetici ile görüşülmüştür. Veri toplama aracı olarak temelde yarı-
yapılandırılmış soru formu kullanılmış ve gözlem ve doküman incelemesiyle de çalışma desteklenmiştir. Yapılan 
görüşmeler nitel veri analiz programı MAXQDA 18 ile analiz edilmiştir. 

Belirlenen beş yapısal boyuta bağlı olarak çalışmanın yapıldığı hastanenin tıbbi, idari ve sağlık bakım hizmetleri 
birimlerinin yapısında farklılıklar olduğu bulunmuştur. Hastane genelinde organik yapıya yakın olan matriks 
organizasyon yapısı hakimdir. Tıbbi birimlerin organik yapıya yakın profesyonel bürokrasi yapısına sahip olduğu, 
idari birimlerin mekanik yapıya daha yakın bürokrasi yapısına sahip olduğu bulunmuştur. Bu iki yapı arasında 
kalan sağlık bakım hizmetleri biriminin mevcut konumu mekanik yapıya daha yakın olsa da gittikçe artan 
profesyonelleşme ile organik yapıya doğru evrildiği görülmüştür. Bu durum, yöneticilerin bu yapılara uygun 
yönetim tarzlarını benimsemesini gerektirmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Durumsallık Yaklaşımı, Hastane Yönetimi, Mekanik Yapı, Organik Yapı, Organizasyon Yapısı 

EXAMINATION OF ORGANIZATIONAL STRUCTURE DIMENSIONS IN DIFFERENT UNITS OF A 
TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL IN THE CONTEXT OF CONTINGENCY APPROACH 

Abstract 

The aim of the study is to reveal the structure and process characteristics of different functional units of the 
hospitals in the context of contingency approach. Within this scope, the functional units considered as medical, 
nursing and administrative units were examined according to five structural dimensions (formalization, 
centralization, complexity, communication and technology). 

In this context, a total of 15 administrators were interviewed, including 15 lower-level managers in three different 
functional units of an training and research hospital. Semi-structured questionnaire was used as the primary data 
collection tool and observation and document examination were also conducted. The interviews were analyzed 
with the qualitative data analysis program MAXQDA 18. 

Depending on the five identified structural dimensions, the study found that the difference in the structure of the 
medical, nursing and administrative units of the hospital where the study was conducted. The structure of the 
matrix organization close to the organic structure is dominant throughout the hospital. Medical units are found to 
have a professional bureaucratic structure close to the organic structure and administrative units have a 
bureaucracy structure close to the mechanistic structure. It has been observed that the nursing services unit 
between these two structures evolved into an organic structure with increasing professionalism, although the 
current position is closer to the mechanical structure. As a result, managers need to adopt management styles that 
are appropriate to these different organizational structures. 

Key Words: Contingency Approach, Hospital Management, Mechanistic Structure, Organic Structure, 
Organizational Structure  
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1.Giriş 

Organizasyon teori ve yaklaşımlarının temel amaçlarından biri, belirli amaçlara ulaşmak için 
organizasyonu oluşturan unsurların en etkin bir şekilde nasıl bir araya getirilebilecekleri ile ilgilidir. Bu 
bağlamda yönetim ve organizasyon teorileri içinde bulundukları koşullara göre şekillenmekte ve belirli 
varsayımlar temelinde “organizasyon yapılarını” ele almaktadır (Jones, 2017). Zaman içerisinde farklı 
özelliklere sahip teori ve yaklaşımlar, birbirini tamamlayan daha anlamlı ve bütüncül yaklaşımlara 
evrilmektedir. Bu kapsamda yirminci yüzyılın ilk yarısında endüstri devriminden etkilenen 
araştırmacılar; organizasyonu kapalı sistem yaklaşımı içerisinde ele almış, her durum ve koşul için en 
iyi tek yol yaklaşımı üzerinde durmuştur. 1960’larda artan küreselleşmeyle birlikte bu yaklaşımın 
sorgulayan araştırmacılar, organizasyonu açık sistem olarak ele alan; durum ve koşullara göre değişen 
birçok doğru yol yaklaşımının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kendinden önceki yaklaşımlar üzerine 
kurulu olan ve çalışmanın temelini oluşturan durumsallık yaklaşımı organizasyonları açık sistemler 
olarak ele almış, organizasyon yapısını bağımlı değişken, çevre koşullarını ise bağımsız değişken olarak 
tanımlamıştır. 

Modern organizasyon teorisi altında incelenen ve sistem yaklaşımından etkilenen durumsallık 
yaklaşımı, örgütsel sistem ile ilgili yapılan araştırmaların birçoğunun temelini oluşturmaktadır (Sargut, 
2015). Bir organizasyon yapısını karakterize eden unsurlar ile organizasyonun içinde bulunduğu 
koşullar arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. Diğer bir ifadeyle, bir organizasyon yapısının nasıl 
tasarlanması ve yönetim tarzının ne olması gerektiğine ilişkin kararların, organizasyonun karşılaştığı 
belirli durumlara bağlı olduğu fikrini temel almıştır. 

Durumsallık yaklaşımı, hızla değişen çevre ve teknoloji gibi koşullar nedeniyle organizasyonlar için en 
iyi tek bir organizasyon yapısının geçerli olmadığını, çevre, teknoloji, büyüklük, strateji, yapılan işin 
niteliği, çalışanların beceri düzeyi gibi iç ve dış koşullara bağlı olarak en iyi organizasyon yapısının 
değişebileceğini öne sürmüştür, önemli olan yapı ile bu koşullar arasındaki uyumdur (Scott, 2003). Bu 
kapsamda yaklaşım örgütsel sisteme ilişkin; değişken olarak ele aldığı organizasyon yapısı ve onu 
karakterize eden unsurlar ile koşul olarak tanımladığı çevre, teknoloji, büyüklük gibi unsurlara ilişkin 
yapılan çalışmalardan oluşmaktadır. 

Organizasyon yapısı, örgütsel sistemin tüm birimleri arasındaki ilişkileri tanımlaması nedeniyle oldukça 
önemli bir konuma sahiptir. Tüm organizasyonel kararlar ve süreçler için iskelet yapıyı sağladığı için 
değişimin birincil etmenidir (Wang vd., 2003). Organizasyon tasarımında, organizasyonun içsel 
özelliklerini tanımlayan ve organizasyonların karşılaştırılması için temel oluşturan yapısal boyutlar; 
formalleşme, merkezileşme, uzmanlaşma, karmaşıklık, standartlaşma, otorite hiyerarşisi, meslekleşme 
gibi organizasyon yapısının özelliklerini ortaya koyan boyutlardır (Daft, 2012).  

Durumsallık yaklaşımı temelinde ele alınan mekanik-organik yapı tipolojisi ise; literatürde 
organizasyon yapısındaki temel farklılıkları tanımlamak için kullanılan en yaygın ayrımdır (Souitaris 
vd., 2012). Bu kapsamda çok boyutlu bir kavram (Pugh vd., 1969; Hage ve Aiken, 1969; Mohr, 1971; 
Barker ve Mone, 1998; Kessler vd., 2016) olarak ele alınan organizasyon yapısı dıştan bakıldığında 
görülebilen somut boyutlar ile merkezileşme, formalleşme, karmaşıklık gibi organizasyon içi süreçlerde 
ortaya çıkan soyut (sosyal) boyutlarla birlikte ele alınmaktadır. Bu yapısal boyutların aldıkları 
görünümlere bağlı olarak, organizasyondaki birimlerin yapılarında/tasarımında farklılıklar 
görülmektedir. Ancak yapısal boyutlar üzerinde tam bir uzlaşı olmadığı için araştırmanın amacına, 
analiz düzeyine, ele alınan sektöre göre değişmektedir (Yıldırım, 2014). Sucu (1988) organizasyonların 
özelliklerine göre yapısal boyutların farklılık göstereceğinin kaçınılmaz olduğunu ancak belirli 
özelliklere sahip organizasyonları tam doğru olarak tanımlayacak boyutlara ihtiyaç duyulduğu görüşüne 
özellikle dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamıştır. 

Tedavi hizmetlerinin en büyük üreticisi durumunda olan hastaneler, aynı zamanda eğitim ve araştırma 
fonksiyonuna da sahip olup, toplumun sağlık statüsünü iyileştirmede sağlık sisteminin önemli 
bileşenlerinden biridir. İnsan ve diğer kaynakların kullanım oranının fazla olması, sağlık harcamalarının 
önemli bir kısmını oluşturması, sunduğu hizmetin çeşitliliği, ileri teknoloji kullanımı, aşırı uzmanlaşma, 
farklı meslek çalışanlarının birlikte işbirliği içinde çalışma zorunluluğu, ikili otorite hattı, stratejiyi 
etkileyen çok sayıda paydaş olması gibi kendine has (yapı ve işleyiş) özellikleri nedeniyle sağlık 
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hizmetleri sisteminin karmaşık organizasyonlarından biri olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte tıp, 
yönetim ve teknoloji alanındaki gelişmelere, uzmanlaşmanın artmasına bağlı olarak hastaneler hızla 
değişmektedir. Ayrıca bu özellikleri hastanelerin farklı organizasyon yapılarını aynı anda bünyesinde 
barındırmasına neden olmaktadır. Bu kapsamda hastanelerin verimlilik ve etkililik amaçlarına ulaşması 
için farklı birimlerin sahip olduğu yapı ve işleyiş özelliklerinin ortaya çıkarılması önemli hale 
gelmektedir. Çünkü organizasyon yapılarının, organizasyonel karar ve süreçler için iskelet yapıyı 
sağlaması, değişen çevre koşullarına, teknolojiye ve taleplere uyum sağlanmasında yapının temel 
alınmasını ve incelenmesini gerektirir. 

Bu yaklaşım altında incelendiğinde; kamu hastanelerinin farklı alt birimleri sahip olduğu çevresel 
özelliklere, teknolojiye (hizmet üretim süreç ve metotları), iş yapma biçimlerine ve uzmanlık alanlarına 
göre farklılık göstereceği öngörülmektedir. 

Çalışmada organizasyon yapısını etkilediği düşünülen bu unsurların, mekanik- organik yapı tipolojisi 
kullanılarak, hastane alt birimlerinin sahip olduğu yapı özelliklerinin ve bu farklı birimlerin 
organizasyon yapısındaki farklılıkların ortaya konması amaçlanmıştır. 

Yöneticilerin başında bulundukları birimlerin mekanik-organik organizasyon yapısından hangisine daha 
yakın olduğunun bilincinde olmaları gerekmektedir. Ayrıca bu, yöneticilerin kendi başarıları kadar 
yönetici seçilmesi ve yetiştirilmesi açısından da önem taşımaktadır. 

2. Yöntem 

Araştırma Modeli 

Hastane birimlerinin organizasyon yapı özelliklerinin incelendiği, mekanik-organik yapı türlerinin 
ortaya çıkarılmaya çalışıldığı bu çalışma; belirlenen yapısal boyutların birimlere göre nasıl tanımlandığı 
ve değiştiği, farklı hastane birimlerinin hangilerinin mekanik, hangilerinin organik yapı özelliklerine 
sahip olduğunu ortaya koyabilecek bir araştırma yöntemini gerekli kılmaktadır. Bu kapsamda algıların 
ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir şekilde ortaya çıkarılmasına imkan vermesi 
nedeniyle nitel araştırma yönteminin kullanılması uygun görülmüştür. 

Çalışmanın amacı bir durumu daha derinlemesine anlamak olduğu için amaç çerçevesinde çeşitli nitel 
araştırma yöntemleri arasında en uygun araştırma yönteminin nitel durum çalışması olduğu 
düşünülmüştür. Sosyal bilimler alanında yaygın olarak kullanılan durum çalışması, “nasıl” ve “niçin” 
sorularını temel alarak güncel bir olguyu kendi gerçek yaşam çerçevesi içinde anlamaya çalışan ampirik 
bir araştırma yöntemidir (Yin, 2014). Araştırma da durum olarak hastane birimlerinin organizasyon 
yapısı ele alınmış; hastane birimlerinin yapısı gibi belirli bir yönüne odaklanılmıştır. Böylece 
araştırmacının kontrol edemediği bir duruma ilişkin etkenler (ortam, bireyler, olaylar, süreçler vb.) 
bütüncül bir yaklaşımla, durumu nasıl etkiledikleri ve ondan nasıl etkilendikleri üzerine derinlemesine 
araştırılmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). 

Çalışma Grubu 

Bu çalışmada ana sınırlar araştırmamızın tasarımı tarafından “durum çalışması” olarak belirlendiği için 
çalışma bir hastanenin yönetim kademeleri (orada çalışan yöneticiler) ile sınırlandırılmıştır. Durum 
hakkında daha derin bir bakış açısı kazanma amacına bağlı olarak (Miles ve Huberman, 1994) araştırma 
İzmir’de bir eğitim ve araştırma hastanesinde yürütülmüştür. 

Araştırmanın sınırını, İzmir’de hizmet sunan, Sağlık Bakanlığına bağlı üçüncü düzey bir eğitim ve 
araştırma hastanesi oluşturmaktadır. Bu tür bir organizasyon, çalışma amacı için uygunluk taşımaktadır. 
Çünkü organizasyon yapısının ve kullandığı teknolojinin ortaya konmasında; ihtiyaç duyulan çeşitliliği 
gösterebilecek, yoğun ve özel teknoloji kullanan, yüksek uzmanlaşmış iş gücüne ve çeşitli kademelerde 
çalışan profesyonelleşmesine sahiptir. 

Öneklem büyüklüğü için araştırma amacı, katılımcılara ulaşılabilirlik, zaman kısıtlamaları gibi unsurlar 
göz önüne alınmaktadır (Saunders vd., 2009). Zaman kısıtına uymak ve gerekli geçerlik düzeyine 
ulaşmak için 15 farklı birimden 15 alt kademe yönetici ile görüşülmüştür. Ulaşılmak istenen kavram ve 
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süreçlerin tekrar etmeye başladığı aşama olarak tanımlanan “kuramsal örnekleme stratejisi” ile doyum 
noktasına ulaşılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). 

Araştırmanın örneklem seçiminde amaçlı örnekleme yöntemi seçilmiş; maksimum çeşitlilik 
örneklemesi ve kendi kendine seçim örneklemesi seçilerek, birlikte kullanılmıştır. Araştırmanın 
örneklem seçiminde hastane, organizasyon şemasına göre yönetim kademeleri ve bölümlere ayrılmıştır. 
Bu kapsamda ilk olarak katılımcı çeşitliliğini sağlamak, tam ve kapsamlı bilgi almak adına birimler 
tıbbi, sağlık bakımı ve idari olarak ayrılmış ve bu birimlerde yer alan farklı pozisyon ve görevdeki 
yöneticiler ile görüşme yapılması planlanmıştır. Katılımcılar, en az bir yıllık iş deneyimine sahip olan 
yöneticilerden seçilmiş ve katılım gönüllülük esasına dayanmaktadır. Ortaya konmak istenen 
organizasyon yapısı ve boyutları ile ilgili yeterli bilgiye, karar alma gücüne (pozisyonuna) ve bütünsel 
bakış açısına sahip olan “kurumsal sözcüler” olarak yöneticilerden yararlanılması (Pennings, 1973; 
Aiken ve Hage, 1971) ve hastalara hizmet vermede önemli rol oynayan alt kademe yöneticiler ve 
uzmanlar ile görüşülmesi durumsallık araştırmalarında kullanılan yaygın bir uygulamadır (Lawrence ve 
Lorsch, 1967; Pfeffer ve Leblebici, 1973; Comstock ve Scott, 1977; Hage ve Aiken,1967; Hage ve 
Aiken, 1969; Abernethy ve Stoelwinder, 1990; Kim, 2011; Nasiripour vd., 2013; Anderson ve Zbirenko, 
2014). Katılımın kendi kendine seçime-gönüllülük esasına dayanması ise veri toplama sürecini daha 
kolay ve faydalı hale getirmiştir. Bu şekilde sadece duruma ilgi duyan, görüş paylaşmak isteyen kişilerin 
katılmasına imkan sağlanmıştır. 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada yöntem çeşitlemesinin ve güvenirliğin sağlanabilmesi amacıyla birden fazla veri toplama 
aracı kullanılmıştır. Araştırmanın temel veri kaynağını, kapsamlı bilgi almak için, yarı-yapılandırılmış 
görüşme tekniği oluşturmaktadır. Bu kapsamda araştırmacı tarafından literatür çalışması çerçevesinde 
bir yarı-yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Araştırmacıya ek olarak amaca uygunluk ve 
nitelik açısından konuya ilişkin bilgi sahibi uzmanlar tarafından da form incelenmiş; görüş ve önerileri 
doğrultusunda mülakat formuna son şekli verilmiştir. Bununla birlikte bu süreç; araştırma, belge ve 
doküman incelemesi, arşiv kayıtları, gözlem gibi (objektif) veri toplama yöntemleri ile desteklenmiştir. 
Hastane yönetiminden organizasyon şeması, görev tanımları, yöneticilerin iş bölümü vb. ilişkin belge 
ve dokümanlar alınmış ve incelenmiştir. 

Literatüre dayalı olarak oluşturulan soru formunda belirlenen beş yapısal boyut (merkezileşme, 
formalleşme, karmaşıklık, iletişim, teknoloji) ve alt boyutlarına ilişkin sorular yer almaktadır. 

Verilerin Analizi 

İlk olarak görüşme yapılacak olan hastane yöneticilerine durumsallık yaklaşımı, mekanik-organik 
organizasyon yapıları ve boyutları hakkında bir açıklama yapılmış ve bu yaklaşıma ilişkin bilgi sahibi 
olmaları sağlanmıştır. Görüşmeler 9 Nisan- 27 Nisan 2018 tarihleri arasında hastanenin farklı yönetim 
kademelerinde görev yapan yöneticiler ile yüz-yüze gerçekleştirilmiştir. Her görüşme yaklaşık 35 
dakika sürmüştür ancak 20 ile 50 dakika arası süren görüşmelerde bulunmaktadır. Görüşmeler 
katılımcıların izni alınarak ses kayıt cihazı ile kaydedilmiştir. Daha sonra bu kayıtlar araştırmacı 
tarafından yazılı hale getirilerek deşifre edilmiş ve bilgisayar ortamına aktarılmıştır. 

Görüşmeler nitel veri analiz programı MAXQDA 18 ile içerik analizi yöntemi kullanılarak 
incelenmiştir. İçerik analizi temel olarak; birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar 
çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek 
yorumlama sürecidir. Yıldırım ve Şimşek (2013)’a göre nitel veri analizi dört aşamada 
gerçekleştirilmektedir: (1) verilerin kodlanması, (2) temaların bulunması, (3) kodların ve temaların 
düzenlenmesi, (4) bulguların tanımlanması ve yorumlanması. Bu kapsamda ilk olarak araştırmada ele 
alınan kuramsal çerçeve ve doğrudan görüşmeler üzerinden üretilen kodlama işlemi yapılmış, daha 
sonra araştırma sorusuna uygun olarak birbiri ile ilişkili kodlar bir araya getirilmiş ve temalar (yapısal 
boyutlar) oluşturularak tematik kodlama yapılmıştır. Elde edilen temaların sıklıkları verilmiş ve bulgular 
belirlenen temalar (boyutlar), kodlar üzerinden ve katılımcıların ifadelerinden doğrudan alıntılar 
yapılarak yorumlanmıştır. Verilerin sunumunda alıntı seçimi için çarpıcılık (farklı görüş), açıklayıcı 
(temaya uygunluk), çeşitlilik ve uç örnekler ölçütleri dikkate alınmıştır. Araştırmanın amacına uygun 
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olarak tematik matrisler, birlikte oluşturma modeli, tek vaka modeli, tek kod modeli, kod-alt kod modeli, 
görüşmelerde ele alınan bazı ifadelerin içerik analizlerini kullanıldıkları bağlam yoluyla gösteren 
“etkileşimli kelime ağacı” analizi gibi analizler kullanılmıştır. 

Araştırmanın Sınırlılığı 

Bu araştırma 2018 yılı Nisan ayında İzmir’ deki bir eğitim ve araştırma hastanesinde, çeşitli birimlerdeki 
alt kademe yöneticiler ile kuramsal çerçevede belirtilen organizasyon yapısına ilişkin boyutlar, yapılan 
görüşmeler, gözlem ve doküman incelemesinden elde edilen veriler ile sınırlandırılmıştır. 

Araştırma hastane birimlerinin organizasyon yapı özelliklerini ortaya koymak gibi genel bir amaca 
odaklansa da, durum çalışması olduğu için bir eğitim ve araştırma hastanesi ile sınırlandırılmıştır. Bu 
nedenle bu araştırmanın sonuçları kamu sektöründeki tüm hastaneler için genellenemez. 

3. Bulgular 

Araştırma sonucu 22 katılımcıyla yapılan görüşmede toplamda 30 farklı kod ile 824 kodlama 
yapılmıştır. Şekil’ de her bir boyuta ilişkin kodlar ve ayrıntılı bulgular, anlaşılırlığı sağlamak için 
çalışmanın amacı doğrultusunda alt başlıklar halinde ayrı ayrı sunulmuştur. Boyutların yanındaki sayılar 
geçiş sıklıklarını (frekansı), çizgiler ise katılımcıların üzerinde durdukları boyutların sıklığını 
göstermektedir; kalınlık arttıkça sıklıkta artmaktadır. Kırmızı çizgiler bir koda bağlı alt kodları, gri 
çizgiler birlikte oluşan kodları göstermektedir. Mavi kesik çizgiler ise birlikte sık geçen temel boyutları 
vurgulamaktadır. 

Şekil: Hastane Organizasyon Yapısına İlişkin Boyutlar ve Alt Boyutlar Kod Birlikte Oluşma Analizi 

 
Şekil incelendiğinde genel olarak temel boyutların teknoloji, formalleşme, iletişim, hiyerarşi ilişkileri, 
merkezileşme ve koordinasyon olduğu bulunmuştur. En sık geçen boyutun “teknoloji” olduğu ve alt 
boyutları arasında işlerin çeşitliliği, problemin çözümlenebilirliği, karşılıklı bağımlılık olduğu 
bulunmuştur. Buna göre alt boyutları arasında en sık geçen “karşılıklı bağımlılık” boyutudur. 
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Hastanenin farklı birimlerinin (tıbbi, idari, sağlık bakım hizmetleri) organizasyon yapısına ilişkin 
bulgular ele alındığında; 

Teknoloji Boyutuna İlişkin Bulgular 

Araştırmanın teknoloji boyutunu; bireylerin yaptıkları işlerin özellikleri açısından ele alan ve genellikle 
birim veya çalışma grubu düzeyinde yapılan çalışmalar (Perrow, 1967; Thompson, 1967; Hrebiniak, 
1974, Overton vd., 1977) oluşturmaktadır; bu kapsamda teknoloji boyutu (teması); kişinin bir işi 
yaparken karşılaştığı istisnai (yeni veya beklenmedik) durumların sayısı olarak ele alınan “işlerin 
çeşitliliği (görevlerin değişkenliği)”; problemi çözmek için ne kadar araştırma ve bilgi edinme 
faaliyetinde bulunmak gerektiği ile ilgili olan “problemin çözümlenebilirliği” ve bir işi yaparken diğer 
kişi veya birimlerle işbirliği içinde olma derecesini ifade eden “karşılıklı bağımlılık”  alt boyutlarından 
oluşmaktadır. 

Başhekim yardımcılarına bağlı altı farklı tıbbi birim yöneticisinin teknoloji boyutuna ilişkin bulguları 
ele alındığında D2 kodlu katılımcı “işimiz rutin ve tekrarlayıcı değil hasta anlamında; ayda 5 ile 10 
arasında farklı hasta geliyor beklenmedik mutlaka geliyor… çocuk acil her zaman yoğun hastayla 
mücadele etse de bazen ekstra hasta yükü oluyor hem hasta sayısı açısından hem de hasta çeşitliliği 
açısından bu da bizi zorluyor…” şeklinde görüşlerini ifade etmiştir. D6 kodlu katılımcı ise hasta 
çeşitliliğinin yanı sıra “...yöneticilikle de birlikte uyaran yine çok farklı yerlerden farklı şeyler 
olabiliyor, hasta ve hasta yakınları ile diğer hekimler ile iletişim süreci iş çeşitliliğimizi artırıyor” 
şeklinde aynı zamanda yönetici olmanın getirdiği girdi sayısındaki artışa da dikkat çekmiştir. Buna 
ilişkin olarak ilişkin olarak hasta sayısı ve çeşitliliği, konsültasyon gerekliliği, yönetsel faaliyetler işlerin 
çeşitliliğini artırmaktadır.  

Sağlık bakım hizmetleri birimi alt kademe yöneticileri açısından ise yönetsel açıdan planlama, denetim, 
toplantı gibi faaliyetler, hemşirelik faaliyetleri açısından ise girdinin hizmet sunulan insanın/hastanın 
kendisi olması iş çeşitliliğini artıran bir durumdur. H3 kodlu katılımcı bunu “Rutin işlerimde var rutin 
olmayan işlerimde var. Bazen gün içerisinde sürpriz işlerde çıkabiliyor, planlı işlerimde olabiliyor. 
Mesela denetleme var diyelim sene de 2-3 kez bazen de 5 kez olabiliyor, ani bir toplantı olabiliyor, 
bunlar çok sık oluyor, planlı olmayan işler de var.” şeklinde ifade ederken, H4 kodlu katılımcı “Genel 
olarak her gün ne yapacağımız belli ama cerrahi yeni doğan olduğumuz için gelen bebeğin tanısına 
göre değişir…” şeklinde hasta çeşitliliğine vurgu yapmıştır. 

İdari ve mali işler birimi alt kademe yöneticilerinin yaptıkları işlerin genel olarak rutin olduğu, iş 
çeşitliliğinin diğer birimlere göre düşük olduğu söylenebilir. Kamu hastanesi olması nedeniyle idari 
birimler belirli kanun ve prosedürlere göre satın alma, stok, personel faaliyetlerini yürütmektedirler. 
Ancak merkezdeki düzenlemelerin çok sık değişmesi, plansız ve ani istenen işlerin iş rutinliğini 
bozduğunu vurgulamışlardır. İ3 kodlu katılımcı “Tabi ki rutin olmuyor, personel deyince muhakkak bir 
şey oluyor mesela 15 yıldır çalışıyorum hala “aa bu ne ya, bunu ilk defa gördüm” diyebileceğim bir 
olayla muhakkak karşılaşıyorum.” şeklinde belirtmiştir. 

Problemin çözümlenebilirliği boyutuna ilişkin olarak ise tıbbi birim yöneticileri hastalar arasında sağlık 
probleminin önem derecesi, acil durumlar veya istisnaların meydana gelme sıklığı gibi farklılıkların 
büyük bir belirsizlik kaynağı yarattığını belirtmiştir. D1 kodlu katılımcı “…bazen öyle bir hasta geliyor 
ki birçok disiplinin bir araya gelmesi gerekiyor, ozaman hasta konseyi oluşturuyoruz, ilgili bütün 
hekimleri topluyoruz.” şeklinde belirsizliği yönetmeye çalıştıklarını ifade ederken, D2 kodlu katılımcı 
“risk analizi, planlama, güncel rehberler ve kalite standartlarını kullanma gibi prosedürleri 
kullanıyoruz” şeklinde ifade etmiştir.  

Sağlık bakım hizmetleri birimi sorumlu hemşireleri açısından ise; faaliyetlerini yürütürken 
karşılaştıkları sorunların çözümünde gerekli olan bilgi, prosedür ve kurallara sahip olduklarını 
belirtmişlerdir. Bu açıdan ele alındığında sağlık bakım hizmetleri biriminde hasta çeşitliliği olsa da 
hemşireler çalıştıkları birimlerde uzmanlaşarak, plan ve prosedürler ile faaliyetlerini yürütmektedir. H2 
kodlu katılımcı “Belirli bir prosedür var, ilaçta beklenmedik bir etki gördüğümüzde ne yapacağımıza 
ilişkin  ya da malzemeler ile ilgili kalitede ne yapacağımız var, herkes de biliyor bunu eğitim yapıldı” 
şeklinde problemin çözümlenebilirliğinin yüksek olduğuna vurgu yapmıştır. 
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İdari birim yöneticileri problemin çözümlenebilirliğine ilişkin olarak var olan prosedüre göre veya 
üstlerine danışarak işlerini yürütebildiklerini ifade etmişlerdir. İ3 kodlu katılımcı “artık yönetmeliği 
ezbere biliyorum benim için sorun olmuyor…” şeklinde, İ4 kodlu katılımcı ise “genelde konuşarak, 
üstümüze danışarak hallediyoruz…” şeklinde ifade etmiştir. Bu tıbbi sarf depo birimi için kalite birimi 
tarafından belirlenen iş akış şeması ile daha açık hale gelmektedir. Bu nedenle problem 
çözümlenebilirliğinin bu birim için daha yüksek olduğu söylenebilir. 

Karşılıklı bağımlılık alt boyutu açısından ise tıbbi birim yöneticilernin ifadeleri ele alındığında 
konsültasyon, laboratuvar hizmetleri, cerrahi hizmetler gibi sağlık hizmetleri hastanın ihtiyacına göre 
belirlendiği için birimler arasında karşılıklı bağımlılık yüksek olmaktadır. D3 kodlu katılımcı bu durumu 
“Kişisel olarak hastaya bağımlıyım, birim olarak da diğer birimler de idareye bağlıyım… Klinisyen 
bana bilgi akışı vermezse işimi yapamam, ben beyin cerrahları ile nörologlar ile çalışıyorum onlar bana 
girdi vermeli, bilgi vermeli onu almazsam işimde başarısız olurum. Partnerlerimiz diğer klinisyen 
arkadaşlarımız bizim.” şeklinde ifade etmiştir.  

Hemşirelik hizmetlerinin tıp hizmetleri için temel yardımcı sağlık hizmetleri olması nedeniyle karşılıklı 
bağımlılığın yüksek olduğu birimler olduğu söylenebilir. H2 kodlu katılımcı  bu durumu “biz her yerle 
bağlantılıyız, dahiliye olduğumuz için röntgen, laboratuvar, kardiyoloji, yandallar, malzeme açısından 
depolara..” şeklinde ifade etmiştir. 

Karşılıklı bağımlılık boyutuna ilişkin olarak, idari birimler sağlık hizmetinin sunumunda destekleyici 
birimler olduğu için diğer birimlere insan, malzeme gibi kaynakları tedarik etmesi açısından karşılıklı 
bağımlılığın yüksek olduğu birimlerdir. İ1 kodlu katılımcı “tıbbi sarf depo olduğumuz için tüm tüketici 
birimler, özellikle ameliyathane, kadın doğum… herkesle karşılıklı bağımlıyız” şeklinde vurgulamıştır. 

Formalleşme Boyutuna İlişkin Bulgular 

Araştırmanın formalleşme boyutu¸ organizasyonun yazılı kurallara ve prosedürlere bağlı olarak faaliyet 
gösterme derecesi (Kim, 2011) olarak ele alınan ve bir organizasyonda her iş için izlenecek belirli 
prosedür, görev, sorumluluk ve yetkinin tanımlanma derecesi olan “iş kodlama” boyutu; daha sonra iş 
tanımlarına uymayı sağlamak için çalışanı denetlenme derecesi olan “kural gözlemi” boyutu ve önceden 
belirlenmiş kural ve normlar aracılığıyla tanımlanmış ve belirli bir durum için uygun olduğu düşünülen 
spesifik modellere veya örneklere uygunluk olarak ele alınan “standartlaşma” boyutundan oluşmaktadır 
(Hage ve Aiken, 1967b; Barnes, 2006). 

Farklı birimlere ilişkin formalleşme boyutu incelenirken sadece görüşmelerden elde edilen verilere 
değil, araştırmacı tarafından yapılan doküman incelemesi ve gözleme de yer verilmiştir. Tıbbi birimler 
ele alındığında kalite birimi tarafından görev tanımları yazılı olarak sunulsa da tanımların çok genel 
olması nedeniyle işleyişte farklılıklar olduğu görülmüştür. Bu sorumlu hekimlerin ifadelerindeki 
farklılıklar ile de desteklenmektedir. Diğer birimlerde de benzer bulgulara ulaşılmıştır. 

D3 kodlu katılımcı “İşin açıkçası herkesin görev, yetki ve sorumluluğu net olarak tanımlansa sorun 
olmaz, temel sorun bu hastaneler de görev, yetki ve sorumlulukların tarifsiz olması, nerde hangisi 
başlıyor nerde hangisi bitiyor bu belli değil, geçişkenlikler var. Hiyerarşik olarak üstte gözükmemize 
rağmen yaptırım gücümüz yok bunlar bizim temel zafiyetlerimiz, özel sektörle kıyaslandığında. Bizim 
kamu hastanelerinde bu çok net tanımlanmamış öyle olunca biraz gücü güce yeten bir uygulama olur 
bu da huzursuzlukları, çözümsüzlükleri getiren şey.” şeklinde görev, yetki ve sorumlulukların net olarak 
tanımlanmadığını (gri alan), bunun uygulamada sorunlara neden olduğunu ifade etmiş ve bu tanımların 
olmamasının bazı çalışanlar için “güç” unsuru (hiyerarşi ilişkileri) yarattığını belirtirken, bazı 
katılımcılar ise kalite birimi tarafından iş tanımlamalarının yapıldığını belirtmiştir. Bununla birlikte tıbbi 
birimlere ilişkin iş tanımları sorulduğunda yöneticiler genellikle yardımcı sağlık çalışanları (hemşire, 
teknisyen) ve destek personelinin (taşıyıcı, temizlik personeli) iş tanımlarına, standartlaşmaya ve kendi 
yöneticilik alanlarına ilişkin görüşleri ifade etmişlerdir. Kendilerine bağlı diğer hekimlere ilişkin iş 
tanımlarından bahsedilmemesi; hekimliklerin uzmanlaşma derecesinin yüksekliği ve hastane de 
doğrudan yaptıkları işi denetleyecek mekanizmaların olmamasından kaynaklandığı söylenebilir.  

Formalleşme boyutuna ilişkin yazılı görev tanımları, gözlemler ve görüşmeler sonucu sağlık bakım 
hizmetleri biriminde çalışan hemşirelerin çalıştıkları birim bazlı görev tanımlarının genel olarak 
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belirlendiği görülmüştür. Ancak katılımcılar işleyişte farklılaşmalar (gri alan) olduğunu vurgulamıştır. 
H4 kodlu katılımcı bu durumu “Bizim yoğun bakım olduğu için herkesin işi tanımlı, sadece doktorla 
olan iletişimde bir şey var hani böyle sürekli uyarı yapmanız gerekiyor işte order verecek, ilaç yazacak 
gibi onların biraz takibini yapmak durumunda kalıyoruz…” şeklinde ifade ederken, H2 kodlu katılımcı 
“Bizden ne beklendiği biliyoruz ama biraz bizim işimiz şey dağılmış, görev tanımı dışında hemşireler 
her şeye bakıyor maalesef, asistanlara ilişkin bir görev tanımı yok o yüzden genelde herşey hemşirelerin 
üzerinden yürütülmeye çalışılıyor, görev tanımlarına çok dikkat edildiğini düşünmüyorum mesela 
kültürleri hemşireler alıyor ama aslında asistan grubunun alması gerekiyor, iş yükümüz görev 
tanımımızın üstünden maalesef.” şeklinde ifade etmiştir.  

İdari ve mali işler birimi alt kademe yöneticileri açısından formalleşme incelendiğinde görev 
tanımlarının daha net olduğu ve var olan kalite birimi dokümanlarıyla uyuştuğu söylenebilir. Özellikle 
çamaşırhane birimi (İ5), veri giriş birimi (İ4), personel birimi (İ3) gibi alanlarda bu çok daha belirliyken, 
satın alma (İ2) ve tıbbi sarf depo (İ1) gibi alanlarda işleyişte farklılıklar olduğu bulunmuştur. 

Kural gözlemi boyutuna ilişkin olarak tıbbi birim yöneticileri genellikle diğer birimlere bağlı personeli 
nasıl gözlemledikleri üzerinde durmuş; sorumlu teknisyene yetki devri, yakından nezaret, kişisel gözlem 
mekanizmalarını belirtmiş, asistanlar için yakından nezaret olduğu, uzmanlar ile karşılıklı düzenleme 
mekanizması kullanıldığı ifade edilmiştir. Sağlık bakım hizmetleri ve idari birimler için de benzer 
bulgulara ulaşılmıştır. Bu birimlerde daha çok yakından nezaret ve prosedür ve talimatlar 
(standartlaşma) ile sağlandığı görülmüştür. 

Merkezileşme Boyutuna İlişkin Bulgular 

Merkezileşme boyutu; karar alma düzeyinin tepe yönetimde ne derece toplandığı olarak 
tanımlanmaktadır. Organizasyonun tamamını ilgilendiren konulara ilişkin “karar verme gücü” ve 
organizasyondaki her pozisyona ilişkin işle ilgili kararların verilmesini ifade eden “yetki hiyerarşisi” alt 
boyutlarından oluşmaktadır (Aiken ve Hage, 1967; Hage ve Aiken, 1969; Cruz ve Camps, 2003; Daft, 
2012).  

Katılımcılar genel olarak bir kamu hastanesi olması nedeniyle belirli kanun, yönetmelik gibi 
düzenlemeler çerçevesinde karar almak durumunda olan hastanede, hastanenin tamamını etkileyen 
stratejik kararlara ve politikalara katılımlarının söz konusu olmadığını ifade etmiştir. Ancak yöneticiler 
kendi birimleri, uzmanlık alanları ile ilgili birçok rutin kararı, makro düzeydeki Sağlık Bakanlığı, İl 
Sağlık Müdürlüğü ve hastane yönetiminin belirlediği kurallar ve sınırlamalar çerçevesinde 
alabildiklerini ve bu kapsamda takdir yetkisi kullanabildiklerini belirtmiştir. D2 kodlu katılımcı “beni 
ilgilendiren kararlara katılıyorum, tamamına katılmıyorum. Çünkü benim yetki alanım sadece çocuk 
acille ilişkili…” şeklinde ifade etmiştir. Yetki hiyerarşine ilişkin olarak ise katılımcılar sınırlı çerçeveler 
içerisinde çalışanlarının görüşlerini de alarak birimleri ile ilgili kararları alabildiklerini belirtmiştir. D3 
kodlu katılımcı “…en iyisi problemde karşındakini çözümün paydaşı halime getirmek, kendinin 
ürettiğini düşündürmek…” şeklinde, birimlerine ilişkin kararlarda çalışanları sürece kattıklarını 
vurgulamışlardır. Bu bulgu sağlık bakım hizmetleri birimi ve idari birimler tarafından da 
desteklenmiştir. Bu açıdan merkezileşme boyutuna ilişkin olarak karar verme gücünün düşük, yetki 
hiyerarşisinin özellikle tıbbi birimlerde daha yüksek olduğu söylenebilir. İdari birime doğru yasal 
düzenleme ve prosedürlerin varlığının artması, yetki hiyerarşisinin düşmesine neden olmaktadır. 

İletişim Boyutuna İlişkin Bulgular 

İletişim boyutu; çalışanlar, hiyerarşik düzeyler ve her yönden çalışma grupları arasındaki iletişimin 
yoğunluğunu ifade etmektedir (Kim, 2011). Kullanılan iletişim kanalları, araçlar ve şekli 
organizasyonun diğer yapısal boyutlarıyla yakından ilişkilidir. Bu kapsamda iletişim boyutu; aynı 
seviyede çalışanlar arasındaki iletişimi ele alan yatay iletişim, hiyerarşik kademeler arasındaki iletişimi 
ele alan dikey iletişim ve bunların kullandığı iletişim kanallarını kapsamaktadır. 

Genel olarak iletişim çevresi açısından ele alınabilecek; çalışma ortamı, informal ağlar ve kişisel 
duygular kapsamında incelendiğinde yöneticilerin çoğu olumlu görüş bildirmiştir. Katılımcılar 
çoğunlukla iletişim ortamını tanımlarken “kişisel iletişim, informal yollar, sempatik kanallar, bireysel 
ilişkiler” ifadelerini kullanmışlardır. Buna göre yöneticiler ağırlıklı olarak sağlık hizmeti sunumunun bir 
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ekip işi olması nedeniyle hem birimleri içerisinde hem de hastane genelinde sorunların çözümü için 
bireysel ilişkilerin daha fazla tercih edildiğini, bunun daha yapıcı, işi kolaylaştırıcı olduğunu ifade 
etmişlerdir. Bu nedenle özellikle sorunların zamanında ve yüz yüze çözülmesine önem vermektedirler. 

D1 kodlu katılımcı hastane içerisindeki iletişimi bu kapsamda “… iletişim için sözlü, yazılı, mail 
ortamında, her türlü yöntemle, telefonla ulaşmaya çalışıyorum çoğunlukla da ulaşıyorum zaten çünkü 
hani sağlık olduğu için bazı şeylerde zamanla yarışıyorsunuz belki başka bir kurum olsa süreç belki 
daha katı olabilir ama bazen öyle bir problem çıkıyor ki hızla ulaşıp, karar vermem gerekebiliyor o 
yüzden bazen yazılı süreci atlayıp telefona sarılabiliyorum acil durumlarda…” şeklinde ifade ederek 
sağlık hizmetinin acil, ertelenemez ve sonuç/hasta odaklı olmasına vurgu yapmıştır. 

Bunların yanı sıra görüşmelerde öne çıkan bir diğer ifade ise “eski SSK hastanesi olmak” ve bunun 
getirdiği; örgütün geçmişi, kültürüyle alakalı olan ve yapıya etki eden süreçtir. Katılımcıların eski SSK 
ruhu dediği, birçok çalışanın uzun zamandır orada çalışıyor olmasından kaynaklı kişisel iletişimin, 
informal kanalların yoğunluğu söz konusudur. D5 kodlu katılımcı bu durumu “Bu hastanenin yapısı 
gereği, eski SSK hastanesi olarak da bilinir zaten buradaki yönetim ile çalışan arasındaki iletişim her 
zaman çok rahattır, biz istediğimiz zaman başhekim, başhekim yardımcısı ile yüzyüze, telefonla ulaşıp 
derdimizi iletiriz…” şeklinde vurgulamıştır. İletişim kanalları açısından öncelikle yüz yüze, telefonla, 
hbys üzerinden ve dilekçe gibi formal ve informal kanallar kullanılırken, birim içi ve birimler arasında 
whatsapp kullanımının ön plana çıktığı görülmüştür. 

Ancak kişisel iletişimin fazlalığı, işlerin çözümünün de kişilere bağlı olmasına neden olduğunu 
belirterek bunun dezavantajını vurgulamıştır. H2 kodlu katılımcı “ben biraz bu hastanede eskiyim ve 
sendikacılık yapıyorum, ona bağlı olarak benim yöneticiler ile iletişim kurmam diğerlerine göre daha 
kolay ama herkes için aynı şey geçerli değil…” şeklinde ifade etmiştir. D6 kodlu katılımcı ise “... 
hertürlü iletişim kanalını kullanıyoruz ama maksat doğru kişiyi bulmak, onu öğreninceye kadar biraz 
zaman alıyor.” şeklinde kişisel iletişimin önemine ve dezavantajına vurgu yapmıştır. 

Karmaşıklık Boyutuna İlişkin Bulgular 

Karmaşıklık boyutu; farklılaşma (yatay, dikey, coğrafik), hiyerarşi ilişkileri boyutu (kontrol alanı, emir-
komuta ilişkisi, gri alan), mesleki faaliyet, koordinasyon gibi alt boyutlardan oluşmaktadır. Analizde bu 
alt boyutların bulgularının değerlendirilmesi sonucu karmaşıklık boyutuna ilişkin sonuçlara yer 
verilmiştir. Yatay farklılaşma iş, departman ya da bölümlerin sayısını ifade ederken, dikey farklılaşma, 
örgütteki hiyerarşik kademe sayısını, coğrafi farklılaşma faaliyet bölgelerinin sayısını ve mesleki 
faaliyet ise çalışanların uzmanlık derecesini ve aldıkları eğitimleri ifade etmektedir (Ford ve Slocum, 
1977; Burton ve Obel, 2004). Hastaneleri diğer organizasyonlardan farklı kılan özelliklerin bir araya 
toplandığı ve matris organizasyon yapısı ile ilişkili olan hiyerarşi ilişkileri boyutu; yöneticiye bağlı ast 
sayısını ifade eden “kontrol alanı”, yöneticinin danışacağı üst sayısını ifade eden “emir-komuta ilişkisi” 
ve yapılan görüşmeler sonucu ortaya çıkarılan; katılımcıların içinde bulundukları bu durumu (ikili 
otorite hattını) ifade etmek için kullandıkları “gri alan” boyutları olarak ele alınmıştır. Koordinasyon 
boyutu, bölümler arası iş birliği durumunun niteliğini tanımlamaktadır (Sucu, 1988). Farklılaşma sonucu 
ortaya çıkan bütünleşme mekanizmaları (yetki hiyerarşisi, doğrudan temas, ekipler, geçici komisyon, 
komite vb.) olarak tanımlanabilir (Jones, 2017). 

Yatay farklılaşma açısından tıbbi ve sağlık bakım hizmetleri birimlerinde uzmanlaşma yüksek olduğu 
ve birçok anadal ve yan dala ayrıldığı için daha yüksektir. İdari birimlerde fonksiyonel uzmanlaşma 
yüksek olduğu için farklılaşma düşüktür. 

Kontrol alanı boyutuna ilişkin olarak tıbbi birim yöneticilerinin kendilerine bağlı ast sayısının net olarak 
belirli olmadığı ve farklılaştığı söylenebilir. Temelde katılımcılar, uzman ve asistanlardan sorumlu 
olsalar da diğer çalışanlara ilişkin yetki ve sorumluluklarının net olarak tanımlanmamasından “işleyişte” 
koordinasyonu sağlamak için diğer birimlerin yöneticileri ile sürekli iletişim halinde olmakta ve bunları 
gri alanlar olarak tanımlamaktadırlar. Bu durumu D3 kodlu katılımcı “O zor temel olarak bize bağlı 
uzman arkadaşlar var 20 tane, işleyiş çok farklı bizde biraz eğitim yapısı ve idari yapı var, eğitimle ilgili 
kısımda bize bağlılar ama idari olarak hastanenin başhekimliğine bağlı olarak idari sorumludan alıyor 
iznini benden almıyor, bizde direk bir hiyerarşik yapı yok yapılanması farklı,  yaklaşık 10 tane asistan 
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var onlar bize bağlı disiplinden tutun, iznine, eğitimine kadar bize bağlı olarak çalışıyor…”şeklinde 
ifade etmiştir. Diğer birimlerde de benzer bulgulara ulaşılmıştır. 

Emir-komuta ilişkisi açısından ise katılımcıların doğrudan kime bağlı oldukları görev tanımlarında da 
yer almakta ancak işleyişte hiyerarşinin net olarak tanımlanmaması nedeniyle bazı belirsizlikler de 
olduğunu bulunmuştur. D2 kodlu katılımcı “…Benim doğrudan bağlı olduğum birim aslında direk 
başhekimlik, şöyle iş birliği içerisinde çalışacağım benimle benzer seviyede kişiler var mesela çocuk 
kliniği eğitim sorumlusu var yani işbirliği içerisinde olmak zorundayım doğrudan bağlı değilim ama bir 
de çocuk kliniği idari sorumlusu var bunlarla iş birliği içerisinde çalışmak zorundayım..” şeklinde bu 
belirsizliği ifade etmiştir. Bu bulgu sağlı bakım hizmetleri birimi ve idari birim katılımcılarının 
ifadelerini destekler niteliktedir. 

Gri alan boyutu iş kodlama ve emir-komuta ilişkisi boyutları ile sık birlikte geçen boyut olmuştur. Tıbbi 
birim katılımcılarından D1 kodlu katılımcı “…bunun haricinde temizlik personelleri var idari ve mali 
işler birimine bağlı, ancak yoğun bakımın klinik sorumlusu ben olduğum için genellikle onların takibi 
ile ilgili kısımlarda dahil olmaya çalışıyorum ama mevcut sistemde benim yetkim doğrudan yok bu bence 
ciddi bir sorun sistemle ilgili…” şeklindeki ifadesinde özellikle yardımcı personel üzerinde kontrol 
sahibi olmamanın neden olduğu sıkıntıları vurgulamış, bu sıkıntıların çözümünün kişilere bağlı 
olduğunu belirtmiştir. D3 kodlu katılımcı ise görev, yetki ve sorumlulukların net tanımlanmamasından 
kaynaklı geçişkenlikleri vurgulayıp, formalleşmedeki sorunları tanımlayarak, bu gri alanlar için 
“sempatik kanalların” kullanıldığını ifade etmiştir.  

Birim içi koordinasyonu sorumlulara yetki devrederek, birimler arası koordinasyonu ise doğrudan 
temas, bireysel ilişkiler, yöneticilerin katıldıkları komiteler ile sağladıkları söylenebilir. Koordinasyon 
mekanizması olarak da sosyal medya kullanımı, hbys gibi iletişim teknolojilerinin kullanımının arttığı 
görülmüştür. Koordinasyon boyutuna ilişkin bulgular sağlık bakım hizmetleri ve idari birimler açısından 
da benzerlik göstermektedir. 

4. Sonuç 

Hastanenin farklı fonksiyonel birimlerinin sahip olduğu organizasyon yapı ve işleyiş özelliklerini 
belirlemek amacıyla yapılan çalışma sonucu; genel olarak yapısal boyutların teknoloji, formalleşme, 
iletişim, hiyerarşi ilişkileri, merkezileşme ve koordinasyon olduğu bulunmuştur. En sık geçen boyutun 
“teknoloji” olduğu ve alt boyutları arasında işlerin çeşitliliği, problemin çözümlenebilirliği, karşılıklı 
bağımlılık olduğu görülmektedir. Bunun nedenleri arasında görüşme yapılan katılımcıların aynı 
zamanda yönetici olduğu için işlerin çeşitliliğinden bahsederken hem uzmanlık alanlarını hem de 
yönetim faaliyetlerini belirtmeleri yer almaktadır. 

Hastanenin geneli için birimlerdeki karşılıklı bağımlılığın yüksek olması, görev tanımları, yetki ve 
hiyerarşi ilişkilerindeki belirsizlikler matriks organizasyon yapısını işaret etmektedir. Bu nedenle 
hastane geneli için organik yapıya yakın olan matriks organizasyon yapısı hastane yapı ve işleyişinde 
ön planda olmaktadır. Bu durum özellikle katılımcılar tarafından ‘gri alan’ olarak tanımlanmış ve üst 
kademe yönetime doğru çıkıldıkça belirsizlik artmıştır. Bununla ilişkili olarak her kademedeki 
yöneticiler bu gri alanları yönetmek için koordinasyon ve iletişim faaliyetlerine büyük zaman 
harcamaktadırlar. Özellikle whatsapp gibi sosyal medya kullanımı yöneticilerin faaliyetlerini 
kolaylaştırıcı bir koordinasyon ve iletişim mekanizması olarak düşünüldüğü için çok sık tercih 
edilmektedir.  

Hastanenin farklı birimlerinden elde edilen bir diğer sonuç ise iş tanımlarının genel olması işleyişte 
birimler arasında ve birim içinde sosyalizasyon (içselleştirilmiş normlar) ile faaliyetlerin yürütülmesine 
neden olurken, bu aynı zamanda hastane içerisinde informal iletişimin ağırlık kazanmasına neden 
olmuştur. Başta hekimler olmak üzere çalışanlar faaliyetlerin yürütülmesinde “sempatik kanalları” 
kullanmaktadırlar. 

Tıbbi birimler açısından faaliyetlerin rutin olmadığı, karşılıklı bağımlılığın yüksek olduğu; formalleşme 
boyutu için hekimlerde iş kodlama düşük olsa da mesleki standartlar ile standartlaşmayı sağladıkları, 
uzmanlaşmanın yüksek olduğu söylenebilir. Merkezileşme boyutu açısından ise kamu hastanesi olması 
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nedeniyle karar verme gücünün düşük ancak uzmanlık alanlarına ilişkin kararlarda yetki hiyerarşisinin 
yasal düzenlemeler için de yüksek olduğu desentralize yapılar olduğu görülmektedir. Bu nedenle tıbbi 
birimler alt kademe için hekimlerin uzmanlık gücü nedeniyle profesyonel bürokrasi yapısının uygun 
olduğu söylenebilir. 
 
Sağlık bakım hizmetleri birimi açısından ele alındığında faaliyetlerin niteliğinin daha rutin ve 
çözümlenebilir olduğu ancak karşılılıklı bağımlılığın yüksek olduğu bir yapı görülmektedir. 
Formalleşme boyutu açısından ise tıbbi birimlerle karşılaştırıldığında daha belirli görev tanımları, 
prosedür ve talimatlar bulunmaktadır. Ancak işleyişte iş tanımlarının genel olması birimler içinde iş 
süreçlerinin standardizasyonu ve sosyalizasyon ile de standartlaşmanın sağlanmasına neden olmuştur. 
Merkezileşme derecesinin tıbbi birimlere göre daha yüksek olduğu söylenebilir. İncelenen birimler için 
mekanik yapıya daha yakın bürokrasi yapısına sahip olduğu görülmüştür. Ancak gittikçe artan 
uzmanlaşma ile profesyonelleşme derecesinin artması hemşirelik mesleğini de hekimler gibi 
profesyonel bürokratik yapılara dönüştürmektedir. Bu nedenle bu birim yöneticileri daha fazla özerklik 
talep etmektedirler. 
 
İdari ve mali işler biriminin diğer birimlerle karşılaştırıldığında daha mekanik yapıya yakın olduğu 
görülmüştür. Faaliyetler rutin ancak karşılılıklı bağımlılığın yüksek; iş tanımlarının daha belirli ancak 
birim içerisindeki işleyişte, sosyalizasyon ve iş süreçlerinin standartlaştırılması ile formalleşmenin 
sağlandığı görülmüştür. Karar verme açısından ise idari faaliyetler belirli yasal çerçeveler içerisinde 
yürütüldüğü için daha merkezileşmiş olmaktadır. Bu nedenle özellikle satın alma, tıbbi sarf depo gibi 
birimlerde daha merkezi, mekanik bir yapının olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra idari birimlerde 
fonksiyonel uzmanlaşma da yüksektir. Bu nedenle mekanik yapıya yakın olan bürokrasi yapısına sahip 
olduğu söylenebilir. Ancak burada da hastanenin matriks yapıya sahip olması ve informal iletişimin 
ağırlıklı olması nedeniyle gayri şahsilik ilkesinin olmadığı görülmüştür. 
 
Sonuç olarak hastane genelinde görev, yetki ve hiyerarşi ilişkilerindeki belirsizlik, ikili otorite hattı ve 
yöneticilerin bu durumu gri alanlar olarak tanımlaması, iletişim ve koordinasyon faaliyetlerine fazla 
zaman harcanması organik yapıya yakın olan matriks organizasyon yapısına sahip olmakla açıklanabilir. 
Durumsallık yaklaşımına göre ele alındığında tıbbi birimlerin organik yapıya yakın profesyonel 
bürokrasi yapısına sahip olduğu, idari birimlerin mekanik yapıya daha yakın bürokrasi yapısına sahip 
olduğu bulunmuştur. Bu iki yapı arasında kalan sağlık bakım hizmetleri biriminin mevcut konumu 
mekanik yapıya daha yakın olsa da gittikçe artan profesyonelleşme ile organik yapıya doğru evrilmesi, 
yöneticilerin bu yapılara uygun yönetim tarzlarını benimsemesini gerektirmektedir. 
 
Bu çalışma yöneticilere ve araştırmacılara hastanenin farklı birimlerinin sahip olduğu organizasyon yapı 
özelliklerini daha kapsamlı bir şekilde anlamalarına imkan sağlamakta ve birimler için hangi yönetim 
tarzlarının uygun olduğu hakkında bilgi vermektedir. 
 
Yapılan araştırma sonucu hastanede var olan örgütsel kültür, işleyişte ağırlığı olan sosyalizasyon ve 
informal iletişim unsurları ile organizasyon yapı ve işleyişi arasındaki ilişkilerin daha derinlemesine 
araştırılabileceği düşünülmüştür. 
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TÜRKİYE’DE SAĞLIK KURUMLARINDA MUHASEBE VE 
FİNANSMAN ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZ 

ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ: 1992-2018 DÖNEMİ 

Cuma Fidan1 
İsmail Ağırbaş2 

Özet 

Bu çalışmada, Türkiye’de sağlık kurumlarında muhasebe ve finansman alanında yapılan çalışmaların 
incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma durum çalışması deseninde nitel bir araştırma kapsamında 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada verilerin toplanmasında doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Türkiye’de 
sağlık kurumlarında muhasebe ve finansman alanında yapılan çalışmalardan (5 tıpta uzmanlık, 169 yüksek 
lisans ve 44 doktora tez çalışması olmak üzere toplam 218 çalışma) elde edilen veriler çalışma kapsamına 
alınmıştır. Veriler Cochrane Çalışma Grubu Metodolojisi ile değerlendirilerek içerik analizi ile analiz 
edilmiştir. Araştırma kapsamında analiz edilen veriler frekans analizi ve çapraz tablolar oluşturularak 
incelenmiştir. Araştırma kapsamında yapılan analiz sonuçlarına göre, çalışmaların çoğunluk ile; yayın türünün 
yüksek lisans tezi (169 ± 77,52), yayın yılının 2014 yılı (36 ± 16,5), bilim dalının finansal yönetim (99 ± 45,41), 
çalışma konusunun geleneksel maliyet muhasebesi (44 ± 18,26), kullanım alanının finansal performans analizi 
(67 ± 28,88) ve uygulama yerinin Eğitim ve Araştırma Hastanesi (85 ± 32,95) olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: Sağlık Kurumları Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, İçerik Analizi. 

EXAMINATION OF THE MASTER'S THESIS STUDIES IN THE AREAS OF 
ACCOUNTING AND FINANCE IN HEALTH INSTITUTIONS IN TURKEY: 1992-2018 

PERIOD 

Abstract 

In this study, it was aimed to investigate the studies in the accounting and finance fields in health institutions in 
Turkey. The research was conducted as a qualitative research in a case study design. In the study, the method of 
document review was used in the collection of data. The data obtained from the studies in the fields of 
accounting and finance in health institutions in Turkey (a total of 218 studies including 5 theses of specialty in 
medicine, 169 masters’ theses and 44 doctoral theses) were included in the study. The data were evaluated with 
the Cochrane Study Group Methodology and analysed by content analysis. The data analysed within the scope of 
the research were examined by creating frequency analysis and cross tables. According to the results of the 
analysis, studies were found to be mostly conducted as "master thesis" (169±77.52) in terms of publication type, 
in 2014 (36±16.5) in terms of publication year, as "financial management" (99±45.41) in terms of branch, as 
"traditional cost accounting" (44±18.26) in terms of subject, as "financial performance analysis" (67±28.88) in 
terms of area of utilization, and for "Education and Research Hospitals" (85±32.95) for the area of 
implementation. 

 

Key Words: Healthcare Management, Accounting and Finance, Content Analysis. 
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1. Giriş 

Sağlık kurumlarının finansal başarısında sağlık yöneticileri için güvenilir muhasebe bilgisi önemlilik 
arz etmektedir (Çil Koçyiğit vd., 2016). Muhasebe, mali nitelikteki işlemleri ve olayları para ile ifade 
edilmiş şekilde kaydetme, sınıflandırma, özetleyerek rapor etme ve sonuçları yorumlama 
fonksiyonlarını içermektedir (Awayiga vd., 2010). Muhasebenin temel amacı, üretilen bilgi ve 
verilerin analiz edilmesi ve yorumlanması sonucu ilgili tarafların alacakları kararlara olanak 
sağlamaktır (Acar ve Özçelik, 2011). Teknolojik gelişmelere paralel olarak sağlık kurumları 
yönetiminin başarısında muhasebe önemli bir role sahiptir. Sağlık kurumlarının başarısında 
muhasebenin sağlayacağı ihtiyaca uygun, güvenilir ve kaliteli finansal bilgi, sağlık yöneticilerinin 
ileriye yönelik kararlar almasında kanıta dayalı bilgi sağlamaktadır (Ağırbaş, 2016). 

Sağlık kurumlarında sunulan hizmetlerin çeşitliliği ve buna bağlı olarak gerçekleşen gelir ve gider 
kalemlerin diğer sektörlere göre faklı olması ve bu kalemlerin muhasebeleştirilmesi sağlık yöneticileri 
açısından güç olabilmektedir (Kısakürek, 2010). Sağlık kurumlarındaki gelir ve gider döngüsünün 
yönetilebilmesi, sağlık kurumlarının finansal yönetimine bağlıdır. Finansal sürdürülebilirliğin 
sağlanmasında sağlık kurumları, finansal performanslarını etkili ve verimli bir şekilde 
yönetebilmelidir (Ayanoğlu vd., 2013). Sağlık kurumlarında finansal performans değerleme, sağlık 
kurumları genel muhasebesi, maliyet muhasebesi ve maliyet analizleri alt sistemlerinde oluşan finansal 
tabloların analiz edilmesi ile yapılmaktadır (Özgülbaş, 2009). Finansal performans değerleme, sağlık 
kurumlarının finansal performanslarını iyileştirmesinde yapılmaktadır (Li vd., 2002). 

Sağlık kurumlarında sunulan hizmetlerin maliyetlerinin doğru tespit edilmesi gerekmektedir (Kaplan 
ve Porter, 2011). Sağlık kurumları yöneticileri,  kurumlarının mevcut durumlarını analiz etmek, 
geleceğe yönelik planlar yapmak ve bazı stratejik kararlar almak için sunulan sağlık hizmetinin 
maliyetini ve bu maliyetlerin hangi unsurlardan oluştuğu hakkında bilgi sahibi olmak durumundadır 
(Çil Koçyiğit, 2011). Bu maliyet unsurları ile ilgili bilgilere maliyet muhasebesi uygulamaları ile elde 
edilebilir (Bozdemir, 2016). Maliyet muhasebesi, sağlık kurumları yöneticilerine kurumları hakkında 
finansal bilgiler sunarak yöneticilerin sağlıklı kararlar almasına yardımı olan bir araçtır (Ağırbaş vd., 
2012).  

Bu çalışmada, Türkiye’de sağlık kurumlarında muhasebe ve finansman alanında yapılan çalışmaların 
incelenmesi amaçlanmıştır. Ulusal ve uluslararası literatüre bakıldığında, sağlık kurumlarında 
muhasebe ve finansman alanında akademik çalışmaları inceleyen nitel çalışmaların az sayıda olması 
ve araştırma kapsamında incelenen çalışmalarının profilinin belirlenmesi ile literatüre katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir. 

2. Yöntem 
2.1. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi 

Araştırma, nitel araştırma desenlerinden güncel bir olguyu ve/veya olayı gerçek bağlamı içerisinde 
inceleyen, ayrıntılı tanımlama, açıklama içeren ve sınırları çizilmiş bir sistemin derinlemesine 
incelemesini temel alan, soyut bir ilke ya da düşüncenin gerçek yaşamdaki yansımasını ortaya koyan 
durum çalışması (Yıldırım ve Şimşek, 2016) kapsamında gerçekleştirilmiştir. Durum çalışmaları bir 
durumu belirlemek, açıklamak ve değerlendirmek amacıyla yapılabilir (Aktaş, 2015). Bu bağlamda 
çalışmada, Türkiye’de sağlık kurumlarında muhasebe ve finansman alanında yapılan çalışmaların 
incelenmesi amaçlanmıştır. 

2.2. Veri Toplama Süreci 

Araştırmada veri toplama yöntemi olarak doküman incelemesi kullanılmıştır. Doküman incelemesi, 
araştırılan olgu ve olaylar hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analiz edilmesidir (İslamoğlu ve 
Alnıaçık, 2016). Doküman incelemesi kapsamında, Türkiye’de sağlık kurumlarında muhasebe ve 
finansman kapsamında yapılan çalışmalar, Yüksek Öğretim Kurulu Tez Merkezi veri tabanı 
aracılığıyla incelenmiştir. İncelemede “sağlık kurumları yönetimi” ve “hastaneler” anahtar kelimeleri 
kullanılarak erişime açık olan tezler, muhasebe ve finansman konuları ölçütü dikkate alınarak 
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değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda analize dâhil edilen tez çalışmaları Tablo 1’de 
gösterilmiştir. 

Tablo 1. Analize Dâhil Edilen Tez Çalışmalarının Dağılımı 

Anahtar Kelime Erişime Açık Tez 
Sayısı 

Muhasebe ve Finansman Alanında Yapılan 
Tez Sayısı 

% 

Hastaneler 3.422 60 1,75 

Sağlık Kurumları 
Yönetimi 

1.791 158 8,82 

Toplam 5.213 218 10,58 

Kaynak: www.tez.yok.gov.tr, Erişim Tarihi: 22.06.2018 

Tablo 1’de görüldüğü gibi, araştırmada “hastaneler” anahtar kelimesi ile erişime açık olan tez sayısı 
3.422, “sağlık kurumları yönetimi” anahtar kelimesi ile erişime açık olan tez sayısı 1.791 olmak üzere 
toplam 5.213 tez çalışması muhasebe ve finansman konularına göre değerlendirilerek 218 tez 
çalışması araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırmada örneklem yöntemi seçilmemiş olup ana 
kütlenin tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırma kapsamına alınan tez çalışmaların incelenmesi 
Cochrane Çalışma Grubu Metodolojisi temel alınarak yapılmıştır. Cochrane Çalışma Grubu 
Metodolojisinde akademik çalışmalar “çalışmanın dizaynı, amaçlar, inceleme metodu, sonuçlar ve 
sonuçları yorumlama ve tartışma” kategorilerinde sistematik olarak ele alınmaktadır (Baytar, 2010). 
Sistematik incelemenin önemi ise, konu ile ilgili ulaşılabilen tüm araştırmaları tek bir raporda 
birleştirmesi, çok miktarda bilgiyi özetleyerek kullanılabilir hale getirmesi ve neden-sonuç ilişkisinin 
gücünü ve geçerliliğini arttırmasıdır (Okumuş, 2008). Araştırma kapsamında yapılan incelemede ilk 
çalışmaya 1992 ve son çalışmaya ise 2018 yılında rastlanıldığı için veriler 1992-2018 yılları arasında 
sınırlandırılmıştır. 

2.3. Veri Analiz Süreci 

Araştırma kapsamına alınan tez çalışmalarının analizi içerik analizi yöntemi ile Microsoft Office Excel 
programında analiz edilmiştir. İçerik analizi, yazılı ve sözlü materyallerin dizgesel bir analizi, 
insanların söyledikleri ve yazdıklarının kodlanarak nicelleştirilmesidir. İçerik analizinin amacı ise 
sözel bilgiyi nicel verilere dönüştürmektir (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Çalışmada, tez çalışmalarının 
incelenmesi sonucu elde edilen veriler frekans (F) ve yüzde (%) dağılımları içerik analizi 
tekniklerinden frekans analizi ve çapraz tablo kullanımı ile analiz edilmiştir. Frekans analizi, birim 
veya öğelerin sayısal, yüzdesel ve oransal bir tarzda görünme sıklığını ortaya koymaktadır (Bilgin, 
2014). Çapraz tablolar ise, iki nitel değişken arasındaki ilişkinin incelenmesinde kullanılmaktadır 
(Can, 2017). Verileri kodlanmasında ise “verilerden çıkarılan kavramlara göre yapılan kodlama” 
yöntemi ile veriler kodlanmıştır. Bu veri kodlama yöntemi, verilerin analizi sürecinde verilerden 
çıkarılan kavramlara göre yapılan, doğrudan verilerden üretilen bir kodlama yöntemidir (Yıldırım ve 
Şimşek, 2016). 

Araştırma kapsamında incelenen tez çalışmaların analizi sonucu ana tema ve ana temaya bağlı alt 
temalar belirlenmiştir. Araştırmanın ana temaları “yayın türü, yayın yılı, bilim dalı, çalışma konusu ve 
uygulama yeri”’dir. Araştırma kapsamında yapılan analiz, belirlenen ana temalar çerçevesinde 
yapılmıştır. 

2.4. Araştırmanın Geçerlik ve Güvenirliği 

Cochrane Çalışma Grubu Metodolojisi ile araştırma kapsamına dâhil edilen tez çalışmalarının içerik 
analizinde araştırmacının sübjektifliği olasılığı en aza indirilmesi (Okumuş, 2008) ve verilerin 
sistematik olarak değerlendirilmesi, özetlenmesi ve sayısallaştırılması (Büyüköztürk vd., 2016) ile 
elde edilen verilerin geçerliği ve güvenirliği arttırılmıştır. 
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3. BULGULAR 

Türkiye’de sağlık kurumlarında muhasebe ve finansman alanında yapılan çalışmaların yayın türüne 
göre dağılımı Grafik 1’de gösterilmiştir. 

 
Grafik 1. Lisansüstü Tezlerin Yayın Türüne Göre Dağılımı 

Grafik 1’de görüldüğü gibi, sağlık kurumlarında muhasebe ve finansman alanında yapılan çalışmaların 
yayın türüne göre dağılımı; tıpta uzmanlık, yüksek lisans ve doktora tez çalışması olarak dağılım 
göstermektedir. Araştırma kapsamında yapılan frekans analizi sonucuna göre, birinci sırada yüksek 
lisans (169 ± 77,52), ikinci sırada doktora (44 ± 22,18) ve son sırada ise tıpta uzmanlık (5 ± 2,29) tez 
çalışmalarının yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Türkiye’de sağlık kurumlarında muhasebe ve finansman alanında yapılan çalışmaların yayın yıllarına 
göre dağılımı Grafik 2’de gösterilmiştir. 

 
Grafik 2. Lisansüstü Tez Çalışmalarının Yayın Yılına Göre Göre Dağılımı 

Grafik 2’de görüldüğü gibi, sağlık kurumlarında muhasebe ve finansman kapsamında yapılan 
çalışmalar, erişime açık ve ulaşılan, 1992-2018 yılları arasında gerçekleştirildiği görülmektedir. 
Araştırma kapsamında yapılan frekans analizi sonucuna göre, birinci sırada 2014 (36 ± 16,5), ikinci 
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sırada 2012 (21 ± 9,63) ve son sırada ise 1992, 1995, 2001, 2003 ve 2018 (1 ± 0,46) yıllarında tez 
çalışmalarının yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Türkiye’de sağlık kurumlarında muhasebe ve finansman konularında yapılan çalışmaların bilim 
dallarına göre dağılımı Grafik 3’te gösterilmiştir. 

 
Grafik 3. Lisansüstü Tez Çalışmalarının Bilim Dallarına Göre Dağılımı 

Grafik 3’te görüldüğü gibi, sağlık kurumlarında muhasebe ve finansman konularında yapılan 
çalışmalar; finansal yönetim, maliyet muhasebesi, muhasebe ve sağlık ekonomisi bilim dallarında 
dağılım göstermektedir. Araştırma kapsamında yapılan frekans analizi sonucuna göre, birinci sırada 
finansal yönetim (99 ± 45,41), ikinci sırada maliyet muhasebesi (85 ± 38,99), üçüncü sırada sağlık 
ekonomisi (21 ± 9,63) ve son sırada ise muhasebe (13 ± 5,96) bilim dallarında tez çalışmalarının 
gerçekleştirildiği sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte tıpta uzmanlık tezi kapsamında 
gerçekleştirilen çalışmalar, maliyet muhasebesi (4 ± 1,83) ve finansal yönetim (1 ± 0,46) bilim 
dallarında yapıldığı bulgusuna ulaşılmıştır. 

Türkiye’de sağlık kurumlarında muhasebe ve finansman alanında yapılan çalışmaların konularına göre 
dağılımı Tablo 2’de gösterilmiştir. Sağlık kurumlarında muhasebe ve finansman alanında çalışılan 
konuların dağılımı çapraz tablolar oluşturularak gösterilmiştir. Araştırma kapsamında yapılan analiz 
sonucuna göre, birinci sırada geleneksel maliyet muhasebesi (44 ± 18,26), ikinci sırada veri zarflama 
analizi (36 ± 14,94), üçüncü sırada maliyet analizi (23 ± 9,54), dördüncü sırada faaliyet tabanlı 
maliyetleme (17 ± 7,05) ve beşinci sırada ise oran analizi (16 ± 6,64) konularında daha fazla çalışma 
yapıldığı bulgusuna ulaşılmıştır. Tıpta uzmanlık tezi kapsamında yapılan çalışmalar konularına göre, 
maliyet analizi (4 ± 1,66) ve veri zarflama analizi (1 ± 0,41) konularında dağılım gösterdiği sonucuna 
ulaşılmıştır (Tablo 2). 
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Tablo 2. Lisansüstü Tez Çalışmalarının Konularına Göre Dağılımı3 

Bilim 
Dalı 

Çalışma Konuları N % Bilim 
Dalı 

Çalışma Konuları N % 

Fi
na

ns
al

 Y
ön

et
im

 

ABC-VED Analizi 3 1,24 

M
al

iy
et

 M
uh

as
eb

es
i 

Değer Yaratmayan 
Faaliyetlerin Belirlenmesi 

1 0,41 

AHP 5 2,07 Faaliyet Tabanlı Maliyetleme 
Yöntemi 

17 7,05 

Bütçeleme 3 1,24 Faaliyet Tabanlı Performans 
Yöntemi 

1 0,41 

Çalışma Sermayesi 1 0,41 Fiili Tam Maliyet Yöntemi 2 0,83 
Finansal Performans 
Değerleme  

6 2,49 Geleneksel Maliyet Muhasebesi 44 18,26 

Finansal Risk 
Yönetimi 

2 0,83 İşlem Maliyeti Yaklaşımı 2 0,83 

Finansal Sorunlar 2 0,83 Kalite Maliyetleri 2 0,83 
Finansal 
Sürdürülebilirlik 

1 0,41 Maliyet Analizi 23 9,54 

İç Kontrol 1 0,41 Maliyet Hacim Kar Analizi 2 0,83 
Kapasite Planlama ve 
Yönetimi 

4 1,66 Maliyet Muhasebesi Sistem 
Oluşturulması 

1 0,41 

Kurumsallaşma 1 0,41 Maliyet Muhasebesi 
Yöntemleri 

4 1,66 

Maliyet Fayda 
Endeksi 

1 0,41 Maliyete Dayalı Fiyatlandırma 1 0,41 

Malzeme Planlama 1 0,41 Sipariş Maliyet Yöntemi 2 0,83 
Optimum Stok 
Bulundurma  

1 0,41 Stratejik Maliyet Yöntemi 1 0,41 

Oran Analizi Yöntemi 16 6,64 Zamana Dayalı Faaliyet 
Tabanlı Maliyetleme 

2 0,83 

Ölçek Ekonomisi 1 0,41 Toplam 105 43,57 
Regresyon Analizi 1 0,41 

M
uh

as
eb

e 

Faturalama 3 1,24 
Sıfır Stok Yönetimi 1 0,41 Kalite Maliyetleri 1 0,41 
Stok Yönetimi 7 2,90 Mali Kontrol  1 0,41 
Stokastik Sınır Analizi 2 0,83 Muhasebe Bilgi Sistemi 6 2,49 
TOPSİS 1 0,41 Muhasebe Standartları 1 0,41 
Veri Madenciliği 1 0,41 Vergilendirme 1 0,41 
Veri Zarflama Analizi 36 14,94 Toplam 13 5,39 
Yatırım Planlama 3 1,24 

Sa
ğl

ık
 E

ko
no

m
is

i 

Ekonomik Analiz  3 1,24 
Yüzde Analiz 
Yöntemi 

1 0,41 Maliyet Etkililik Analizi 9 3,73 

Toplam 102 42,32 Maliyet Fayda Analizi 4 1,66 
  Maliyet Minimizasyon Analizi 1 0,41 

Teşhis İlişkili Gruplar 4 1,66 
Toplam 21 8,71 

Genel Toplam 241 100 

Türkiye’de sağlık kurumlarında muhasebe ve finansman alanında yapılan çalışmaların kullanım 
alanlarına göre dağılımı Tablo 3’te gösterilmiştir. 

                                                      
3 Araştırma kapsamında incelenen lisansüstü tezlerde birden fazla çalışma konusu yer almaktadır. 
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Tablo 3. Lisansüstü Tez Çalışmalarının Kullanım Alanlarına Göre Dağılımı4 

Bilim 
Dalı 

Kullanım Alanı N % Bilim 
Dalı 

Kullanım Alanı N % 

Fi
na

ns
al

 Y
ön

et
im

 

Bütçe Yönetimi 2 0,86 

M
uh

as
eb

e 

Faturalama 3 1,29 
Finansal Performans Analizi 67 28,88 Güç ve Yetki 1 0,43 
Finansal Risk Yönetimi 2 0,86 İç Kontrol 3 1,29 
Finansal Sorunlar 2 0,86 Muhasebe Bilgi Sistemi 3 1,29 
Kapasite Planlama 2 0,86 Muhasebe Standartları 1 0,43 
Ölçek Ekonomileri 1 0,43 Stratejik Plan 1 0,43 
Stok Yönetimi 16 6,90 Vergilendirme 1 0,43 
Teknoloji Değerlendirme 6 2,59 Toplam 13 5,60 
Yatırım Planlama 1 0,43 

Sa
ğl

ık
 E

ko
no

m
is

i 

Aile Planlaması 
Yöntemleri 

1 0,43 

Toplam 99 42,67 Bağış Sistemi 1 0,43 

M
al

iy
et

 M
uh

as
eb

es
i 

Ameliyat Maliyeti 11 4,74 Evde Sağlık Hizmetleri 1 0,43 
Değer Yaratmayan 
Faaliyetlerin Belirlenmesi 

1 0,43 Kapasite Planlama 1 0,43 

Dış Kaynak Kullanım 
Maliyeti 

2 0,86 Kaynak Planlama 1 0,43 

Evde Sağlık Hizmetleri 1 0,43 Tanı, Teşhis ve/veya 
Tedavi Yöntemleri 

13 5,60 

Hasta Maliyeti 18 7,76 Tarama Programı 1 0,43 
İşe Devamsızlık Maliyeti 1 0,43 Teknoloji 

Değerlendirme 
1 0,43 

Kalite Maliyeti 5 2,16 Teşhis Maliyeti 1 0,43 
Laboratuvar Maliyeti 17 7,33 Toplam 21 9,05 
Maliyet Denetimi 1 0,43 
Maliyet Hesaplamaları 4 1,72 
Maliyet Muhasebesi Sistemi 1 0,43 
Maliyet Yönetimi 2 0,86 
Maliyet Yöntemlerinin 
Uygulanabilirliği 

2 0,86 

Mobil Sağlık Uygulamaları 
Maliyeti 

1 0,43 

Rekabet Maliyeti 1 0,43 
Tedavi Maliyeti 22 9,48 
Teşhis Maliyeti 8 3,45 
Tıbbi Atık Maliyeti 1 0,43 

Toplam 99 42,67 
Genel Toplam 232 100,00 

Tablo 3’te görüldüğü gibi, sağlık kurumlarında muhasebe ve finansman alanında yapılan çalışmaların 
kullanım alanları çapraz tablolar oluşturularak gösterilmiştir. Araştırma kapsamında yapılan analiz 
sonucuna göre, birinci sırada finansal performans analizi (67 ± 28,88), ikinci sırada tedavi maliyeti (22 
± 9,48), üçüncü sırada hasta maliyeti (18 ± 7,76), dördüncü sırada ise laboratuvar maliyeti (17 ± 7,33) 
kullanım alanlarında daha fazla tez çalışması yapıldığı bulgusuna ulaşılmıştır. Tıpta uzmanlık tezi 

4 Araştırma kapsamında incelenen lisansüstü tezlerde birden fazla kullanım alanı yer almaktadır. 
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kapsamında yapılan çalışmaların kullanım alanlarına bakıldığında, hasta maliyeti (4 ± 1,72) ve 
finansal performans analizi (1 ± 0,43) kullanım alanlarında dağılım gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Türkiye’de sağlık kurumlarında muhasebe ve finansman alanında yapılan çalışmaların uygulama 
yerine göre dağılımı Grafik 4’te gösterilmiştir. 

 
Grafik 4. Lisansüstü Tezlerin Uygulama Yerine Göre Dağılımı5,6 

Grafik 4’te görüldüğü gibi, sağlık kurumlarında muhasebe ve finansman alanında yapılan çalışmaların 
uygulama yerlerine göre dağılımı görülmektedir. Araştırma kapsamında yapılan frekans analizi 
sonucuna göre, birinci sırada Eğitim ve Araştırma Hastanesi (85 ± 32,95), ikinci sırada Devlet 
Hastaneleri (80 ± 31,01), üçüncü sırada Özel Hastane(ler) (45 ± 17,44) ve son sırada ise Aile Sağlığı 
Merkezleri ve Organ Nakil Merkezleri (2 ± 0,78) ve Askeri Hastaneler, Devlet Demiryolu Hastanesi 
ve İlaç Firmaları (1 ± 0,78) yer aldığı bulgusuna ulaşılmıştır. 

4. Tartışma 

Türkiye’de 2006-2015 yılları arasında 70 araştırma makalesi ve 19 lisansüstü tez çalışması olmak 
üzere toplam 89 akademik çalışmanın içerik analizi ile muhasebe alanındaki etik konularına 
odaklanılan bir çalışmada akademik çalışmalar muhasebe, denetim, etik, ahlak ve muhasebe etiği 
konularına göre sınıflandırılarak yayınların profili ortaya konmuştur (Demir ve Sarıkoy, 2017). 

Türkiye’de 1996-2015 yılları arasında faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemi kapsamında yapılan 47 
araştırma makalesi ve 66 lisansüstü tez çalışması olmak üzere toplam 113 akademik çalışma ve 
katılımcılar ile yapılan mülakatlara ait 26 adet yarı yapılandırılmış formdan elde edilen verilerin içerik 
analizi ile analiz edildiği bir çalışmada, sağlık kurumlarında faaliyet tabanlı maliyetleme yönteminin 
uygulanmasını etkileyen faktörler belirlenmiştir (Fidan, 2017). 

Türkiye’de 2011-2015 yılları arasında seçilen beş muhasebe dergisinde yayınlanan 692 muhasebe 
araştırmalarının içerik analizi ile incelendiği bir çalışmada, araştırmalar yayın yılı, dergi adı, kullanılan 
araştırma yöntemleri, analiz teknikleri, örneklem ve yayın dili parametreleri açısından incelenerek 
çalışmaların profili belirlenmeye çalışılmıştır (Demirel Arıcı vd., 2016). 

Türkiye’de 2005-2014 yılları arasında muhasebe araştırma dergilerinde yayınlanan 1140 araştırma 
makalelerinin içerik analizi ile analiz edildiği bir çalışmada, araştırmaların muhasebe standartları, 

                                                      
5 Araştırma kapsamında incelenen lisansüstü tez çalışmalarında birden fazla uygulama yeri yer almaktadır. 
6 Araştırma kapsamında incelenen lisansüstü tez çalışmalarında, uygulama yeri belirtilmeyen tez çalışmaları 
“Sağlık Kurumları” uygulama yeri olarak yer verilmiştir. 
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denetim ve meslek mensupları üzerine daha fazla çalışma yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır (Şentürk ve 
Fındık, 2015). 

Sağlık hizmetlerini personel maliyetlerini dikkate alarak yeniden dizayn etmek amacıyla 1985-2013 
yılları arasında yayınlanan 25 araştırma makalelerinin sistematik analizlerinin yapıldığı bir çalışmada, 
araştırmalar yaşam kalitesi, klinik gelir, maliyet, hasta bilgilendirme ve hasta memnuniyeti 
konularında yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır (Tsiachristas vd., 2015). 

Türkiye’de muhasebe alanında 1984-2012 yılları arasında yapılan erişilebilen 656 lisansüstü tez 
çalışmalarının içerik analizi ile analiz edildiği bir çalışmada, araştırmaların profili, araştırma konuları 
ve tezlerin zaman içerisindeki yönelimi belirlenmiştir (Alkan, 2014). 

Journal of Accounting Research, Journal Of Accounting and Economics ve The Accounting Review 
dergilerinde 2011 yılında yayınlanan 135 araştırma makalelerinin incelendiği bir çalışmada, 
çalışmaların % 78’inin finans, % 10’unun yönetim, % 8’inin ise diğer konular ile ilgili olduğu 
saptanmıştır (Williams, 2014). 

Asya Pasifik Bölgesi’nde 1991-2010 yılları arasında seçilen 26 muhasebe araştırmaları dergisinde 
yayınlanan araştırma makalelerin içerik analizi ile analiz edildiği bir çalışmada, bölgedeki 
Yükseköğretim Kurumları’nın muhasebe araştırma verimlilikleri ortaya konmuştur (Chan vd., 2013). 

Yirmi yıllık bir zaman diliminde muhasebe ve işletme dergilerinde yayınlanan 500 araştırma 
makalesinin içerik analizi ile analiz yapılan bir çalışmada, muhasebe mesleğinde etik konularına 
ilişkin özellikler belirlenmiştir (Cowton ve Bampton, 2013). 

Uluslararası 40 akademik muhasebe dergilerinde 2004-2005 yılları arasında İngilizce yayın dilinde 
makalesi yayınlanan yazarlardan, editöryal inceleme sürecinin nasıl ilerlediğine ilişkin tecrübelerini ve 
yorumlarını öğrenmeye yönelik yapılan bir çalışma gerçekleştirilmiştir (Adler ve Liyanarachchi, 
2011).  

Uluslararası muhasebe eğitimi literatürü kapsamında Journal of Accounting, Issues in Accounting 
Education, Accounting Education, Advances in Accounting Education ve Global Perspectives of 
Accounting Education dergilerinde 1997-2008 yılları arasında yayınlanan 789 araştırma makalesinin 
literatür incelemesinin içerik analizi ile analiz edildiği bir çalışmada, araştırma makalelerin profili 
muhasebe eğitimi perspektifinden ortaya konmuştur (Necef Yereli vd., 2010). 

Türkiye’de muhasebe, iktisat, işletmecilik alanındaki akademik araştırma dergilerinde yayınlanmış 
olan muhasebe alanındaki 1.363 araştırma makalelerinin içerik analizi ile analiz edildiği bir çalışmada, 
araştırmaların yönelimleri belirlenmiştir (Önce ve Başar, 2010). 

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi’nde 1972-2007 yılları arasında muhasebe ve finansman 
alanında yayımlanmış 152 araştırma makalesinin içerik analizi ile analiz edildiği bir çalışmada, 
muhasebe alanında yapılan makalelerin finans alanında yapılan makalelere göre toplamda daha fazla 
olduğu ve yıllar itibariyle muhasebe makalelerinin sayılarında önemli azalışlar olduğu bulgularına 
ulaşılmıştır (Sakin, 2008). 

5. Sonuç

Ulusal ve uluslararası literatürde muhasebe ve finansman alanında yapılan içerik analizi çalışmalarına 
bakıldığında, çalışmalar; yayın türü, yayın yılı, anahtar kelime, amaç, yöntem, veri toplama yöntemi, 
veri analiz yöntemi, örneklem, geçerlik ve güvenirlik, kısıtlar, sonuç ve araştırma konusuna bağlı 
belirlenen ana temalar çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada ise, yayın türü, yayın yılı, bilim 
dalı, çalışma konusu, kullanım alanı ve uygulama yeri olmak üzere toplam 6 ana tema kapsamında 
analiz yapılmıştır. 

Türkiye’de sağlık kurumlarında muhasebe ve finansman alanında yapılan çalışmaların analizi 
sonucunda; yayın türüne göre yüksek lisans tez çalışması; yayın yılına göre 2012-14 yıllarında; bilim 
dalına göre finansal yönetim; çalışma konularına göre geleneksel maliyet muhasebesi; kullanım 
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alanlarına göre finansal performans analizi ve uygulama yerine göre Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
temalarının diğer alt temalara göre daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Sağlık kurumlarında muhasebe ve finansman alanında yapılan nitel çalışmalar kanıta dayalı bilgiler 
sunması bakımından literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda sağlık kurumlarında 
yapılacak çalışmalar, birden fazla alanı kapsayacak şekilde çalışmaların yapılmasında fayda 
görülmektedir.  
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HACETTEPE SAĞLIK İDARESİ DERGİSİ’NDE 1992-2017 
YILLARI ARASINDA YAYINLANAN MAKALELERİN İÇERİK 

ANALİZİ 
 

Aysun Yeşiltaş1 
Sibel Şahin2 

 
Özet  

 
Bu çalışma, Hacettepe Sağlık İdaresi dergisinde 1992-2017 yılları arasında yayınlanan 212 adet makalenin 
içerik analizi yöntemiyle incelenmesini kapsamaktadır. Bu çalışmada amaç, sağlık yönetimi alanında en çok 
incelenen konuların ve kullanılan araştırma yöntemlerinin neler olduğu, makalelere destek veren kurumların 
hangileri olduğu, makalelere en çok katkı sağlayan yazarların kimler olduğu ile ilgili sorulara yanıt aranmaktır. 
Araştırma sonucunda makalelerin önemli bir oranda (%96.69) Türkçe yayınlandığı, en çok kullanılan araştırma 
yönteminin nicel yöntem (%69.3) olduğu görülmektedir. En çok makalenin yayınlandığı üniversite 117 makale 
ile Hacettepe ve en çok yayın yapan akademisyen Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bayram Şahin ve 
Süleyman Demirel Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ramazan Erdem’dir. 
 
Anahtar kelimeler: Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, sağlık yönetimi, içerik analizi 
 

CONTENT ANALYSIS OF ARTICLES PUBLISHED BETWEEN 1992-2017 IN HACETTEPE 
HEALTH ADMINISTRATION JOURNAL 

 
Abstract 

 
This study covers the analysis of 212 articles published by Hacettepe Health Administration between 1992-2017 
by content analysis method. The purpose of this study is to find answers to the questions about what is the most 
studied topics and research methods used in health management, which institutions support the articles, and who 
are the most contributing authors to the articles. 
As a result of the research, it is seen that the articles are published in Turkish (96.69%) and the most commonly 
used method is the quantitative method (69.3%). The most popular article published by the university is 
Hacettepe with 117 articles and most published academicians are Prof. Dr. Bayram Şahin from Hacettepe 
University and Prof. Dr. Ramazan Erdem from Süleyman Demirel University. 
 
Key words: Journal of Hacettepe Health Administration, Health Management, content analysis 

Giriş 
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık 
Yönetimi Bölümü’nün yayın organıdır. İlk olarak 1992 yılında yayınlanmaya başlayan dergi 2017 
yılına kadar 17 yıl yayınlamıştır. Dergi, yılda dört defa yayınlanan hakemli bir dergidir. Dergi, 
TÜBİTAK ULAKBİM, Open Academic Journals İndex, Türk Medline, Türkiye Atıf Dizini gibi veri 
tabanlarında yayınlanan ulusal akademik bir dergidir (www.saglikidaresidergisi.hacettepe.edu.tr). 

Bu çalışmada “Hacettepe Sağlık İdaresi” dergisinde 1992-2017 yılları arasında yayınlanan makaleler 
içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. “Hacettepe Sağlık İdaresi” dergisinde sağlık hizmetleri ve 
sağlık kurumları yönetimi, sağlık politikası, sağlık ekonomisi, insan kaynakları yönetimi, sağlık 
hizmetlerinde pazarlama, üretim, finansman ve kalite yönetimi, sağlık hukuku gibi konularda yazılmış 
çalışmalar yer almaktadır (www.saglikidaresidergisi.hacettepe.edu.tr). 

Çalışmanın amacı, “Hacettepe Sağlık İdaresi” dergisinin 1992-2017 yılları arasında yayınlanan 212 
adet makalenin içerik analizi yöntemiyle incelenerek konu ile ilgili araştırmacıların eğilimlerini, 

                                                      
1 Öğr. Gör., Kastamonu Üniversitesi, Daday Nafi ve Ümit Çeri MYO, ayesiltas@kastamonu.edu.tr 
2 Öğr. Gör., Kastamonu Üniversitesi, Daday Nafi ve Ümit Çeri MYO, sibelsahin@kastamonu.edu.tr  
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araştırma yöntemlerini tespit etmek ve sağlık yönetimi alanında araştırma yapan genç akademisyenlere 
yol göstermektir. 

2. Yöntem 

Bu araştırmada “Hacettepe Sağlık İdaresi” dergisinde yayınlanan makalelerden belirlenen kategoriler 
kapsamında toplanan veriler içerik analizi yöntemi ile özetlenerek araştırmacıların bilgisine 
sunulmuştur. Ayrıca verilerin analizi sırasında frekans analizi yöntemine de başvurulmuştur. İçerik 
analizi, belgelerden röportajlara, medya ürünlerinden kişisel görüşmelere kadar her türlü yazılı 
materyal ile gerçekleştirilebilir. Genellikle büyük miktarlardaki metinlerin sistematik ve belirli 
kurallara uygun şekilde analiz edilmesini sağlar (Cohen vd., 2007:475). 

İçerik analizinde, dokümanlardan elde edilen nitel araştırma verilerinin işlenmesi, verilerin 
kodlanması, temaların bulunması, kodların ve temaların düzenlenmesi, bulguların tanımlanması ve 
yorumlanması şeklinde dört aşama bulunmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Bu çalışmada da, ilk 
aşamada belirlenen tarama ve seçim ölçütlerine göre kodlamalar yapılmış ve bu bağlamda çeşitli 
temalara ulaşılmıştır. Bu aşamadan sonra veriler düzenlenmiş, temalara göre gruplanmış ve uygun 
olduğu durumlarda veriler sayısal hale getirilerek sunulmuştur. Son olarak, elde edilen bulgular 
yorumlanmıştır. İncelenen makaleler ilk olarak yazar özelliklerine göre kategorize edilmiştir. Ayrıca 
incelen makaleler yayınlandıkları kurumlara göre kategorize edilmiştir. Her makale için kullanılan 
kaynak sayısına da kategori olarak yer verilmiştir. İncelenen makaleler araştırma türü bakımından nitel 
ve nicel olarak kodlanmıştır. Araştırmada incelenen makalelere ait, anahtar kelimeler kategorize 
edilmiştir. Her makale için verilen tüm anahtar kelimeler kodlanmıştır, kavramsal analiz işlemine tabi 
tutularak “Hacettepe Sağlık İdaresi” dergisinde en çok hangi konular ile ilgili yayınlar yapıldığı ortaya 
çıkarılmıştır. İncelenen makalelerle ilgili olarak, makalelerde kullanılan istatistiksel yöntemler de 
kodlanmıştır.  

Bu çalışmada, Hacettepe Sağlık İdaresi dergisinde sağlık yönetimi alanında yaptıkları araştırmalara ait 
bir içerik analizi yapılıp dergide yayınlanan çalışmalarda hangi alanlarda sıklıkla çalışıldığını, 
başvurulan veri toplama yöntemlerini ve araştırma türlerini belirlenmek amaçlanmıştır. Bu amaçla 
yapılan çalışmada, araştırmalar çeşitli açılardan incelemiş ve aşağıdaki araştırma sorularına cevap 
aranmıştır; 

1.Hacettepe Sağlık İdaresi dergisinde 1992–2017 yılları arasındaki çalışmaların yıllara göre dağılımı 
nasıldır? 

2.Hacettepe Sağlık İdaresi dergisinde 1992–2017 yılları arasında yapılan çalışmalarda sıklıkla 
kullanılan araştırma yöntemleri nelerdir? 

3.Hacettepe Sağlık İdaresi dergisinde 1992–2017 yılları arasında yapılan çalışmalarda sıklıkla 
kullanılan veri toplama araçları nelerdir? 

4.Hacettepe Sağlık İdaresi dergisinde 1992–2017 yılları arasında sıklıkla çalışılan konuların dağılımı 
nasıldır? 

5.Hacettepe Sağlık İdaresi dergisinde 1992–2017 yılları arasında yapılan çalışmalara sıklıkla hangi 
üniversiteler katkı sağlamıştır? 

6.Hacettepe Sağlık İdaresi dergisinde 1992–2017 yılları arasında yapılan çalışmalara sıklıkla hangi 
araştırmacılar katkı sağlamıştır? 

Sonuç olarak, makaleler belirli özelliklere göre kategorilere ayrılmış, kavramsal analiz yöntemi 
kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini “Hacettepe Sağlık İdaresi” dergisinde 1992-2017 yılları arasında 
yayınlanan tüm makaleler oluşturmuştur. Belirtilen yıllar arasında yayınlanan 212 makale araştırmanın 
örneklemini oluşturmuştur. 
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3. Bulgular 
Bu araştırmada, ilgili makaleler; araştırma türü, yazar, kaynak sayısı, kurumlara göre dağılımı, anahtar 
kelime analizi, en çok katkı yapan yazarlar, veri toplama yöntemi, makale yazım dili kategorilerinde 
kavramsal analiz yapılarak incelenmiştir. 

Çalışma bulguları araştırma soruları temel alınarak analiz edilmiştir.  Hacettepe Sağlık İdaresi dergisi 
1992-2017 yılları arasında 18 yılda 41 sayı olarak yayınlanmıştır. İlk araştırma sorusuna göre 
araştırmacıların yapmış oldukları çalışmaların yayın dili incelenmiştir. Şekil 1 incelendiğinde 
makalelerin büyük bir bölümünün (%96.69) Türkçe yayınlandığı görülmektedir. 

 

 

Şekil-2’de görüldüğü üzere 2006 ve 2014 yılları arasında ortalama bir düzeyde yayın sayısı 
bulunurken, 2015 yılından itibaren yayın sayısında bir artış gözlenmektedir. 2017 yılında (%14.15) 
yayın sayısında zirveye ulaşılmıştır. Son 5 yılda yayınlanan makale sayısı 88 olup, yayınlanan tüm 
makalelere oranı %41.50’dir. 

 

Hacettepe Sağlık İdaresi dergisinde yayınlanan makalelerde kullanılan kaynak sayısı incelendiğinde 
1992-2017 yılları arasında yayınlanan makalelerde kullanılan kaynak sayısı ortalamalarında değişiklik 
gözlenmiştir. 2007 yılına kadar kullanılan ortalama kaynak sayısı çeşitlilik gösterirken, 2007 yılından 
itibaren ortalama 29 adet ve üzeri olarak saptanmıştır (Şekil 3). 
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Şekil 4, araştırmalarda kullanılan yöntem sayılarının yıllara göre dağılımını yansıtmaktadır. Şekil 4 ve 
Tablo 1 incelendiğinde; genel olarak nicel yöntemlerin kullanımının fazla olduğu ve 2015 yılından 
itibaren yayınlanan makale sayısının fazla olduğu görülmektedir. 

 

 

Alan yazın (%23.1) derleme yönteminin 2005 ve 2016 yıllarında arttığı görülmektedir. 2003 ve 2008 
yıllarında makale sayılarında önemli artış yaşanırken nicel (%69.3) yöntemlerin kullanımının da arttığı 
gözlemlenmektedir. Tüm yöntemler arasında karma (%3.3) ve nitel (4.3) yöntemlerin kullanımının az 
olduğu saptanmıştır (Tablo 1). 

Tablo 1. 1992–2017 Yılları Arasında Yapılan Çalışmalarda Sıklıkla Kullanılan Araştırma Yöntemleri 

Yöntem n % 
Nicel 147 69.3 
Alanyazın 49 23.1 
Nitel 9 4.3 
Karma 7 3.3 
Toplam  212 100 

 

Hacettepe Sağlık İdaresi araştırmacılarının kullandıkları veri toplama araçları ile ilgili bulgular Tablo 
2’de verilmiştir. Buna göre, araştırmacıların daha çok anket (%119) kullandıkları belirlenmiştir. 
Ayrıca araştırmacıların gözlem (%2.7) ve test (0.5) veri toplama yöntemlerini çok fazla tercih 
etmedikleri görülmektedir. 

Tablo 2. Makalelerde Kullanılan Veri Toplama Araçları 
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Veri Toplama Araçları n % 
Anket 119 54.5 
Literatür Taraması 49 22.5 
İkinci El (İkincil) 34 15.6 
Görüşme 9 4.2 
Gözlem 6 2.7 
Test 1 0.5 
Toplam 218 100 

 

Hacettepe Sağlık İdaresi dergisinde yayınlanan makalelerde kullanılan anahtar kelimeler referans 
alınarak yapılan analiz Şekil 5’te gösterilmektedir. Söz konusu şekle 10 ve daha üzeri sayıda 
kullanılan anahtar kelimeler dâhil edilmiştir. En çok kullanılan anahtar kelime 92 adet ile “Sağlık” 
kelimesidir. Bu kelimeyi 79 adet ile “Hastane” ve 54 adet ile “İş” kelimeleri takip etmektedir. 

 

 

1992–2017 yılları arasında sıklıkla çalışılan konuların dağılımını incelediğimizde ise hastane 
işletmeciliği (%21.2) ve insan kaynakları (%14.6) konularına yoğunlaşıldığı görülmektedir. Ayrıca 
2016-2017 yıllarında hastane işletmeciliği, sağlık hizmetleri ve sağlık finansmanı konularına daha 
fazla eğilim olduğu belirlenmiştir. 

Tablo 4. Makalelerin Konulara Göre Dağılımı 

Konu n % 

Hastane İşletmeciliği  45 21.2 
İnsan Kaynakları 31 14.6 
Sağlık Finansmanı ve Maliyeti 26 12.2 
Sağlık Hizmetleri  25 11.8 
Sağlık Politikası ve Mevzuatı 20 9.4 
Örgüt 17 8.0 
Sağlık Ekonomisi ve Pazarlama 12 5.7 
Sağlık Teknolojileri 11 5.2 
Performans 7 3.3 
Sağlık 7 3.3 
Kalite 6 2.9 
Sağlık İletişimi 5 2.4 
Toplam 212 100 
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Hacettepe Sağlık İdaresi dergisine katkı sağlayan kurumların incelemesi Tablo 5’te gösterilmektedir. 
En fazla katkı sağlayan ilk 5 kurum tabloda gösterilmekte olup, Hacettepe Üniversitesi (%55.1) ilk 
sırada yer almaktadır. 

Tablo 5. Makalelerin Kurumlara Göre Dağılımı 

Kurum n % 
Hacettepe Üniversitesi 117 55.1 
Sağlık Bakanlığı 32 15.1 
Ankara Üniversitesi 29 13.6 
Süleyman Demirel Üniversitesi 17 8.1 
Gülhane Askeri Tıp Akademisi 8 3.7 

 

Hacettepe Sağlık İdaresi dergisine katkı yapan yazarların sayısal incelemesi Tablo 6’da 
gösterilmektedir. Yazar sayıları; tek yazarlı, çift yazarlı ve çok yazarlı olmak üzere üç kategoride 
incelenmiştir. Makalelerin %23.6’sının tek yazarlı, %44.8’inin çift yazarlı %31.6’sının ise çok yazarlı 
olduğu görülmektedir. Sonuç olarak, “Hacettepe Sağlık İdaresi” dergisinde yayınlanan makalelerde 
çift yazarlı çalışmaların daha ağırlıkta olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 6.  Makalelerdeki Yazar Sayılarına Göre Dağılımı 

Yazar Sayısı n % 
Tek yazarlı 50 23.6 
Çift yazarlı 95 44.8 
Çok yazarlı 67 31.6 
Toplam 212 100 

 

Hacettepe Sağlık İdaresi dergisinde yayınlanan makalelere destek veren yazarlar ve makale sayıları 
Tablo 7’de gösterilmektedir. Tablo 6’ya 8 ve daha çok çalışması yayınlanmış yazarlar dâhil edilmiştir. 
Tabloda görüldüğü gibi en çok çalışması yayınlanan yazarlar 14’er adet makale (% 6,6) ile Hacettepe 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bayram Şahin ve Süleyman Demirel Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ramazan 
Erdem’dir.  

Tablo 7. En Çok Makalesi Yayınlanan Yazarlar 

Yazar n % 
Prof. Dr. Bayram Şahin 14 6.6 
Prof. Dr. Ramazan Erdem 14 6.6 
Prof. Dr. Gülsün Erigüç 12 5.6 
Arş. Gör. Dr. Songül Çınaroğlu 10 4.7 
Prof. Dr. İsmet Şahin 9 4.2 
Prof. Dr. Sıdıka Kaya 9 4.2 
Prof. Dr. Yusuf Çelik 9 4.2 
Doç. Dr. Özgür Uğurluoğlu 9 4.2 
Dr. Öğr. Üyesi Pınar Yalçın Balçık  8 3.7 
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4. Sonuç 

Bu çalışmada, Hacettepe Sağlık İdaresi dergisinde yayınlanan makaleler çeşitli açılardan incelemiştir. 
Makalelerin dili, yazarı, konusu, yöntemi, veri toplama araçları, şeklinde inceleme yapılmış ve toplam 
altı araştırma sorusuna cevap aranmıştır. 

Çalışma sonucunda, hastane işletmeciliği ve insan kaynakları konularının ön planda olduğu 
görülmektedir. Ayrıca çalışma hangi konuların daha önce çok fazla araştırılmadığını ortaya koyması 
açısından önemlidir. Dergide sağlık iletişimi ve kalite konularının diğer konulara göre fazla ele 
alınmadığı söylenilebilir.  

Araştırma yöntemleri açısından nicel çalışmaların ağırlıklı olduğu ve çalışmalarda veri toplama aracı 
olarak anketlerin daha çok kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Literatüre katkı sağlanması ve sağlık yönetimi 
alanına farklı bakış açıları kazandırması açısından özellikle nitel ve karma çalışmalara da yönelinmesi 
önerilebilir. Ayrıca çift ve çok yazarlı çalışmaların çoğunluğu oluşturması, önemli hocalarının genç 
akademisyenleri desteklediğini ve işbirliği içinde olduklarını göstermektedir. Çalışmanın bir diğer 
sonucu ise 2015 yılından itibaren alandaki yayın sayısının artmış olmasıdır. Bu durum sağlık yönetimi 
alanına yönelik bölümlerin, dolayısıyla bu alanda çalışan araştırmacı sayısının artması ile ilişkili 
olabilir.  Gelecek çalışmalarda sağlık yönetimi alanında en fazla çalışılan konuların belirlenmesi 
açısından kongrelerin incelenmesi önerilebilir. 
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SAĞLIK HİZMETLERİNDE YAPAY ZEKÂ: BİBLİYOMETRİK BİR 
ANALİZ 

Yasin Çilhoroz1 
Oğuz Işık2 

Özet 

İnsanlık tarihi incelendiğinde, otomatik olarak bir takım işleri yapan makinelere karşı ilginin artmasıyla, belirli 
faaliyetleri gerçekleştirebilen akıllı makinelerin yapıldığı görülmektedir. Bu durum, Yapay Zeka (YZ) kavramını 
gündeme getirmiştir. YZ, doğadaki varlıkların akıllı davranışlarını yapay olarak ortaya çıkarmayı amaçlayan bir 
kuramı ifade etmektedir. Bir takım teknikler yoluyla sağlık hizmetlerinde de uygulanan ve olumlu sonuçlar alınan 
YZ kavramının, sağlık hizmetleri alanında kullanılması ile ilgili uluslararası literatürde yayımlanan makalelerin 
belirli parametreler çerçevesinde incelenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada, bibliyometrik analiz tekniği 
kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda, Sağlık Hizmetlerinde YZ alanında en üretken yazarın Burke ve diğerleri 
(2004), en üretken ülkenin ABD ve en çok atıf yapılan dokümanın ise “A Survey on Ambient Intelligence in 
Healthcare” olduğu bulunmuştur. Bu çalışmada, Sağlık Hizmetlerinde YZ konulu çalışmaların artma eğiliminde 
olduğu ve ABD’nin bu alana daha önemli katkılar sunduğu sonucuna ulaşılabilir. Bu bağlamda, yapılan 
çalışmanın, Sağlık Hizmetlerinde YZ konusunda çalışma yapmak isteyen araştırmacılar için faydalı bir rehber 
olabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yapay Zekâ, Sağlık Hizmetleri, Bibliyometri 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN HEALTHCARE SERVICES: A BIBLIOMETRIC ANALYSIS 

Abstract 

When the history of mankind has been examined, it has been seen that intelligent machines performing certain 
activities have been made along with the increase of the interest in the machines which automatically do some 
work. This situation has brought the concept of Artificial Intelligence (AI) to the agenda. AI is a theory that aims 
to artificially reveal the intelligent behavior of beings in the nature. A bibliometric analysis technique has been 
used in this study to examine the articles published in the international literature within the scope of certain 
parameters on the use of the AI concept which has been applied in healthcare services through a number of 
techniques and has positive results. This technique has enabled the identification of important authors, documents, 
resources, organizations and countries in the work on AI in Healthcare Services. As a result of the analysis, it has 
been found that Burke et al. (2004) is the most productive author in the field of AI in Health Services, the most 
productive country is USA and the most cited document is "A Survey on Ambient Intelligence in Healthcare". In 
this study, it can be concluded that the works on AI in Health Services tends to increase, and that the United States 
contributes more to this area. In this context, it has been thought that study done can be a useful guide for 
researchers who wants to study AI in Healthcare Services. 

Key Words: Artificial Intelligence, Healthcare Services, Bibliometrics 

1. Giriş 

İnsanlığın tarihi ve tarihi gelişimi incelendiğinde otomatik olarak bir takım işleri yapan makinelere karşı 
ilginin yüksek olduğu görülmektedir. Bu ilgi ve alaka o zamanların şartlarına göre belirli faaliyetleri 
gerçekleştirebilen akıllı makineler yapılmasının önünü açmıştır. Yine insanlığın tarihi süreci 
incelendiğinde şöyle bir yargıya varmak da mümkündür: "İnsanlarda canlılığı taklit eden makineler, süs 
eşyaları ve oyuncaklar yapmak derinden gelen bir arzudur.” (Eroğlu, 2010). 

Bu arzunun daha ileri boyuta taşınması neticesinde “Yapay Zekâ (YZ)” kavramı gündeme gelmiştir. 
YZ, problem çözmeye yönelik insan zekâsının taklit edilmesi, genişletilmesi ve ilerletilmesi ile ilgili 
teorileri, yöntemleri ve uygulamaları ele almaktadır (Shi ve Zheng, 2006). Bununla birlikte, YZ,  
robotlar ve ses tanıma özelliklerinde doğal dil işleme ve uzman sistemlere kadar çok sayıda metodoloji 
ve teknikleri olan geniş bir kavramı ifade etmektedir (Niu vd., 2016). 

                                                      
1 Arş. Gör., Hacettepe Üniversitesi, yasincilhoroz@gmail.com 
2 Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi, oguz.isik@gmail.com  
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YZ metodolojileri ve teknikleri, son 10 yılda tıp ve sağlığa genel olarak uygulanmaktadır. Tanı, 
sınıflandırma, terapi ve robotik yaygın olarak uygulanan ve olumlu sonuçlar elde edilen sağlığa ilişkin 
YZ uygulamalarıdır. YZ metodoloji ve teknikleri arasında, sinir ağları ve bulanık mantık bugüne kadar 
en sık kullanılanlardır. Bununla birlikte, kullanılan başka teknikler ve metodolojiler de bulunmaktadır 
(Rigla vd., 2018). 

Uygulamada oldukça faydalı sonuçlar alınan “Sağlıkta YZ” konusunun bilimsel literatürde ne ölçüde 
yer aldığını ortaya koymak amacıyla yapılan bu çalışmada, bibliyometrik analiz yöntemi kullanılmıştır. 
Bu sayede, literatürün makroskopik olarak incelenmesi mümkün olmaktadır. Yani, bibliyometrik analiz 
yöntemi ile belirli bir araştırma alanı içerisindeki bilimsel çıktıların özellikleri ve gelişim süreci (artma-
azalma trendi) kapsamlı bir şekilde takip edilebilmektedir (Jia vd., 2014). 

2. Yöntem 

Bu bölümde, araştırmanın amacı ve öneminden, evren ve örnekleminden, veri toplama yöntemlerinden 
ve verilerin analizinden bahsedilmiştir. 

2.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu çalışmada, 1975-2018 yılları arasında Sağlık Hizmetlerinde YZ kavramı ile ilgili uluslararası 
literatürde yayımlanan makalelerin belirli parametreler çerçevesinde incelenmesi amaçlanmaktadır. 

Sağlık hizmetleri sektörü, faaliyetlerinde gerekli olan çok miktarda bilgiyi edinme, analiz etme ve 
uygulama zorluğuyla karşı karşıyadır. Sağlık Hizmetlerinde yapay zekâ sayesinde, klinisyenlerin tanı 
koyma ve tedavi kararlarının verilmesi vb. konularda oldukça avantajlı konuma gelecek olmasından 
dolayı bu konunun literatürde ne ölçüde yer aldığının ortaya konulması, özellikle klinisyenler gibi 
uygulayıcılar için önemli bir adım olarak görülmektedir. 

2.2. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları 

Bu çalışmanın kapsamını Web of Science akademik veri tabanında 1975-2018 yılları arasında 
yayımlanan çalışmalar oluşturmaktadır. 

Bibliyometrik analize dayalı çalışmaların birtakım sınırlılıkları bulunmaktadır.  İlk olarak, yapılan 
tarama Web of Science'da listelenen yayınlarla sınırlı kalmaktadır. Web of Science en büyük küresel 
veri tabanları arasında yer almasına rağmen elbette Sağlık Hizmetlerinde Yapay Zekâ alanındaki tüm 
yayınları içermemektedir. Bu açıdan, PubMed, Scopus vb. diğer uluslararası veri tabanları da 
kullanılabilirdi. İkincisi, bibliyometrik analizde, yayınların içeriği veya kalitesi yorumlanamamaktadır. 
Ayrıca, bibliyometrik analiz yalnızca Web of Science'da bulunan mevcut sınıflandırmalar için 
yapılabilmektedir. Bu durum, teorik ve ampirik çalışmalar hakkında daha fazla ayrıntı (örneğin, 
çalışmanın yapıldığı sektörler) gibi diğer önemli bilgilerin ihmaline neden olabilmektedir. Son olarak, 
arama yöntemi sadece iki anahtar kelime (Artificial Intelligent ve Healthcare) kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Daha farklı anahtar kelime ya da kelimeler kullanılarak daha farklı sonuçlara 
ulaşılabilir. Daha sonra yapılacak çalışmalarda, Bibliyometrik analizden kaynaklı bu sınırlılıkları göz 
önünde bulundurarak hareket edilmesi önerilmektedir. 

2.3. Araştırmanın Veri Toplama Yöntemi 

Bu çalışamaya ait veriler, Mayıs 2018’de Web of Science veri tabanından elde edilmiştir. Belirtilen veri 
tabanının seçilmesindeki en büyük etken bibliyometrik analiz için gerekli olan verilerin en rahat 
derlenebilidiği, en çok kabul gören ve sıkça kullanılan veri tabanı olmasıdır (Yang vd., 2013). Arama 
yöntemi iki aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. İlk olarak, Yapay Zeka (Artificial Intelligent) anahtar 
kelimesi kullanılarak ve arama seçeneği konu (Topic) şeklinde gerçekleştirilmiş olup bu konuda genel 
olarak kaç adet yayın yapıldığı bulunmuştur. Ardından, Yapay Zeka ve Sağlık Hizmetleri (Artificial 
Intelligent and Healthcare) anahtar kelimeleri kullanılarak ve arama seçeneği konu (Topic) şeklinde 
gerçekleştirilmiş olup bu konuda kaç adet yayın yapıldığı bulunmuştur. Arama seçeneğinin konu (Topic) 
olarak seçilmesinin nedeni, belirlenen anahtar kelimelerin makalenin başlığında, özetinde veya anahtar 
kelimelerinde yer almasının sağlanmasıdır (Niu vd., 2016) Artificial Intelligent ve Healthcare anahtar 
kelimeleri literatür incelemesi sonucunda seçilmiştir. Zaman aralığı olarak 1975-2018 arası seçilmiştir. 
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Başlangıç tarihinin 1975 yılı seçilmesinin nedeni, Web of Science veri tabanında akademik yayınların 
ilk kez belirtilen yılda yer almaya başlamasıdır. Aynı arama stratejisi farklı bir tarihte gerçekleştirilirse, 
sonuçların farklılaşması doğal karşılanmalıdır. Bu farklılıklar, Web of Science'ın sürekli 
güncellenmesinden ve çalışma alanının sürekli yeni makalelerle desteklenebilmesinden 
kaynaklanmaktadır (Liu vd., 2013). Yapılan ilk arama sonucunda Yapay Zeka kavramını içinde 
barındıran toplamda 1230 akademik yayına, ikinci aramada ise Sağlık Hizmetlerinde Yapay Zekâ 
konusunda 208 akademik yayına ulaşılmış ve çalışmanın amacı gereği ikinci arama sonucu ulaşılan 208 
yayın bibliyometrik analize tabi tutulmuştur.  

2.4. Araştırmanın Analizi 

Web of Science'daki her yayın, yayın yılı, yazarlar, yazarların adresleri, başlık, özet, kaynak, konu 
kategorileri ve referanslar da dahil olmak üzere pek çok ayrıntı içermektedir. Çalışma kapsamında ilk 
olarak, Web of Science'da depolanmış olan Sağlık Hizmetlerinde Yapay Zeka konulu yayınlara ait 
veriler Excel'e aktarılmıştır.  Daha sonra, yayınların yayın sayıları ve büyüme eğilimi, yazarların 
işbirliği, Sağlık Hizmetlerinde Yapay Zeka ile ilgili yayın yapılan dergiler, yayınların coğrafik dağılımı 
ve kurumlar arası işbirliği düzeyi, alıntı analizi, ortak atıf analizi, konu kategorileri ve terimler gibi 
başlıklar açısından bibliyometrik analiz gerçekleştirilmiştir. 

Bibliyometri terimi matematiksel ve istatistiksel yöntemlerin kitaplar ve diğer iletişim ortamlarına 
uygulanmasıdır (Pritchard, 1969). Daha geniş tanımıyla; basılı dergi, kitap, makale gibi bilimsel 
yayınların yazar, alan, konu, atıf, kurum, ülke gibi bilgilerinin matematiksel ve istatistiksel araçlarla 
nicel analizinde kullanılan ve ilgili disipline, alana, konuya, kurumlara, ülkelere, yazarlara, yazarlar arası 
işbirliğine ilişkin bazı ipuçları veren yöntemler bütünüdür (Ukşul, 2016).  

Bu çalışmada, “Sağlık Hizmetlerinde Yapay Zekâ” konulu çalışmalarda öne çıkan yazarların, 
dokümanların, kaynakların, organizasyonların ve ülkelerin bir atıf analizi tekniği olan Citation, 
Bibliographic Coupling ve Co-Citatıon teknikleri kullanılarak ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu 
sayede bibliyografik eşleştirme bağı güçlü yazarlar, dokümanlar, kaynaklar, organizasyonlar ve ülkeler 
belirlenmiştir.  

Atıf analizi (Citation Analysis), atıf yapan ve atıf yapılan belgeler arasındaki ilişkiyi inceleyen 
bibliyometrinin bir alanıdır (Smith, 1981). Atıf analizi bibliyografik eşleştirme ve ortak atıf analizi 
olarak iki başlık altında incelenebilir. Ortak atıf, iki veya daha fazla makalenin birlikte ne sıklıkta alıntı 
yapıldığının bir ölçütüdür. Bibliyografik eşleştirme ise, farklı iki kaynakta aynı yayına atıf yapılmasını 
ifade eder (Garfield, 1988). Bibliyografik eşleştirme ve ortak atıf, konu ya da diğer bazı özellikler 
(örneğin, otorite) açısından yayınların birbirlerine benzerliği hakkında bir fikir vermektedir (Al ve 
Tonya, 2004). 

Bu çalışmada ayrıca, yazarlar, ülkeler, ortak atıflar ve terimler arasındaki ilişkileri analiz etmek ve 
görselleştirmek için herhangi bir ücret istemeyen ve herkesin kullanılmasına istifadesine açık olan 
VOSviewer programı (www.vosviewer.com) kullanılmıştır.  

Bibliyometrik haritaların oluşturulması ve grafiksel olarak görselleştirilmesinde kullanılan bu program; 
VOS “Visualization of Similarities; Benzerliklerin Görselleştirilmesi” (Knapczyk vd., 2018), haritalama 
yoluyla kümelerin oluşturulmasına olanak tanımaktadır. VOS kümeleme yöntemi, kümelenme 
konularına, her bir kümenin farklı bir renkle işaretlenmesine ve sınıflandırılmasına dayalı çalışmaktadır 
(Van Eck vd., 2010). Görselleştirmelerin yorumu, bulgular bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 
Genel olarak, yorum şu şekilde yapılmaktadır. Dairelerin büyüklüğü ve etiketin yazı tipi, oluşum 
sayısının büyüklüğünü; renkler ise kümeleri (kaç sınıfa ayrıldığını) temsil etmektedir. İki daire 
arasındaki uzaklık, aralarındaki benzerliği ve ilişkiyi ortaya koymaktadır x ekseni ve y ekseni özel bir 
anlam taşımamakta ve haritalar serbestçe döndürülebilmektedir. (Khalil ve Crawford, 2015). 

3. Bulgular 

Bu bölümde, bibliyometrik analize tabi tutulan verilerden elde edilen bulgulara yer verilmiştir. 

3.1. Yayın Sayıları ve Yayınların Artma-Azalma Eğilimi 
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Yayımlanmış akademik makalelerin sayısı, belirli bilimsel araştırmaların gelişim eğilimini ölçmek için 
önemli bir göstergedir (Wang vd., 2014). Bu açıdan, “Sağlık Hizmetlerinde Yapay Zeka ” başlıklı 
yayınların sayıları ve artma-azalma eğilimi bu konuda araştırma yapacak kişiler için bakış açısı 
sunabilmektedir. Buna ilişkin bulgular Tablo 1’de sunulmuştur.  

Tablo 1. Yıllara Göre Yayın ve Atıf Sayısı 

Yıllara Göre Yayın Sayısı Yıllara Göre Atıf Sayısı 

  

 

Tablo 1’e göre, “Sağlık Hizmetlerinde Yapay Zeka ” başlıklı çalışmaların 2001 yılında yayımlanmaya 
başladığı ve istikrarlı bir artış göstermediği görülmektedir. “Sağlık Hizmetlerinde Yapay Zeka”  ile ilgili 
en fazla çalışma ve bu çalışmalara yapılan atıf sayısı 2017 yılında zirveye ulaşmıştır. Ayrıca Tablo 2 
“Sağlık Hizmetlerinde Yapay Zeka” üzerine yayın yapan en verimli yazarlar ve atıf sayıları hakkında 
bilgiler vermektedir. 

Tablo 2. Sağlık Hizmetlerinde Yapay Zeka Üzerine Yayın Yapan En Üretken Yazarlar ve Atıf 
Sayıları 

No Yazar Adı, Yılı Atıf Sayısı 
1 Burke ve diğerleri, 2004 343 
2 Lisboa, PJG, 2002 219 
3 Acampora G ve diğerleri, 2013   170 
4 Sadri, F, 2011 124 
5 Zang, Y ve diğerleri, 2015 121 

 

Tablo 2’ye göre, en çok atıf yapılan yazarlar Burke ve diğerleri, 2004; Lisboa, PJG, 2002; Acampora G 
ve diğerleri, 2013; Sadri, F, 2011; Zang, Y ve diğerleri, 2015’tir. Bu yazarlar konu başlıkları açısından 
sırası ile: “Hemşirelik Basamaklarının Sanatı, Tıbbi Müdahale Sırasında Yapay Sinir Ağlarından Sağlık 
Yararına Dair Kanıtların Gözden Geçirilmesi, Sağlık Hizmetlerinde Ortam Zekası Üzerine Bir 
Araştırma, Ortam Zekası: Bir Anket, Ultra Hassas Basınç Tespiti İçin Esnek Asma Kapaklı Organik 
İnce Film Transistörler” konularına yoğunlaşmışlardır. 

3.1.1. En Çok Yayın Yapan Dergiler 

“Sağlık Hizmetlerinde Yapay Zeka” başlıklı yayınların yayımlanma sayısına ilişkin bulgular Tablo 3’te 
verilmiştir. Buna göre, 7 yayın sayısı (%3,36) ile ilk sırada “Studies in Health Technology And 
Informaitcs” dergisi yer almıştır. 
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 Tablo 3. Sağlık Hizmetlerinde Yapay Zeka Üzerine Yayın Yapan En Aktif Dergiler 

No Derginin Adı Yayın sayısı % 
1 Studies in Health Technology and Informatics 7 3.365 
2 Artificial Intelligence in Medicine 5 2.404 
3 Lecture Notes in Computer Science 5 2.404 
4 Journal of Medical Systems 4 1.923 
5 Lecture Notes in Artifıcial Intelligence 4 1.923 

3.1.2. Ülkelere Göre Yayınların Dağılımı 

Sağlık Hizmetlerinde Yapay Zekâ Üzerine yayımlanan yayınların ülkelerine ilişkin bulgular Tablo 4’te 
sunulmuştur. 

 Tablo 4. Sağlık Hizmetlerinde Yapay Zekâ Üzerine En Fazla Yayın Yapılan Ülkeler 

Ülke Yayın Sayısı 
ABD 56 
İngiltere 27 
Çin 25 
İspanya 17 
İtalya 15 

 

Tablo 4’e göre, Sağlık Hizmetlerinde Yapay Zeka konulu en fazla yayın yapılan ülke 56 yayın sayısı ile 
ABD olmuştur. Bunu 27 yayın ile İngiltere izlemiştir. Bu bilgiler Şekil 1’de de görselleştirilmiştir.  

 
Şekil 1: Ülkelerin Yayın Sayısı 

3.2.Bibliyometri Yöntemine Göre Sağlık Hizmetlerinde Yapay Zeka 

Bu bölümde Sağlık Hizmetlerinde Yapay Zeka konulu yayınların konu kategörilerine göre haritalama, 
atıf analizi, bibliyometrik eşleştirme analizi ve ortak atıf analizine ilişkin bulgulara yer verilmiştir. 

3.2.1.Konu Kategorilerine Göre Haritalama 

Aşağıda bahsedilecek olan ağ ve yoğunluk görsellerinde, dairelerin büyüklüğü bir terimin oluşumunu 
temsil etmektedir. Terimler arasındaki mesafe, terimler arasındaki ilişkiler hakkında bilgiler 
vermektedir. Terimler arasındaki mesafe ne kadar kısa olursa, ilişkileri o kadar güçlü olur. Ayrıca, 
renkler ise, farklı kümeleri ayırt etmek için kullanılmaktadır (Rodrigues vd., 2014).  
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Sağlık Hizmetlerinde Yapay Zeka konulu çalışmalarda en fazla kullanılan terimlerin tespiti için 
VOSwiever programındaki metin verisine dayalı haritalama kullanılmıştır. Programdaki eşik değer 10 
seçilmiştir. 5628 terimin 132’si bu eşik değeri karşılamaktadır. Analiz sonucunda en fazla kullanılan 
terimler Tablo 5’te sunulmuştur. 

Tablo 5. Konu Kategorilerine Göre Sınıflandırma 

     

Veri Teknoloji Teknik Sensör Algoritma 
Analiz Hasta Boyut Cihaz Teşhis 
Model Bakım Tedavi Robot Kesinlik 
Değer Maliyet Amaç Makine Yapay Zeka 
Tahmin Erişim Sonuç Makale Sinir Ağları 
Örgüt Hekim Etkileşim Performans Sağlık Hizmetleri 

 

Tablo 5’e göre, en fazla kullanılan terimler, Veri, Teknoloji, Teknik, Sensör ve Algoritma olmuştur. 

Terimlerin aralarındaki bağlantının VOSviewer programındaki ağ ve yoğunluk görseli aşağıdaki 
tablodaki (Tablo 6) gibidir. Kullanılan terimlerin yoğunluğu en azdan çoğa doğru 
mavi,yeşil,sarı,turuncu ve kırmızı renkleri ile görselleştirilmiştir. 

Tablo 6. Konu Kategorisi Ağ ve Yoğunluk Görseli 

Konu Kategorisi Ağ Görseli Konu Kategorisi Yoğunluk Görseli 

  

 

Tablo 6’daki yoğunluk görselindeki kırmızı renklendirmeden de anlaşılacağı üzere en fazla kullanılan 
terimler Veri ve Teknoloji’dir. En az kullanılan terimler ise, mavi renklerde görüldüğü üzere Gelecek, 
Bugün, İnternet ve Teletıp terimleridir.  

En fazla kullanılan terimlerin diğer terimlerle ile bağlantıları aşağıdaki gibidir: 

• Veri kelimesinin 169 bağlantı ile ilişkili olduğu kelimeler: Analiz, Algoritma, Model, Teşhis ve 
Değer’dir. 

• Teknoloji kelimesinin 165 bağlantı ile ilişkili olduğu kelimeler: Hasta, Bakım, Erişim, Hekim 
ve Proje’dir. 

3.3.Atıf Analizi 

Atıf sayılarının, bir yazarın yaptığı işin katkısı hakkında bilgiler sunduğu bir gerçektir. Ayrıca, bilimsel 
mükemmellik ve katkıların önemi hakkında, yüksek atıf sayıları ile hakem değerlendirmelerinin de 
ilişkilerinin olduğu bilinmektedir (Garfield, 1979). 
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Bu bölümde, atıf sayıları güçlü yazarlar, dokümanlar, kaynaklar, ülkeler ve organizasyonlara ilişkin 
bulgulara yer verilmiştir.   

3.3.1. Atıfa Dayalı Doküman Haritalama 

En fazla atıf yapılan dokümanların sahibi olan yazarlara ait ağ ve yoğunluk görseli Tablo 7’de 
sunulmuştur. Buna göre, en fazla atıf yapılan dokümanlar, Acampor 2013 (A Survey on Ambient 
Intelligence in Healthcare), Yin 2008 (Sensor-based Abnormal Human-Activity Detection) ve 
Amiribesheli 2015 (A Review of Smart Homes in Healthcare)’tir. 

Tablo 7. Atıf Yapılan Dokümanların Ağ ve Yoğunluk Görseli 

Ağ Görseli Yoğunluk Görseli 

Yine, VOSviever programındaki yoğunlaştırılmış görselden de anlaşılacağı üzere; en fazla alıntısı 
yapılan dokümanın sahibi olan yazar Acampora 2013’tür. Amirisbesheli 2015’in diğer iki yazara göre 
bağlantı gücü daha zayıftır. 

3.3.2. Atıfa Dayalı Kaynak Haritalama 

En fazla atıf yapılan kaynak 172 atıf ile “Proceedings of the Ieee” olmuştur. Ardından “Ieee Transactions 
on Knowledge, Advanced Materials, Atrificial Intelligence in Medicine ve International Journal of 
Medical” kaynakları gelmektedir. 

En fazla atıf yapılan kaynakların VOSviever programındaki ağ ve yoğunluk görseli Tablo 8’deki gibidir. 

Tablo 8. Atıf Yapılan Kaynakların Ağ ve Yoğunluk Görseli 

Ağ Görseli Yoğunluk Görseli 
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Tablo 8’e göre, yıllara göre alıntısı en az olan kaynaktan (yeşil) en fazla olana (kırmızı) doğru 
sıralandığında: 

• Diğer kaynaklarla bağlantısı en güçlü olan “Proceedings of the Ieee” kaynağıdır. 

• Journal of Medical System kaynağı diğer kaynaklarla bağlantısı en zayıf olan kaynaktır. 

 

3.3.3. Atıf Yapılan Yazarlara Dayalı Haritalama 

Programda (VOSviwer) yazarların VOSwiever programındaki atıf bağlantılarının ağ ve yoğunluk 
görseli Tablo 9’daki gibidir. 

Tablo 9. Atıf Yapılan Yazarların Ağ ve Yoğunluk Görseli 

Ağ Görseli Yoğunluk Görseli 

  

 

Görseller aynı zamanda çemberlerin birbirlerine uzaklık ve yakınlık durumuna göre yazarlar arası atıf 
ilişki durumunu da vermektedir. Tablo 9’a göre, Chen Cy 86 atıf ile en fazla bağlantı kurulan yazardır. 
Chang Cj ise bağlantı gücü en zayıf olan yazardır. 

3.3.4. Atıf Yapılan Organizasyonlara Dayalı Haritalama 

Programda (VOSviwer) organizasyonların VOSwiever programındaki atıf bağlantılarının ağ ve 
yoğunluk görseli Tablo 10’daki gibidir. Buna göre, en çok atıf yapılan organizasyon 173 atıf ile 
“Chinese Acad Sci” dir. Ardından Natl Pingtung Univ Educ, City Univ Hong Kong, Huazhong Univ 
Sci & Technol ve Univ Minho gelmektedir.  
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 Tablo 10. Atıf Yapılan Organizasyonların  Ağ ve Yoğunluk Görseli 

Ağ Görseli Yoğunluk Görseli 

  

 

Yine Tablo 10’a göre, en fazla bağlantı kurulan organizasyon Chinese Acad Sci’dir. Bunu City Univ 
Hong Kong ve Natl Pingtung Univ Educ takip etmektedir. Massachusetts Gen Hosp’ın diğer 
organizasyonlara göre bağlantı gücü azdır. 

3.3.5. Atıf Yapılan Ülkelere Dayalı Haritalama 

Programda (VOSviwer) minimum atıf yapılan ülke sayısı 5 seçildiğinde 45 yazarın 12’si eşik değeri 
karşılamaktadır. Türkiye 8 atıf ile 19. sırada yer almaktadır. Bu ülkelerin VOSwiever programındaki 
atıf bağlantılarının ağ ve yoğunluk görseli Tablo 11’deki gibidir. Buna göre  en fazla atıf yapılan ülke 
890 atıf ile İngiltere’dir. Ardından Amerika, Çin, Avusturalya ve Tayvan gelmektedir. 

Tablo 11. Atıf Yapılan Ülkelerin Ağ ve Yoğunluk Görseli 

Ağ Görseli Yoğunluk Görseli 

  

 

Ayrıca Tablo 11’e göre, Amerika ve Avusturalya arasındaki bağlantı gücü diğer ülkelere göre daha 
fazladır. Malezya’nın diğer ülkelerle arasındaki bağlantı gücü oldukça düşüktür. 

3.4. Bibliyografik Eşleştirme 

Bibliyografik verilere dayalı haritalama yapılırken “bibliyografik eşleştirme” (bibliographic coupling) 
analizi kullanılmıştır. Bu analiz bibliyografik eşleştirme bağlantıları güçlü yazarlar, dokümanlar, 
kaynaklar, ülkeler üzerine yapılmıştır. 

3.4.1. Dokümanların Bibliyografik Verilere Dayalı Haritalandırılması 

Dokümanların birbirleriyle bibliyografik eşleştirme bağlantılarının VOSviewer programındaki ağ ve 
yoğunluk görseli Tablo 12’deki gibidir. Buna göre, en fazla bibliyografik eşleştirme yapılan doküman 
Burke 2004 (The State of the Art of Nurse Rostering)’tür. Ardından Lisboa 2002 (A Review of Evidence 
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of Health Benefit from Artificial Neural Networks in Medical Intervention), Acampora 2013 (A Survey 
on Ambient Intelligence in Healthcare), Sadri 2011 (Ambient Intelligence: A Survey), Zang ve diğerleri 
2015 (Flexible Suspended Gate Organic Thin-Film Transistors for Ultra-Sensitive Pressure Detection) 
ve Yin ve diğerleri 2008 (Sensor-based Abnormal Human-Activity Detection) gelmektedir.  

Tablo 12. Eşleştirme Yapılan Dokümanların Ağ ve Yoğunluk Görseli 

Ağ Görseli Yoğunluk Görseli 

 
 

 

Tablo 12’ye göre ayrıca, bağlantı gücü en yüksek yazar turuncu ve kırmızı renklerle gösterildiği gibi 
Burke ve diğerleri 2004 (The State of the Art of Nurse Rostering)’tür.  

3.4.2. Kaynakların Bibliyografik Verilere Dayalı Haritalandırılması 

Kaynakların birbirleriyle bibliyografik eşleştirme bağlantılarının VOSviewer programındaki ağ ve 
yoğunluk görseli Tablo 13’teki gibidir. Buna göre, en fazla eşleştirme yapılan kaynak 172 atıf ile 
“Proceedings Of the Ieee” dir. Ardından Ieee Transactions on Knowledge, Advanced Materials, 
International Journal of Medical Inf ve Artificial Intelligence in Medcine” gelmmektedir. 

Tablo 13. EşleştirmeYapılan Kaynakların Ağ ve Yoğunluk Görseli 

Ağ Görseli Yoğunluk Görseli 

  

 

Tablo 13’e göre ayrıca, en fazla alıntısı yapılan kaynaklar yıllara göre alıntısı en az olan kaynaktan 
(yeşil) en fazla olana (kırmızı) doğru sıralandığında: 

• En çok eşleştirme yapılan ve bağlantısı en yüksek olan kaynak “Proceedings Of the Ieee’dir. 

• Knowledge Information Syst ile Acm Transactions on Intelligen kaynaklarının diğerlerine göre 
birbirleri ile bağlantıları daha yoğundur. 

• Cın Computers Informatics Nursing diğer kaynakları bağlantısı en zayıf olan kaynaktır. 

3.4.3. Yazarların Bibliyografik Verilere Dayalı Haritalandırılması 

Yazarların birbirleriyle bibliyografik eşleştirme bağlantılarının VOSviewer programındaki ağ ve 
yoğunluk görseli Tablo 14’teki gibidir. Buna göre,  Chen Cy 86 atıf ile en fazla eşleştirmesi yapılan 
yazardır. Ardından Shin By, Chang Cj, Bennett Cc ve Terenziani P gelmektedir. .  
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Tablo 14. Eşleştirme Yapılan Yazarların Ağ ve Yoğunluk Görseli 

Ağ Görseli Yoğunluk Görseli 

Tablo 14’e göre ayrıca, Bennett Cc ve Terenziani P en çok bağlantı kurulan yazardır. Cheung Cf bağlantı 
güçleri en zayıf olan yazarlardır.  

3.4.4. Organizasyonların Bibliyografik Verilere Dayalı Haritalandırılması 

Organizasyonların birbirleriyle bibliyografik eşleştirme bağlantılarının VOSviewer programındaki ağ 
ve yoğunluk görseli Tablo 15’teki gibidir. Buna göre, en çok eşleştirme yapılan organizasyon 173 atıf 
ile “Chinese Acad Sci” dir. Ardından Natl Pingtung Univ Educ, City Univ Hong Kong, Huazhong Univ 
Sci & Technol ve Univ Minho gelmektedir.  

Tablo 15. Eşleştirme Yapılan Üniversitelerin Ağ ve Yoğunluk Görseli 

Ağ Görseli Yoğunluk Görseli 

Tablo 15’e göre ayrıca, Chenese Acad Sci ile bağlantılı organizasyonlar: City Univ Hong Kong, Univ 
Sci & Technol Beijing ve Huazhong Univ Sci & Technol’dur. Chinese Acad Sci’nin diğer 
organizasyonlarla bağlantı gücü en yüksektir. Univ Sci & Technol Beijing’in diğer organizasyonlara 
göre bağlantı gücü daha düşüktür. 

3.4.5. Ülkelerin Bibliyografik Verilere Dayalı Haritalandırılması 

Ülkelerin birbirleriyle bibliyografik eşleştirme bağlantılarının VOSviewer programındaki ağ ve 
yoğunluk görseli Tablo 16’daki gibidir. Buna göre, en fazla bibilyografik eşleştirme yapılan ülke 890 
eşleştirme ile İngiltere’dir. Ardından Amerika, Çin, Avusturalya ve Tayvan gelmektedir. Türkiye 8 
eşleştirme ile 18. sırada yer almaktadır.  
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Tablo 16. Eşleştirme Yapılan Ülkelerin Ağ ve Yoğunluk Görseli 

Ağ Görseli Yoğunluk Görseli 

  

 

Tablo 16’ya göre, İngiltere, Amerika ve Malezya arasındaki bağlantı diğer ülkelere göre daha yoğundur. 
Çin, Tayvan, İspanya ve Almanya arasındaki bağlantı da diğer ülkere göre daha yoğundur. Avusturalya, 
Hindistan, İtalya ve Portekiz arasındaki bağlantı da diğer ülkere daha göre yoğundur. Amerika ve 
İngiltere arasındaki bağlantı da diğer ülkelere göre daha yoğundur. Malezya ile diğer ülkeler arasındaki 
bağlantı gücü oldukça düşüktür.  

3.5. Ortak Atıf  

Atıflara dayalı haritalama yapılırken “ortak atıf” (co- citation) analizi kullanılmıştır. Bu analiz atıf 
bağlantıları güçlü ortak atıf yapılan referanslar, ortak atıf yapılan kaynaklar, ortak atıf yapılan yazarlar 
(yalnızca ilk yazarlar) üzerine yapılmıştır. 

3.5.1. Ortak Atıf Yapılan Referanslar 

Ortak Atıf yapılan referansların VOSviewer programındaki ağ ve yoğunluk görseli Tablo 17’deki 
gibidir. Buna göre, en fazla ortak atıf yapılan referans 8 ortak atıf ile “Aamodt, A dir. Ardından Peleg 
M, Shahar Y, Mannssfeld Scb ve Hammock Ml gelmektedir. Görseldeki tüm referanslar bu ilk beş 
referanstan atıf yapmıştır. 

Tablo 17.  Ortak Atıf Yapılan Referansların Ağ ve Yoğunluk Görseli 

Ağ Görseli  Yoğunluk Görseli 
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Tablo 17’ye göre, “Ammodt A, Shahar Y, Peleg M ve Patel Vl” nin bağlantı gücü yüksektir. Sutton Dr 
ve Fox J’nin bağlantı gücünün diğerlerine oranla daha zayıf olduğu görülmektedir. 

3.5.2. Ortak Atıf Yapılan Kaynaklar 

Ortak Atıf yapılan kaynakların VOSviewer programındaki ağ ve yoğunluk görseli Tablo 18’deki gibidir. 
Buna göre, en fazla ortak atıf yapılan kaynak 119 ortak atıf ile “Artıf Intell Med”dir Ardından “Adv 
Mater, Expert Syst Appl, Lect Notes Comput ve J Med Syst” gelmektedir.  

Tablo 18. Ortak Atıf Yapılan Kaynakların Ağ ve Yoğunluk Görseli 

Ağ Görseli  Yoğunluk Görseli 

  

 

Tablo 18’ göre, diğer kaynaklarla bağlantı gücü en yüksek olan kaynak “Artıf Intell Med”dir. “Nature” 
kaynağının bağlantı gücü diğer kaynaklara göre daha düşüktür. 

3.5.3. Ortak Atıf Yapılan Yazarlar (Yalnızca İlk Yazarlar) 

Ortak Atıf yapılan yazarların VOSviewer programındaki ağ ve yoğunluk görseli Tablo 19’daki gibidir. 
Buna göre, en fazla ortak atıf yapılan yazar 36 ortak atıf ile Chen Cw’dir. Ardından Chen Cy, Chen M, 
Fox J ve Peleg M gelmektedir. 

Tablo 19. Ortak Atıf Yapılan Yazarların Ağ ve Yoğunluk Görseli 

Ağ Görseli Yoğunluk Görseli 

  

 

Tablo 19’a göre, en fazla alıntı yapılan yazarlarda, yoğunluk görseli incelendiğinde, Chen M bağlantı 
gücü en yüksek olan yazar olarak bulunmuştur. Chen Cw’nin ise diğer yazarlara göre bağlantı gücünün 
daha düşük olduğu görülmektedir. 

4. Sonuç 

Sağlık hizmetleri alanına önemli katkılar sunan ve daha fazla sunması beklenen YZ ile ilgili bilimsel 
yayınların temel özelliklerine ilişkin makroskopik bir bakış sağlamak amacıyla yapılan bu çalışmada, 
sağlık hizmetlerinde yapay zekâ alanında yapılan çalışmaların artarak devam ettiği ortaya konulmuştur. 
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Bu çalışmayla hem araştırmacılara hem de ilgili literatüre çeşitli katkılar sunulmaktadır. İlk olarak, 
sağlık hizmetlerinde yapay zekâ konusunda çalışma yapacak araştırmacılar, hangi konularda çalışma 
yapılabileceği, daha çok hangi alanlarda çalışmaların yoğunlaştığı ve yapılan çalışmaların daha çok 
hangi dergilerde yayımlandığı vb. hususlarında bu çalışmadan fikir edinebilir ve bu kapsamda 
çalışmalarını tasarlayabilirler. Örneğin, bu çalışmadan yola çıkılarak, daha sonraki çalışmalarda veri, 
teknoloji, teknik ve algoritma gibi alanlar üzerinde durulabilir ve yapılan çalışmalar “Studies in Health 
Technology and Informatics” ve Artificial Intelligence in Medicine” gibi dergilere yayımlanması için 
başvuruda bulunulabilir. Yine, ulusal literatürde sağlık hizmetlerinde yapay zekâ ile ilgili yapılacak 
bibliyometrik çalışmalara hem çalışmada kullanılan parametreler hem de çalışma konusu çerçevesinde 
farklı ve geniş bir bakış açısı getirebileceği ve ulusal ve uluslararası literatürde ilgili konuyla alakalı 
yapılan ilk bibliyometrik çalışma olmasından dolayı önemli görülmektedir. Sonuç olarak, sağlık 
hizmetlerinde yapay zekâ konulu yayınlar hakkında sunulan bu bilgilerin, ilgili konuda yapılacak diğer 
çalışmalara bir yol haritası sunacağı düşünülmektedir. 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI POLİTİKA VE 
STRATEJİLERİNDE NADİR HASTALIKLARIN YERİ: 

2002-2018 DOKÜMANLARININ İÇERİK ANALİZİ 
 

Özgür İnce1 
Mehveş Tarım2 

Özet 

Nadir hastalıklar Avrupa’da 1/2000 kişide görülen hastalıklar olarak tanımlanmaktadır. Yaklaşık olarak 6000 
hastalık çeşidini içinde barındıran bu hastalık hem çocukluk hem de yetişkinlik döneminde görülebilmektedir. 
Nadir hastalıklar genellikle genetik kökenli olmaktadır ancak bu tüm hastalıklar için geçerli değildir. Bu 
hastalıkların yaklaşık olarak %90’ı tedavisi olmayan hastalıklardır. Nadir hastalıklar için uygulanan tedaviler o 
anda yaşanan hastalıkların semptomlarını ortadan kaldıracak ve hastanın günlük hayatına devam edebilmesini 
sağlayacak düzeyde gerçekleşmektedir. Bununla beraber, nadir hastalıklar için kullanılan ilaçlara Yetim İlaçlar 
adı verilmektedir. Yapılan bu çalışmada, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı politika ve stratejilerinde nadir 
hastalıkların yeri araştırılmıştır. Araştırmaya 2002 – 2018 yılları arasında Sağlık Bakanlığının İstatistikler ve 
Yayınlar ve Sağlık Bakanlığı Strateji Daire Başkanlığı tarafından web sayfasında yayınlanan dokümanlar dâhil 
edilmiş ve içerik yönünden analiz edilmiştir. İçerik analizi için bu çalışmada kullanılmak üzere oluşturulmuş tema 
ve kodlar kullanılmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Nadir hastalıklar, Yetim ilaçlar, Sağlık politikası, Nadir hastalık politikası. 

 

RARE DISEASES IN THE REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH POLICY AND 
STRATEGY: 

CONTENT ANALYSIS IN 2002-2018 DOCUMENTS 

Abstract 

A disease is defined as “rare” in Europe when it affects less than 1 in 2000 and affects a small percentage of the 
population. These diseases can be seen in both childhood and adulthood, which contains about 6000 types of 
diseases. Rare diseases mostly cause genetic. Approximately 90% of rare diseases are without treatment.  
Treatment for rare diseases removes the symptoms and that the patient can continue their daily life. However, 
medicines used for rare diseases are called Orphan Drugs. In this study rare diseases in the Republic of Turkey 
Ministry of Health policies and strategies have been investigated. The research was included between 2002 and 
2018 by the Ministry of Health Statistics and Publications and documents published by the Strategy Department 
of the Ministry of Health on the web page. The obtained data were analyzed by content analysis method and the 
themes and codes were used.  

Key Words: Rare diseases, Orphan drugs, Health Policy, Rare Disease Policy. 
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2 Prof. Dr., Marmara Üniversitesi, mtarim@marmara.edu.tr  
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1. Giriş 

Türk sağlık sisteminde geçtiğimiz yıllardan bu yana birçok reform gerçekleştirilmiştir. Sağlıkta 
Dönüşüm Projesi (SDP) ve Sosyal Güvenlik Reformu ile birçok yapısal ve köklü değişiklik yapılmıştır. 
SDP ile gelen bu değişimlerin amaçları sağlık hizmetlerine ve ilaca erişimi kolaylaştırmak, kaliteli ve 
akredite olmuş sağlık hizmeti sunmak, hasta memnuniyetini arttırmak, teknolojik olarak sağlık 
kurumlarını desteklemek, aile hekimliği sistemi ile birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirerek 
koruyucu sağlık hizmetlerini arttırmak olarak özetlenebilir (Yılmaztürk, 2013). Ancak tüm bu 
yatırımlara rağmen sağlık seviyesinin yükseltilmesi konusunda, Türkiye’nin durumu, sosyal ve 
ekonomik olarak Türkiye’nin daha gerisinde olan ülkelerin arkasında kalmıştır. Elde edilen kazanım 
sıralamasında 191 ülke arasında Türkiye 73. ve sağlık statüsü konusundaki kazanımların toplumun 
geneline adil ve eşit dağıtılması hususunda ise 109. sırada yer almaktadır. Bu sıralama, Türkiye’nin 
sağlık statüsünü toplumun geneline dengeli ve adil dağıtmak için yeni planlar ve politikalar geliştirmesi 
gerektiğini göstermektedir (Uğurluoğlu ve Çelik, 2005). 

Nadir hastalıklar Avrupa’da 1/2000 kişide görülen hastalıklar olarak tanımlanmaktadır (NORD, 2011). 
Bu hastalıkların etkilediği kişi sayısı yaklaşık olarak Dünya’da 400 milyon, Avrupa’da 30 milyon ve 
Türkiye’de ise 6 ile 7 milyon kişi olarak tahmin edilmektedir (WHO, 2013; Özen ve Batu, 2017). 
Ülkemizde nadir görülen hastalıklar olarak çocukluk döneminde, Rett Sendromu, Fenilketönuri (PKU), 
Kistik Fibrozis, Konjenital Adrenal Hiperplazi, Spinal Muskuleratrofi (SMA); yetişkinlik döneminde 
ise Huntington Hastalığı, Crohn hastalığı, Behçet Hastalığı, Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalığı (FMF), Cam 
Kemik Hastalığı, Erken Yaşlanma Hastalığı (Progeria), Albinizm söylenebilir. Çocuklarda ve 
yetişkinlerde görülen bu hastalıkların büyük çoğunluğunun tedavisi bulunmamaktadır (Pak, 2018). 

Nadir hastalıklarda en büyük problem hastalıkların teşhis edilememesi ve genellikle herhangi bir klinik 
ve laboratuvar imkânın bulunmamasıdır. Bu tür hastalıkların teşhis edilmesinde önemli bir unsur 
hekimin deneyimleri ve klinik gözlemleridir. Genetik yatkınlığı olan bu tür hastalıkların neredeyse 
%90’ı tedavi edilememekte ve yapılan müdahaleler genellikle o an ortaya çıkan nöbet veya kötü 
prognozu ortadan kaldırmaya yönelik olmaktadır. Bu nedenle, bu hastalıklardan birinden teşhis almış 
kişilerin öncelikli hasta statüsünde hizmet almaları gerekmektedir. Bununla beraber, nadir hastalık 
teşhisi konulmuş hastaların sağlık hizmeti almada ve sağlık hizmetlerine ulaşımında çeşitli sorunlar 
bulunmaktadır. Ayrıca bu hastalıklar, hem hastalar ve aileleri hem de ülke için birçok halk sağlığı 
sorunlarını ve ekonomik problemleri beraberinde getirmektedir. Bu sorunlar teşhis süreçlerinde 
yaşanılan güçlükler, tanılama ve laboratuvar bulgularının olmaması ile sürekli hizmet aldıkları birinci 
basamak sağlık hizmeti olan aile sağlığı merkezlerinde çalışan personelin konu hakkında bilgi sahibi 
olmayışı ve sevk için gerekli yönlendirmelerde eksiklerin olması, tedavi olanaklarının kısıtlı olması 
nedeniyle başka şehirlerden hizmet almak için kat edilen yol ve düzenli ilaç kullanımı nedeniyle 
yaşanılan maddi sıkıntılar olarak özetlenebilir (Pak ve İnce, 2017). Nadir hastalık teşhisi konulmuş 
bireylerin yaşadıkları sorunlar bu hastalıkların halk sağlığı açısından oldukça önemli olduğunu 
göstermektedir. Tanılama imkânlarının gelişmesi, nadir hastalıklar hakkında hekimlerin klinik 
deneyimlerinin artması ve teknolojik gelişmelerle beraber bu alanda sunulan hizmetlerin çoğalması 
nadir hastalıkların daha fazla görülebileceğini ifade etmektedir. Bu nedenle, ülkelerin, sağlık 
politikalarına ve stratejilerine nadir hastalıklar için yine plan ve politikalar dâhil etmesi gerektiği 
söylenebilir. 

Türkiye’de 2003 yılından itibaren uygulanmaya başlanan Sağlıkta Dönüşüm Programıyla (SDP) beraber 
sağlık sisteminde köklü değişiklikler yapılmıştır. SDP’nin en temel amacının; toplumun sağlık 
düzeyinin arttırılması olduğu söylenebilir. SDP’nin oluşturulmasında sekiz ana tema göze çarpmaktadır. 
Bu sekiz tema içinde nadir hastalıklarla ilgili olabilecek temalar ise “Yaygın, erişimi kolay ve güler 
yüzlü sağlık hizmet sistemi”, “Güçlendirilmiş temel sağlık hizmetleri” ve “Bilgi ve beceri ile donanmış, 
yüksek motivasyonla çalışan sağlık insan gücü” olarak ifade edilebilir. SDP ile beraber Sosyal Güvelik 
Kurumu (SGK) kurularak Bağ- Kur, Emekli Sandığı ve SSK tek çatı altında birleştirilmiştir. Aile 
hekimliği sistemi getirilerek sağlık hizmetlerinde birinci basamak ve koruyucu sağlık hizmeti 
güçlendirilmeye çalışmıştır. Özel hastanelerin yaygınlaştırılması ile sağlık hizmetlerinin arzı 
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genişletilmiş ve sağlık hizmetlerine erişim kolaylaştırılmıştır (Çavmak ve Çavmak, 2017).  Ayrıca sağlık 
bakım kalitesini arttırmak için Performans Sistemi geliştirilmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. Son 
olarak da Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TUSEB) kurularak, sağlık hizmetlerinde araştırma 
geliştirme ve politika üretme noktasında yeni adımlar atılmıştır. TUSEB bünyesinde kurulan Türkiye 
Sağlık Politikaları Enstitüsü Sağlık Bakanlığı dışında sağlık hizmetlerinde politika ve strateji üretme 
noktasında önemli bir konuma sahiptir. Nadir hastalıklar konusunda Sağlık Bakanlığı çeşitli faaliyetler 
düzenlemiştir. 2009 yılında Sağlık Bakanlığının da düzenleme kurulunda yer aldığı Technical 
Assistance Information Exchange Instrument of the European Commission (TAIEX) çalıştayı 
düzenlenmiştir. Çalıştayda, nadir hastalıklar ve yetim ilaçlar konusu gündeme alınmış ve 
sorunlar/çözüm önerileri tartışılmıştır. 2014 yılında Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları ve Tıbbı Sosyal 
Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından “Nadir Görülen Hastalıklar” adı altında rapor hazırlanmıştır. 
Rapora özellikle “Çocuk Metabolizma, Çocuk Endokrin ve Çocuk Nöroloji” alanında görülen nadir 
hastalıklar konu edinmiştir. Raporun yayınlamasının amacı ise nadir hastalıklara dikkat çekerek tanı ve 
tedavi olanaklarının geliştirilmesi, bilimsel ve klinik araştırmaların arttırılması, hastaların yaşam 
kalitesinin yükseltilmesi olarak ifade edilmiştir. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TUSEB) ve 
Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü işbirliği ile İstanbul’da 29-31 Ekim 
2015 tarihleri arasında “II. Türk Tıp Dünyası Kurultayı” düzenlenmiştir. Kurultayda “Nadir Hastalıklar 
Çalışma Grubu” oluşturularak nadir hastalıklar tartışılmıştır. Sağlık Bakanlığı ve TSK Sağlık 
Komutanlığı Stratejik İş Birliği ile 29 Şubat 2016 Dünya Nadir Hastalıklar günü programı 
düzenlenmiştir. Programda Türkiye’de nadir hastalıklar ve farkındalık çalışmaları konuşulmuş ve 
programın sonunda “Türkiye’de Nadir Hastalıklar Ulusal Eylem Planı Çalıştayı” düzenlenmiştir. Sağlık 
Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 29 Şubat 2016 Nadir Hastalıklar gününde çalıştay 
düzenleyerek nadir hastalıkların durumunu tartışmıştır. Çalıştayda sorunlar ve çözüm öneri için çeşitli 
çalışma gruplar oluşturulmuş ve her grup belirlenen konu başlığında hastalığı tartışmıştır. Çalıştayda 
nadir hastalıklarda tanı ve tedavi imkanları, bilimsel ve klinik çalışmalar, hastaların yaşam kalitesinin 
yükseltilmesi ve katılımlarının sağlanması, var olan kaynakların durumları konuşulmuştur. Sağlık 
bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı iş birliği 2017 
yılında Ankara Uluslararası Nadir Hastalıklar Panel ve Çalıştay’ı düzenlenmiştir. Çalıştayda nadir 
hastalıklarda yaşanan güçlükler, laboratuvar uygulamaları, AR-GE çalışmaları ve yetim ilaçlar konusu 
konuşulmuştur. Yapılan bu çalışmalara ek olarak T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığının yürüttüğü tarama çalışmalarında Fenilketonüri Tarama 
Programı, Konjenital Hipotioidi-KHT, Biotinidaz Eksikliği-BE, Kistik Fibrozis-KF, Konjenital Adrenal 
Hiperplazi, Gelişimsel Kalça Displazisi (GKD) Tarama Programı nadir hastalıkların teşhisi için yapılan 
çalışmalar olarak göze çarpmaktadır. (TUSEB, Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü) 

Ayrıca ülkemizde Sağlık Bakanlığı dışında nadir hastalıklar konusunda faaliyet yürüten bir diğer kamu 
kurumu da TUSEB olarak göze çarpmaktadır. TUSEB’in yapmış olduğu çalışmalar (TÜSEB, Türkiye 
Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü);  

• Nadir Hastalıklar Farkındalık Günü Toplantısı, 28 Şubat 2018, Ankara, 
• Türkiye Anne Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü Ankara Kurumlarının Nadir Hastalık 

Konusunda Kapasiteleri, Sorunları Çalıştayı 
• Nadir Hastalıklar Registry Sistemleri Çalıştayı, 
• İnsan Genom Projesi, 
• Ulusal Biyobanka olarak gösterilebilir. 

Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü tarafından 2016 yılında yapılan Nadir Hastalıklar 
Farkındalık Günü Toplantısında Müsteşar Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Elif Güler Kazancı Sağlık Bakanlığı 
Tarafından Hazırlanan Nadir Hastalıklar Stratejik Hedeflerini 7 ana başlıkta özetlemiştir. Bu hedefler 
şu şekildedir; 

Hedef 1.  Bilginin Geliştirilmesi ve Farkındalık Çalışmaları (Sorumlu: SAGEM ve Paydaşlar) 

Hedef 2. Tanı ve Tedaviye Erişimin Sağlanması ve Mevcut Tanı ve Tedavinin geliştirilmesi (Sorumlu: 
Sağlık Tesisleri – SHGM ‐ KHGM) 
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Hedef 3. Araştırma ve geliştirme (Ar‐Ge) Çalışmaları (Sorumlu: TUSEB ve Üniversiteler) 

Hedef 4. Tarama Programlarının Geliştirilmesi (Sorumlu: HSGM) 

Hedef 5. Nadir Hastalıkların Epidemiyolojik Çalışmaları (Sorumlu: TÜSEB, Üniversiteler ve HSGM) 

Hedef 6. Yetim İlaçlara Erişim ve Araştırma Desteği (Sorumlu: TİTCK ‐ SGK) 

Hedef 7. Bakım Hizmetleri ve Sosyal Desteğin Sağlanması (Sorumlu: Sağlık Kuruluşları Yerel 
Yönetimler ‐ SHGM - KHGM - ASPB) 

Ülkemizde sağlık bakanlığı ve diğer kamu kuruluşları dışında nadir hastalıklarla ilgili faaliyet yürüten 
sivil toplum kuruluşlarına rastlamak mümkündür. Toplam 11 nadir hastalık derneği, 22 uzmanlık 
derneği, 17 kurum temsilcisi bu konuda faaliyet yürütmektedir. Nadir hastalıklar konusunda faaliyet 
yürüten derneklerden bazıları Tablo 1’de verilmiştir. (Sarıkaya, 2018). 

Tablo 1. Nadir Hastalıklar Faaliyet Yürüten Sivil Toplum Kuruluşları 

No Kurum/Kuruluş İsmi No Kurum/Kuruluş İsmi 

1 İmmun Yetmezlik Derneği 17 Çocuk Metabolizma ve Beslenme 
Derneği 

2 Mukopolisakkaridoz (MPS) ve Benzeri 
Lizozomal Depo Hastalıkları Derneği 

18 Klinik İmmünoloji Derneği 

3 Fenilketonüri (PKU) Aile Dernekleri 19 Palyatif Sağlık Hizmetleri Derneği 

4 Albinizm Derneği 20 Türk Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji 
ve Beslenme Derneği 

5 SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği 21 Çocuk Ortopedisi Derneği 

6 Kas Hastalarını Koruyucu Aileler Derneği 22 Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve 
Kistik Fibrozis Derneği 

7 Kistik Fibrozis Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği 

23 Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği  

8 Sistinozis Hastaları Derneği 24 Çocuk Romatizma ve Böbrek 
Hastalıkları Derneği 

9 FMF ve Romatizmal Hastalıklar Dayanışma 
Derneği 

25 Çocuk Romatolojisi Derneği 

10 Nöroloji Hemşireliği Derneği 26 Nadir Hastalıklar Derneği  

11 Çocuk Endokrinolojisi Derneği 27 Türk Neonatoloji Derneği 

12 Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği 28 Palyatif Bakım Derneği 

13 Kritik Bakım Derneği 29 Tıbbi Genetik Derneği 

14 Hasta ve Çalışan Güvenliği Derneği 30 Genetik Hastalıkları Dayanışma Derneği 

15 Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri 
Federasyonu 

31 Kas Hastalıkları Derneği 

16 Behçet ve Ailevi Akdeniz Ateşi Hastaları 
Derneği 

32 Nadir İlaç Firmaları Derneği 

Nadir hastalıkların uluslararası boyutuna bakıldığında ise bu hastalıklarla ilgilenen başlıca 
kurum/kuruluşlar şu şekildedir: 

• National Organization for Rare Disorders (NORD) 
• The European Organization for Rare Diseases (EURORDIS) 
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• The Portal for Rare Diseases and Orphan Drugs  
• International Conference for Rare Disease and Orphan Drugs (ICORD) 

Nadir hastalıklar üzerinde yapılan çalışmaların çoğalması, sivil toplum kuruluşları ve sağlık 
bakanlığının faaliyetlerinin artması, toplumun farkındalık kazanması, nadir hastalıkların sağlık 
sistemine entegre edilmesi gerekliliği nadir hastalıklara karşı yeni stratejilere ve politikalara ihtiyacı 
ortaya çıkarmıştır. Yapılan bu çalışmaya, Sağlık Bakanlığının İstatistikler ve Yayınlar ve Sağlık 
Bakanlığı Strateji Daire Başkanlığı tarafından 2002-2018 yılları arasında web sayfasında yayınlanan 
dokümanlar dâhil edilmiş ve içerik yönünden analiz edilmiştir. Çalışmanın amacı ise, Sağlık 
Bakanlığının politika ve stratejilerinde nadir hastalıkların yerinin saptanmaya çalışılmasıdır.  

2. Yöntem 

Araştırma, içerik analizi yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. İçerik analizi, incelenecek 
materyallerin nereden geldiğine bakılmaksızın, ki bunlar medya materyallerinden röportaj verilerine 
kadar değişen metinsel materyallerden oluşabilir, materyalleri analiz etmek için kullanılan klasik 
prosedürlerden biridir. İçerik analizi, yaygın olarak kitle iletişim araştırmaları ile ilişkilidir ancak 
metinsel veriler analiz edildiğinde sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Temel 
özelliklerinden biri, genellikle teorik modellerden türetilen kategorilerin kullanılmasıdır (Flick, 2009). 

İçerik analizinin amacı, katılımcıların görüşlerini, yazılı ifadelerini, sistematik bir biçimde 
tanımlamaktır (Yavuz, 2017). Her şeyden önce ve diğer yaklaşımların aksine, buradaki amaç malzemeyi 
azaltmaktır (Flick, 2009). Niceliksel içerik analizinin “ne” sorularını cevaplamakta yardımcı olduğu 
durumlarda, nitel içerik analizi “neden” sorularını cevaplamada ve algılarını analiz etmede yardımcı 
olabilir (Given, 2008). 

İçerik analiz yaklaşımını kullanan nitel araştırmacılar, metnin öznel yoruma açık olduğunu, çoklu 
anlamları yansıttığını ve içeriğe bağlı olduğunu kabul eder. Görüşme kayıtları gibi kalitatif verileri 
analiz ederken, tüm veri kümesi boyunca analizler genellikle “temalar” a dönüşen kümeler veya kodlar 
üretir. Örneğin, yeni ebeveynlik deneyimini araştıran bir röportaj çalışması, stresten sosyal izolasyona 
ve eğlenceye kadar değişen temalarla ilgili içerik için analiz edilen görüşme kayıtları üretebilir (Given, 
2008). 

İçerik analizi belirli bir sistematiğe ve kurguya göre oluşturulur. Bu sistematik 4 aşamadan oluşur 
(Yıldırım ve Şimşek, 2008). 

• Verilerin Kodlanması, 
• Temaların Bulunması, 
• Verilerin Kodlara ve Temalara Göre Düzenlenmesi ve Tanımlanması, 
• Bulguların Yorumlanması. 

İçerik analizi için bu çalışmada kullanılmak üzere kategoriler, temalar ve kodlar oluşturulmuştur. 
Çalışma için oluşturulan 4 kategori şu şekildedir:  

1. Önleme,  
2. Teşhis,  
3. Tedavi ve  
4. Rehabilitasyon.  

Oluşturulan kodlar nadir hastalıkların çerçevesini yansıtacak biçimde oluşturulmuştur. Ayrıca 
ülkemizde görülen nadir hastalıkların isimleri de (Pak, 2017) anahtar kelime olarak eklenmiştir. Çalışma 
için oluşturulan temalar “Nadir Hastalık (lar) ve Yetim İlaç (lar)’dır. Çalışmada kullanılmak üzere 
oluşturulmuş kodlar ise; 

1. Nadir Hastalık, 
2. Yetim İlaç, 
3. Rett Sendromu,  
4. Fenilketönuri (PKU),  
5. Kistik Fibrozis,  
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6. Konjenital Adrenal Hiperplazi,  
7. Spinal Muskuleratrofi (SMA),  
8. Huntington Hastalığı,  
9. Crohn Hastalığı,  
10. Behçet Hastalığı,  
11. Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalığı (FMF),  
12. Cam Kemik Hastalığı,  
13. Erken Yaşlanma Hastalığı (Progeria),  
14. Albinizm şeklinde oluşturulmuştur.  

Çalışmada incelenen dokümanlar şu şekildedir: 

• 2014-2016 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Programı 
• 2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesi  
• Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Sağlık Arama Davranışı Araştırması 

Ana Raporu 
• Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 

2008 Ön Raporu 
• Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Türkiye Ulusal Anne Ölümleri 

Çalışması 2005 Ana Rapor 
• Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Türkiye Üreme Sağlığı Programı 

Hizmet Çerçevesi Raporu 
• Avrupa Birliği 2008 ilerleme Raporu ve2007 İlerleme Raporuyla Karşılaştırmalı Analizi 
• Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (2015-2018)  
• Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü Mevcut Durum Raporu Okullarda Sağlık Eğitimi 
• Kamu Kuruluşlarında Stratejik Planlama  
• Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)  
• Orta Vadeli Mali Plan (2015-2017) 
• Orta Vadeli Program 2016 – 2018   
• Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi  
• Performans Programı Hazırlama Dokümanları  
• Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Sağlık İstatistikleri Yıllığı (2016, 2014, 2013, 2012, 

2011, 2010, 2009, 2008) 
• Sağlık Bakanlığı Sağlık 2003 
• Sağlık Bakanlığı Stratejik Plan 2013-2017  
• Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı Değerlendirme Raporu (2003-2011) 
• Sağlık Bakanlığı Türkiye'de Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsangücü Durum Raporu 2014 
• Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü Ölüm Raporu Yazım Kılavuzu 
• Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü Sağlık İnsangücü Mevcut Durum Raporu 
• Strateji Geliştirme Başkanlığı Faaliyet Raporu (2009, 2010, 2011, 2012, 2013) 
• Strateji Yaşam Rehberi 
• Stratejik Plan ile İlgili 5018, 5216, 5302, 5393, 5436 ve 5227 Numaralı Kanunlarda Yer Alan 

Maddeler  
• Stratejik Yönetim Araştırması Özet Sonuç Raporu  
• T.C. Sağlık Bakanlığı Faaliyet Raporu (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 
• Türkiye Halk Sağlığı Kurumu BOH Ülke Raporu 2013  
• Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi 
• Türkiye'de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı 
• Usul ve Esaslar 2018  
• Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi 

Çalışma, bazı kısıtlara sahiptir. Kısıtlardan birincisi, pek çok nadir hastalığın kronik özellikte olmasına 
rağmen; çalışmada “kronik” hastalıklar anahtar kelimesinin çalışma kapsamına dâhil edilmemesidir. 
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Bunun nedeni ise her kronik hastalığın nadir hastalıklara referans gösteremeyecek olmasıdır. İkinci kısıt 
olarak, incelenen dokümanlar sadece Sağlık Bakanlığı Strateji Daire Başkanlığı’nın web sayfasından ve 
bakanlığın istatistiktik ve yayınlar bölümünden elde edilebilen faaliyet raporları, stratejik planlar, 
kitaplar, makaleler ve dergiler vb. dokümanlardan oluşmaktadır. Üçüncü kısıt olarak anahtar kelime ile 
ulaşılamayacak olan örtük bilgilerin ortaya çıkarılması için ayrıntılı bir okuma yapılmaması 
gösterilebilir. Son kısıt ise, nadir hastalıkların büyük bir bölümünün genetik yatkınlığının olduğu 
bilinmektedir. Ancak yapılan bu çalışmada, “Nadir Hastalık(lar)” ve “Yetim İlaç(lar) kavramlarının yeri 
araştırıldığı için genetik çalışmalar ve kodları eklenmemiştir. 

3. Bulgular 

Çalışma sonucunda oluşturulan temalardan “Nadir Hastalık(lar)” ve “Yetim İlaç(lar) temalarında 
vurgulanan temanın “Nadir Hastalık(lar)” teması olduğu anlaşılmaktadır. Yetim ilaçlar temasının 
incelenen dokümanlardan hiçbirinde vurgulanmadığı görülmektedir. Nadir hastalıklar temasında en çok 
kullanılan kod 23 kez ile Fenilketönuri (PKU) kodudur. Diğer kullanılan kodlar ise 1’er kez kullanılan 
Konjenital Adrenal Hiperplazi, Kistik Fibrozis ve Nadir Hastalık kodlardır. Bu kodlar dışında Nadir 
Hastalıklar temasında olan hiçbir tema incelenen dokümanlarda yer almamıştır (Tablo 2). 

Tablo 2. Kod Sistemi 

Temalar Sayı Temalar Sayı 

1 Nadir Hastalıklar 26 2 Yetim İlaçlar 0 

     1.1 Yetim İlaç 0      2.1 Nadir Hastalık 0 

     1.2 Albinizm 0      2.2 Rett Sendromu 0 

     1.3 Erken Yaşlanma Hastalığı 
(Progeria) 

0      2.3 Albinizm 0 

     1.4 Cam Kemik Hastalığı 0      2.4 Erken Yaşlanma Hastalığı 
(Progeria) 

0 

     1.5 Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalığı 
(FMF) 

0      2.5 Cam Kemik Hastalığı 0 

     1.6 Behçet Hastalığı 0      2.6 Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalığı 
(FMF) 

0 

     1.7 Crohn Hastalığı 0      2.7 Behçet Hastalığı 0 

     1.8 Huntington Hastalığı 0      2.8 Crohn Hastalığı 0 

     1.9 Spinal Muskuleratrofi (SMA) 0      2.9 Huntington Hastalığı 0 

     1.10 Konjenital Adrenal Hiperplazi 1      2.10 Spinal Muskuleratrofi (SMA) 0 

     1.11 Kistik Fibrozis 1      2.11 Konjenital Adrenal Hiperplazi 0 

     1.12 Fenilketönuri (PKU) 23      2.12 Kistik Fibrozis 0 

     1.13 Rett Sendromu 0      2.13 Fenilketönuri (PKU) 0 

     1.14 Nadir Hastalık 1      2.14 Yetim İlaç 0 

Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan plan, politika ve stratejilerde nadir hastalıklarla ilgili vurgunun 
çocukluk dönemi nadir hastalıklarına yapıldığı anlaşılmaktadır. Özellikle yenidoğan tarama programları 
ile bu hastalıkların önlenmesinin hedeflendiği anlaşılmaktadır. Yenidoğan tarama programlarında 
vurgulanan hastalıklar ise Fenilketönuri, Hipotiroidi ve Biyotinidaz eksikliği olduğu görülemektedir. 
Bununla beraber çok az da olsa Konjenital Adrenal Hiperplazi ve Kistik Fibrozis hastalıkları üzerinde 
durulduğu görülmektedir. Tablo 3’te temalar, kodlar, bakanlığın nadir hastalıklar konusunda ortaya 
koyduğu hedefler/faaliyetler ve kodlanmış bölümler özetlenmiştir. 
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Tablo 3. Kodlu Bölümlerle Birlikte Özetler 

Tema/Kod Hedefler/Faaliyetler Kodlu Bölümler 

Nadir 
Hastalıklar\  
Nadir 
Hastalıklar 

Ülkemizde varolan sağlık sorunlarının içinde bulaşıcı 
hastalıklar, pek çok nedenden dolayı önemli bir yer 
tutmaktadır. Bireysel, toplumsal ve enfeksiyonun 
özelliklerine bağlı etmenler bulaşıcı hastalıkların 
oluşumunda büyük rol oynarken; asıl olarak yerleşim 
yerlerinde alt yapı ve destek hizmetlerinin yetersizliği, 
kalıcı önlemlerin alınmasına ve bu hastalıklarla sürekli 
bir mücadelenin gerçekleştirilmesine olanak 
vermemektedir. Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafik 
yapı ve mevsime ait özellikler nedeniyle enfeksiyon 
hastalıkları çeşitli dağılımlar göstermektedir. Havaların 
ısınması ile birlikte başta sularla ve besinlerle bulaşan 
hastalık etkenleri çok yaygın olarak görülmekte ve 
kolayca patojenite kazandıkları bilinmektedir. Özellikle 
oral fekal yolla bulaşabilen etkenler yaz aylarında ilk 
sıralara yerleşebilmekte ve toplumda nadir görülen 
hastalıklar bir anda salgın boyutuna ulaşabilmektedir. 

“toplumda nadir görülen 
hastalıklar” 

T.C. Sağlık Bakanlığı 
Faaliyet Raporu 2010 

Nadir 
Hastalıklar 

\Konjenital  

Adrenal 
Hiperplazi 

Fenilketonüri taraması ile birlikte, 2006 yılı sonunda 
Konjenital Hipotiroidi, 2008 Aralık ayında da 
Biyotinidaz Eksikliği, Ocak 2015 ise Kistik Fibrozisi 
tarama profiline ilave ettik. 2017 yılında Konjenital 
Adrenal Hiperplazi (KAH) pilot çalışmasını yaptık. 

 

 
 

“Konjenital Adrenal 
Hiperplazi” 

T.C. Sağlık Bakanlığı 
Faaliyet Raporu 2017 

Nadir 
Hastalıklar 

\Kistik 
Fibrozis 

“Kistik Fibrozisi” 

T.C. Sağlık Bakanlığı 
Faaliyet Raporu 2017 

Nadir 
Hastalıklar 

\Fenilketönuri 
(PKU) 

Yenidoğan Tarama Programları Yenidoğan bebeklerin 
hayata sağlıklı başlayabilmelerini sağlamak amacıyla 
ülke düzeyinde yenidoğan tarama programlarını 
genişlettik. Daha önce başlatılmış olan fenilketonüri 
taramasını yaygınlaştırdık. Çocuklarımızın özellikle 
nörolojik gelişimi açısından hayati öneme sahip olan 
konjenital hipotiroidi taramasını 2006 yılı sonunda, 
biyotinidaz eksikliği taramasını ise 2008 yılı sonunda 
başlattık. Böylece yakalandığında kolayca önlenebilen, 
ancak gözden kaçırıldığında telafisi imkansız sonuçlar 
doğurarak zihinsel ve bedensel gelişme geriliğine yol 
açan fenilketonüri ve konjenital hipotiroididen 
bebeklerimizi büyük ölçüde korumuş olduk. 
Fenilketonüri ve hipotiroidi taramalarında hedef 
nüfusun %96,5’ine ulaştık. Tüm illerimizde işitme 
taramalarına başladık. Henüz tarama yapmayan 
hastanelerimize işitme taraması cihazları temin edilmesi 
için alımlar yapmaktayız. 

“fenilketonüri” 

T.C. Sağlık Bakanlığı 
Faaliyet Raporu 2011 

 

“fenilketonüri” 

T.C. Sağlık Bakanlığı 
Faaliyet Raporu 2011 

 

“Fenilketonüri”  

T.C. Sağlık Bakanlığı 
Faaliyet Raporu 2011 

 Yenidoğan muayenesi ve bakımı (Bkn. Böl. Güvenli “fenilketonüri” 
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Annelik) Yenidoğan muayene protokolu: tam fiziksel 
muayene; neonatal enfeksiyonların önlenmesi ve 
yönetimi (ör., oftalmia neonatorum, kordon 
enfeksiyonu); ideal emzirme uygulaması; 
malformasyonlar; anne beslenmesi; bağışıklama; 
kayıtlar; yenidoğan taramaları (fenilketonüri, 
hipotroidi); sevk endikasyonları 

Yenidoğan muayenesi ve bakımı (Bkn. Böl. Güvenli 
Annelik) Yenidoğan muayene protokolu: tam fiziksel 
muayene; neonatal enfeksiyonların önlenmesi ve 
yönetimi (ör., oftalmia neonatorum, kordon 
enfeksiyonu); ideal emzirme uygulaması; 
malformasyonlar; anne beslenmesi; bağışıklama; 
kayıtlar; yenidoğan taramaları (fenilketonüri, 
hipotroidi); diğer bölüm uzmanlığı 

Ana Çocuk Sağlığı ve Aile 
Planlaması Genel 
Müdürlüğü Türkiye Ür. 

 

“fenilketonüri” 

Ana Çocuk Sağlığı ve Aile 
Planlaması Genel 
Müdürlüğü Türkiye Ür. 

 

“fenilketonüri” 

Ana Çocuk Sağlığı ve Aile 
Planlaması Genel 
Müdürlüğü Türkiye Ür. 

 Doğan bebeklerin gelecek hayatlarında sağlıklarını 
güvence altına almak üzere bu bebeklerde çeşitli 
hastalıklar için tarama programları uygulanmaya 
başlanmıştır.  

Devam eden Fenilketonüri taraması yanında, tarama 
programlarına bu yıl hipotiroidi de eklenmiştir. 

 Fenilketonüri Günleri. 

“Fenilketonüri” 

Sağlık Bakanlığı Sağlık 
2003 

 

“Fenilketonüri” 

Sağlık Bakanlığı Sağlık 
2003 

 Yenidoğan Taramaları ile Engelleri Aşıyoruz! Genetik 
geçişli bazı hastalıklar, erken tespit edilmediği taktirde 
özellikle beyin dokusunu etkileyerek ömür boyu devam 
eden kalıcı hasarlara neden olmaktadır. Yenidoğan 
döneminde yapılan taramalarla bu hastalıklar erken 
tespit edilmekte ve uygun tedavilerle engellilik 
önlenebilmektedir. Yenidoğan bebeklerin hayata 
sağlıklı başlayabilmelerini sağlamak amacıyla ülke 
düzeyinde yenidoğan tarama programlarını genişlettik. 
Daha önce başlatılmış olan fenilketonüri taramasını 
yaygınlaştırdık. Çocuklarımızın özellikle nörolojik 
gelişimi açısından hayati öneme sahip olan konjenital 
hipotiroidi taramasını 2006 yılı sonunda, biyotinidaz 
eksikliği taramasını ise 2008 yılı sonunda başlattık. 
Böylece yakalandığında kolayca önlenebilen, ancak 
gözden kaçırıldığında telafisi imkansız sonuçlar 
doğurarak zihinsel ve bedensel gelişme geriliğine yol 
açan fenilketonüri ve konjenital hipotiroididen 
bebeklerimizi büyük ölçüde korumuş olduk. 
Fenilketonüri ve hipotiroidi taramalarında hedef 
nüfusun %96,5’ine ulaştık (Grafik 30). Yenidoğan 
Tarama Programı kapsamında 2011 yılında, yıl içinde 
doğan 1.266.785 bebeğin taramasını yaptık. Taramalar 
sonucunda 154 bebeğe fenilketonüri, 2.201 bebeğe 
konjenital hipotiroidi (geçici vakalar da dâhildir) ve 204 
bebeğe biyotinidaz eksikliği tanıları koyarak 

“fenilketonüri” 

Sağlık Bakanlığı Türkiye 
Sağlıkta Dönüşüm 
Programı Değerlendirme 

 

“fenilketonüri” 

Sağlık Bakanlığı Türkiye 
Sağlıkta Dönüşüm 
Programı Değerlendirme 

 

“Fenilketonüri” 

Sağlık Bakanlığı Türkiye 
Sağlıkta Dönüşüm 
Programı Değerlendirme 

 

“fenilketonüri” 

Sağlık Bakanlığı Türkiye 
Sağlıkta Dönüşüm 
Programı Değerlendirme 
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tedavilerine başladık. 
 

 Yenidoğan Tarama Programları Yenidoğan bebeklerin 
hayata sağlıklı başlayabilmelerini sağlamak amacıyla 
ülke düzeyinde yenidoğan tarama programlarını 
genişlettik. Daha önce başlatılmış olan fenilketonüri 
taramasını yaygınlaştırdık. Çocuklarımızın özellikle 
nörolojik gelişimi açısından hayati öneme sahip olan 
konjenital hipotiroidi taramasını 2006 yılı sonunda, 
biyotinidaz eksikliği taramasını ise 2008 yılı sonunda 
başlattık. Böylece yakalandığında kolayca önlenebilen, 
ancak gözden kaçırıldığında telafisi imkansız sonuçlar 
doğurarak zihinsel ve bedensel gelişme geriliğine yol 
açan fenilketonüri ve konjenital hipotiroididen 
bebeklerimizi büyük ölçüde korumuş olduk. 
Fenilketonüri ve hipotiroidi taramalarında hedef 
nüfusun %96,5’ine ulaştık. Yenidoğan Tarama Programı 
tarama kapsamında 2011 yılında, yıl içinde doğan 
1.226.875 bebeğin taramasını yaptık. Taramalar 
sonucunda 154 bebeğe fenilketonüri, 2.201 bebeğe 
konjenital hipotiroi (gecici vakalar da dahildir) ve 224 
bebeğe biyotinidaz eksikliği tanıları koyarak 
tedavilerine başladık. 

“fenilketonüri”  

T.C. Sağlık Bakanlığı 
Faaliyet Raporu 2012 

 

“fenilketonüri” 

T.C. Sağlık Bakanlığı 
Faaliyet Raporu 2012 

 

“Fenilketonüri” 

T.C. Sağlık Bakanlığı 
Faaliyet Raporu 2012 

 

“fenilketonüri” 

T.C. Sağlık Bakanlığı 
Faaliyet Raporu 2012 

 Yenidoğan Tarama Programları Yenidoğan bebeklerin 
hayata sağlıklı başlayabilmelerini sağlamak amacıyla 
ülke düzeyinde yenidoğan tarama programlarını 
genişlettik. Daha önce başlatılmış olan fenilketonüri 
taramasını yaygınlaştırdık. Çocuklarımızın özellikle 
nörolojik gelişimi açısından hayati öneme sahip olan 
konjenital hipotiroidi taramasını 2006 yılı sonunda, 
biyotinidaz eksikliği taramasını ise 2008 yılı sonunda 
başlattık. Böylece yakalandığında kolayca önlenebilen, 
ancak gözden kaçırıldığında telafisi imkansız sonuçlar 
doğurarak zihinsel ve bedensel gelişme geriliğine yol 
açan fenilketonüri ve konjenital hipotiroididen 
bebeklerimizi büyük ölçüde korumuş olduk. 
Fenilketonüri ve hipotiroidi taramalarında hedef 
nüfusun %98,9’na ulaştık. Tüm illerimizde işitme 
taramalarına başladık. Henüz tarama yapmayan 
hastanelerimize işitme taraması cihazları temin edilmesi 
için alımlar yapmaktayız. 

“fenilketonüri” 

T.C. Sağlık Bakanlığı 
Faaliyet Raporu 2013 

 

“fenilketonüri”  

T.C. Sağlık Bakanlığı 
Faaliyet Raporu 2013 

 

“Fenilketonüri” 

T.C. Sağlık Bakanlığı 
Faaliyet Raporu 2013 

 Yenidoğan Tarama Programları Yenidoğan bebeklerin 
hayata sağlıklı başlayabilmelerini sağlamak amacıyla 
ülke düzeyinde yenidoğan tarama programlarını 
genişlettik. Daha önce başlatılmış olan fenilketonüri 
taramasını yaygınlaştırdık. Daha önce başlatılmış olan 
fenilketonüri taramasını yaygınlaştırdık. 
Çocuklarımızın özellikle nörolojik gelişimi açısından 
hayati öneme sahip olan konjenital hipotiroidi 
taramasını 2006 yılı sonunda, biyotinidaz eksikliği 
taramasını ise 2008 yılı sonunda başlattık. Böylece 
yakalandığında kolayca önlenebilen, ancak gözden 

“fenilketonüri” 

T.C. Sağlık Bakanlığı 
Faaliyet Raporu 2014 

 

“fenilketonüri”  

T.C. Sağlık Bakanlığı 
Faaliyet Raporu 2014 
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kaçırıldığında telafisi imkansız sonuçlar doğurarak 
zihinsel ve bedensel gelişme geriliğine yol açan 
fenilketonüri ve konjenital hipotiroididen bebeklerimizi 
büyük ölçüde korumuş olduk. Fenilketonüri ve 
hipotiroidi taramalarında hedef nüfusun %98,9’na 
ulaştık. Tüm illerimizde işitme taramalarına başladık. 
Henüz tarama yapmayan hastanelerimize işitme 
taraması cihazları temin edilmesi için alımlar 
yapmaktayız. 
 

“Fenilketonüri”  

T.C. Sağlık Bakanlığı 
Faaliyet Raporu 2014 

 Fenilketonüri taraması ile birlikte, 2006 yılı sonunda 
Konjenital Hipotiroidi, 2008 Aralık ayında da 
Biyotinidaz Eksikliği, Ocak 2015 ise Kistik Fibrozisi 
tarama profiline ilave ettik. 2017 yılında Konjenital 
Adrenal Hiperplazi (KAH) pilot çalışmasını yaptık. 

“Fenilketonüri” 

T.C. Sağlık Bakanlığı 
Faaliyet Raporu 2017 

Tablo 3’e göre nadir hastalıklarla ilgili yapılan tüm çalışmalar, çalışma için oluşturulmuş kategorilerden 
“Teşhis” kategorisine işaret etmektedir. Yapılan faaliyetlerin hastalıkların önlenmesine, tedavisine veya 
rehabilitasyonuna göre değil teşhise yönelik olduğu ifade edilebilir. 

4. Sonuç 

Ülkemizde kaliteli ve modern sağlık hizmeti sunumu için yapılan çalışmalar çok öncelerden başlamış 
olup SDP ile desteklenmiştir. Bugünlerde de hala bu çalışmalar devam etmektedir. Ancak Türk sağlık 
sisteminde yapılan bu değişikler nadir hastalıkların önlenmesi, teşhisi, tedavisi ve rehabilitasyonu için 
yeterli olmamaktadır. Sağlık sistemine entegre edilmemiş olan nadir hastalıkların hala halk sağlığı için 
ciddi bir tehdit olduğu söylenebilir. Oluşturulan stratejilerde ve politikalarda nadir hastalıklar ve sağlık 
hizmeti sunumu için herhangi bir ifadenin geçmemesi henüz bu hastalıkların Sağlık Bakanlığında 
farkındalık yaratmadığı anlamına gelmektedir.  

Yapılan bu çalışma sonucunda Nadir Hastalıklar ve Yetim İlaçlar konusunda Sağlık Bakanlığının çok 
fazla gündem oluşturmadığı anlaşılmaktadır. Ancak, Sağlık Bakanlığının her yıl yayınladığı faaliyet 
raporlarında nadir hastalıklar konusunun çok az da olsa vurgulandığı görülmektedir. Fakat, faaliyet 
raporları incelendiğinde oluşturulan raporların üzerinde değişiklik yapılmadan aynı şekilde her yıl için 
kullanıldığı görülmektedir.  

T.C. Sağlık Bakanlığı yazılı olarak plan, politika ve stratejilerinde yer vermemiş olsa da son dönemde 
yapılan çalıştaylar ve bakanlık üst düzey yöneticilerinin söylemleri nadir hastalıkları ve yetim ilaçlar 
konusunun bakanlık tarafından son dönemlerde dikkate alınmaya başladığının bir göstergesidir. Türkiye 
Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından Sağlık Bakanlığında 2018 yılında düzenlenen "28 Şubat Nadir 
Hastalıklar Günü Toplantısında” Sağlık Bakanlığının üst düzey yöneticileri nadir hastalıklar konusunda 
ortak kurumlarla ve paydaşlarla yeni bir stratejik plan oluşturulduğunu vurgulamıştır. Bu söylem Sağlık 
Bakanlığının nadir hastalıklar konusunu gündemine aldığını göstermektedir. Ancak bu gelişmenin 
henüz yazılı olarak bakanlık strateji ve politikalarına yansımadığı yapılan bu çalışma sonucunda 
anlaşılmaktadır.  

Sağlık bakanlığının dışında nadir hastalıklar konusunda başka bir kamu kuruluşu olan TUSEB’in 
çalışmalarına rastlamak mümkündür. Özellikle de Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsünün 
bu konu üzerinde durduğu ve strateji ve politika oluşturmak için çalışmalar yaptığı göze çarpmaktadır. 

Nadir hastalıklar, hastalığın teşhisinde, tedavisinde, rehabilitasyonunda ve hastalıkların önlenmesinde 
önemli handikaplara sahiptir. Teşhisin zor, tedavi imkanlarının az, rehabilitasyonun zor olduğu ve 
koruyucu hizmetler için ise yüksek maliyet gerektirdiği bilinen nadir hastalıklar konusunda 
Türkiye’deki faaliyetlerin tedavi edici sağlık hizmetlerine odaklandığı görülmektedir. Ancak son 
dönemdeki çalışmalarla nadir hastalıkların önlenebileceğini gösteren çalışmalara rastlamak mümkündür 
(Bakırcı ve Üstü, 2017). Aynı zamanda yetim ilaç pazarının günde güne genişlediği ve bu hastalıklar 
için yeni ilaçların piyasaya girdiği görülmektedir. Bu gelişmelerle beraber Türkiye’de nadir hastalıklar 
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için sağlanan sağlık hizmetlerinin sadece tedavi edici sağlık hizmetlerine değil tüm sorunların çözümüne 
odaklanan bir hizmet sunması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen plan, proje, politika, 
strateji ve faaliyetlerin teşhis, tedavi, rehabilite edici ve koruyucu sağlık hizmetlerini kapsaması 
gerekmektedir.    

Pak ve İnce (2017) ’nin ülkemizde nadir hastalıklar olarak kabul edilen FMF ve Behçet hastalıklarının 
sağlık hizmeti sunumunda karşılaştıkları sorunların analiz edildiği çalışmada bu hastalara sunulan sağlık 
hizmetinde birçok sorunun var olduğu vurgulanmaktadır. Çalışmada adı geçen hastaların sağlık hizmeti 
sunumunda karşılaştıkları sorunlar katılımcılar tarafından spesifik tanılama aracının ve laboratuvar 
bulgusunun olmaması, aile sağlığı merkezlerinde çalışan sağlık personelinin nadir hastalıklar hakkında 
bilgi sahibi olmaması ve sevk zincirinin üst basamaklarında bulunan sağlık kurumlarına yönlendirmede 
eksikliklerin olması, tıbbi araştırmaların kısıtlı olması, sağlık hizmeti almak için yaşadığı şehirden farklı 
bir yere gitmek zorunda kalınması ve yüksek ilaç maliyetleri olarak ifade edilmiştir. Yapılan bu çalışma 
sonunda analiz edilen Sağlık Bakanlığı dokümanlarında yaşanan bu sorunların politika ve stratejilere 
yansıtılmadığı görülmektedir.  

Tablo 2’de görüldüğü üzere nadir hastalıklar konusu incelenen dokümanlar içinde tema olarak sadece 
bir kez vurgulanmıştır. Teknolojinin gelişmesi, klinik tecrübenin artması ve yatırımların bu alana 
kayması ile teşhis edilen hasta sayısının daha da çoğalması beklenmektedir. Ayrıca bu hastalıkların 
büyük bir kısmının genetik yatkınlık göstermesi ve akraba evliliklerinden etkilenmesi nedeniyle de 
Türkiye için ciddi bir risk oluşturmaktadır. Buna ek olarak, bu hastalıkların uzun süren tedavi ve bakım 
maliyetleri hem hastalar hem de kamu için büyük sorun olacağı düşünülmektedir. Son derece önemli 
olduğu görülen nadir hastalıkların dokümanlar içinde bir kez vurgulanmış olması konu üzerinde politika 
ve stratejilerin yetersiz olduğunu göstermektedir.  

TUİK’in yapmış olduğu Aile Yapısı Araştırması (2016)’na göre Türkiye’de 15 ve üzeri yaşta olup 
evlilik deneyimi yaşam bireylerin %23,2'sinin eşi ile akraba olduğu belirtilmiştir. Yine TUİK’in 2016 
nüfus verilerine göre Türkiye’nin nüfusu yaklaşık olarak 80 milyon civarındadır. Nadir hastalıklar 
genetik geçiş özelliği taşıyabilen hastalıklar olarak tanımlanmaktadır (Bakırcı ve Üstü, 2017). TUİK 
verileri göz önüne alındığında ve nadir hastalıkların %80 oranında genetik geçiş özelliği taşıdığı 
düşünüldüğünde bu tür hastalıkların ülkemizde daha da sık görülebileceği anlaşılmaktadır. Böyle bir 
durumda uzman kişilerden alınacak genetik danışmanlık ilerleyen dönemlerde ortaya çıkabilecek 
sorunların farkedilmesine ve oluşabilecek hastalıkların engellenmesine yardımcı olabilecektir.  

Nadir hastalıklar konusunda, mevcut durumda görülen eksiklerin giderilerek sağlık politikalarına ve 
planlarına ek olarak bu eksiklikler dahil edilmelidir. Nadir hastalıkların önlenmesi, tanılanması, tedavi 
edilmesi ve rehabilite edilmesi oldukça güçtür. Bu hastalıklar büyük zaman ve maliyet gerektirmektedir. 
Bununla beraber nadir hastalıklar halk sağlığı sorununu ortaya çıkarabilecek bir konuma sahiptir. Ayrıca 
hastalıklardan birinde teşhis almış kişilerin sağlık problemleri dışında psikososyal ve ekonomik 
problemler yaşadığı bilinmektedir. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı plan ve politikalarında nadir hastalıklar 
konusunu gündemine almalı ve uzun dönemli stratejiler geliştirmelidir. Buna ek olarak, bundan sonra 
yapılacak araştırmalarda bu çalışmada var olan kısıtlar ortadan kaldırılarak tüm belge ve dokümanlar 
incelenebilir ve çalışma genişletilebilir. Nadir hastalıklar konusunda Avrupa’da ve Dünya’da iyi politika 
ve uygulamaları görmek mümkündür. Bu çalışmalar örnek alınarak ulusal eylem planları geliştirilebilir 
ve ülkemizde çeşitli pilot çalışmalar yapılabilir.  
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ALZHEİMER HASTALIĞI MALİYETİNİN BİBLİYOMETRİK 
ANALİZİ 

Enver Bozdemir1 
İlknur Arslan2 

Özet 

Sağlık sistemlerinde en çok maliyet gerektiren hastalıklar arasında kronik hastalıklar yer almaktadır. Alzheimer 
hastalığı (AH) kronik bir beyin rahatsızlığı olup demans tipi hastalıklar içerisinde en yaygın görülenidir. 
Çalışmanın amacı, alzheimer hastalığını maliyet açısından dikkate alan çalışmaların olup olmadığı, varsa bu 
çalışmaların ne zaman ve kimler tarafından, hangi ülkelerde, hangi bilimsel araçlarla yapıldığının ve ne kadar 
atıf aldıklarının tespitini yaparak bu alanda yapılacak bilimsel çalışmalara yol göstermektir. Bu amaç 
doğrultusunda yapılacak tespitleri ortaya çıkarabilmek için bibliyometrik analiz tekniği kullanılmıştır. 
Gerçekleştirilen analiz sonucunda, bu alanda en çok yayının 2012 yılında yapıldığı, yayın sayısında ABD’nin en 
önde olduğu ve en fazla atıf alan çalışmanın Neumann Pj’ye ait olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Her ne kadar son 
yıllarda AH maliyeti ile ilgili yayınlanan makale sayısı artsa da bu yaklaşımın daha çok kabul görebilmesi için 
sağlık kurumlarına, çalışanlarına ve hastalara olan faydalarının ortaya konulduğu çok daha fazla çalışmanın 
yapılması önemli görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Alzheimer Hastalığı, Hastalık Maliyeti, Bibliyometrik Analiz 

BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF ALZHEIMER DISEASE COST 

Abstract 

Chronic diseases are among the most costly diseases in health systems. Alzheimer's disease (AD) is a chronic 
brain disease and the most common form of dementia. The aim of the study is to lead to scientific studies on this 
field by determining whether there are studies that take Alzheimer's disease in terms of cost, if there are when 
these studies have been done, by whom, in which countries, by which scientific tools, and how much they have 
been referred to them. Bibliometric analysis technique has been used to reveal the determinations to be made for 
this purpose. As a result of the analysis, it has been found that the most article have been published in this area in 
2012, USA has the first place in the number of publications and Neumann Pj has the most cited study. Although 
the number of published articles on the cost of AD has increased in recent years, it seems important to carry out 
much more study on healthcare institutions, their employees and their benefits in order to gain greater acceptance 
of this approach. 

Key Words: Alzheimer's Disease, Disease Cost, Bibliometric Analysis  

1. Giriş 

Alzheimer Hastalığı (AH); merkezi sinir sisteminin (MSS) çeşitli bölümlerinde nöron ve sinaps 
kayıplarına neden olarak; bilişsel işlevlerde yetersizlik, bir takım nöropsikatrik ve davranışsal 
bozukluklar ile karakterize nörodejeneratif bir hastalıktır (Özkay ve ark., 2011:20). Alzheimer ile ilişkili 
semptomlar, tanı ve takip ziyaretleri için devam eden tıbbi tedavi, diğer tıbbi durumlar için tedavi veya 
tıbbi ekipman, gezici sağlık ekipleri için ev güvenlik hizmetleri, kişisel bakım malzemeleri, evde bakım 
hizmetleri gibi alanlarda hastalara, hasta yakınlarına ve bakım sunan profesyonellere çeşitli maliyetleri 
olan hastalık (Alzheimer’s Association, 2018), nöropsikiyatrik semptomların varlığı, hastalık evresi ve 
kullanılan ilaç tedavisi gibi birçok faktörden etkilenmektedir (Castro ve ark., 2010: 264). 

Alzheimer hastalığının oluşumunda yaşlanmanın önemli bir risk faktör olduğu ve 65 yaş sonrasında 
hastalığın görülme sıklığının görülme sıklığının her beş yılda bir iki katına çıktığı bildirilmiştir (Özkay 
vd, 2011:35). Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Türkiye ise 2050 yılında dünyada en fazla Alzheimer 
hastasının olacağı dört ülkeden birisi olacağı öngörülmektedir.  (Çobaner ve Yıldırım 2017:1). 

                                                      
1 Doç. Dr., Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, enverbozdemir@duzce.edu.tr 
2 Master Öğrencisi, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, ilknurr.arslann@gmail.com 
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Özellikle ABD’de durum daha ciddi boyutlara ulaşmıştır. Öyle ki, Alzheimer ve bağlı hastalıkların ABD 
toplumuna maliyeti yaklaşık olarak 227 Milyar $’dır (Alzheimer’s Association, 2018). ABD, Japonya, 
Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya’da Alzheimer hastası oranlarının ortalaması % 1,96 bulunmuştur. 
Bu ortalama ve 2000 yılı nüfus sayımındaki ülke nüfusumuz (67.803.927) dikkate alınarak; Türkiye’de 
1.328.957 Alzheimer hastası olduğu varsayılabilir. Alzheimer hastalarının %10’unun tedavi aldığı 
varsayımı ile ülkemizde 133.000 kişinin ilaç tedavisi aldığı söylenebilir (Tulunay, 2006:8). AH için 
hasta başına yıllık maliyet 17.000-48.000 $ olarak bildirilmektedir (Torun ve Şalva, 2012:1). Bu 
nedenle, AH maliyetleri artan bir şekilde incelemelere tabi olmuştur (Castro ve ark., 2010: 264). 

Bu denli yüksek ve çeşitli maliyetlere sahip olabilen AH’nın maliyeti üzerine ne kadar yayın 
yapıldığının, bu yayınların hangi ülkelerde ve kimler tarafından en fazla ele alındığının ve bu yayınların 
ne kadar ilgi görüp atıf aldığının ortaya konulması amacıyla yapılan bu çalışmada bibliyometrik analiz 
tekniğinden faydalanılmıştır. Bu teknik sayesinde bilimsel literatürün makroskopik olarak incelenmesi 
sağlanmaktadır. Ayrıca, bibliyometrik analiz tekniği, belirli bir araştırma alanı içerisindeki bilimsel 
çıktıların özellikleri ve gelişim sürecini takip etmek isteyenler için ideal bir yöntem olarak işlev 
görmektedir (Jia ve ark. 2014; Zhou ve ark. 2016). 

2. Yöntem 

Bu bölümde araştırmanın amacı ve öneminden, araştırma probleminden, araştırmanın veri toplama 
tekniklerinden ve araştırmanın analizinden bahsedilmiştir. 

2.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu araştırmanın amacı, alzheimer hastalığının maliyeti ile ilgili bilimsel araştırmaları incelemek, 
değerlendirmek ve daha iyi ve daha güvenli hastanelerin tasarlanmasına yönelik sağlık yöneticilerine 
rehberlik edecek bir çalışma ortaya çıkarmaktır. 

Alzheimer hastalığının maliyeti son yıllarda yaşlanma oranın artmasıyla hastalık yayılımında bir artış 
gözlenmiştir. Bu çalışmada sunulan bilgiler, Alzheimer hastalığının maliyeti ile ilgili, elde edilen 
araştırma ilerlemeleri hakkında net bir resim sunabilirken; uygulayıcılara yazar, dergi, ülke, kurum, 
referans ve araştırma konularından gelen temel etkileri tanımlamada yardımcı olabilir. 

2.2. Araştırmanın Veri Toplama Teknikleri 

Web of Science” bilimsel yayınların analizi için en yaygın ve sıkça kullanılan veritabanı olarak kabul 
edildiğinden (Yang ve diğerleri, 2013:136) bu araştırmada veri toplama yöntemi olarak “Web of 
Science” akademik yayın veri tabanı kullanılmıştır. Veriler Nisan 2018 tarihinde elde edilmiştir. “Web 
of Science'daki her yayın, yayın yılı, yazarlar, yazarların alanları, ünvanları, özet, kaynak konu 
kategorileri ve referanslar da dahil olmak üzere pek çok ayrıntı içermektedir. 

Yayın taramada “Alzheimer” ve “Cost” anahtar kelimeleri kullanılmıştır. Bu tarama “Alzheimer” ve 
“Cost” anahtar kelimeleri yayınların başlığında, özetinde ve / veya anahtar kelimelerinde tanımlandığı 
anlamına gelir. Tırnak işaretleri arama terimine dahil edilmiştir. Tırnak işareti kullanmak daha sağlıklı 
sonuçlar alınmasına yardımcı olmaktadır (Nunen ve diğerleri, 2017: 2). 

Bu sıkı koşul, arama sonuçlarının sağlamlığını garanti etmeye yardım etmektedir. Zaman aralığı olarak 
1975-2018 arası seçilmiştir. Başlangıç yılının 1975 seçilmesinin nedeni, Web of Science’ın akademik 
yayınları ilk kez depolamaya başladığı tarihin 1975 olmasıdır. Aynı arama stratejisi farklı bir tarihte 
gerçekleştirilirse, sonuçların farklılaşması doğal karşılanmalıdır. Bu farklılıklar, Web of Science'ın 
sürekli güncellenmesi gerçeğinden ve çalışma alanının sürekli yeni makalelerle desteklenebilmesinden 
kaynaklanmaktadır. (Liu ve ark., 2013). Bu durum aşağıdaki şekilde görsel olarak ifade edilmiştir.  
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Şekil 1. Web Of Science Arama Ekranı 

Aynı arama stratejisi farklı bir tarihte gerçekleştirilirse, sonuçların az da olsa farklılaşması mümkün 
olabilir. Bu farklılık, Web of Science'ın sürekli olarak güncellenmesinden ve zaman içindeki küçük 
değişikliklerle sonuçlanabilmesinden kaynaklanmaktadır. 

2.4. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Araştırmada VOSviewer programına uygulandığın dolayı sadece “Web of Science” veri tabanını 
kullanılmıştır. PubMed, Scopus, RIS ve Crossref Json gibi diğer veri tabanlarından veri alınmaması bu 
araştırmanın sınırlılığını oluşturmaktadır. 

2.5. Araştırmanın Analizi 

Bu çalışmada Yazarlar, ülkeler, birlikte yapılan atıflar ve terimler arasındaki ilişkileri analiz etmek ve 
görselleştirmek için herhangi bir ücret istemeyen ve herkesin kullanmasına açık olan VOSviewer 
yazılımı (www.vosviewer.com) kullanılmıştır.  

VOSviewer yazılımı (Visualization Of Similarities; Benzerliklerin görselleştirilmesi), kümeleme 
yöntemine dayalı çalışmaktadır. VOS kümeleme yöntemi, kümelenme konularına, her bir kümenin 
farklı bir renkle işaretlenmesine ve sınıflandırılmasına dayalı çalışmaktadır (Van Eck ve ark., 2010). 
Görselleştirmelerin yorumu, bulgular bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Ancak, genel olarak 
yorum: “Dairelerin büyüklüğü ve etiketin yazı tipi, oluşum sayısının büyüklüğünü ve renkler ise 
kümeleri (kaç sınıfa ayrıldığını) temsil etmektedir. İki daire arasındaki uzaklık, aralarındaki benzerliği 
ve ilişkiyi ortaya koymaktadır X ekseni ve y ekseni özel bir anlam taşımamakta ve haritalar serbestçe 
döndürülebilmektedir.” şeklinde yapılmaktadır (Khalil ve Gotway Crawford, 2015).  

Yine bu çalışmada VOSviewer yazılımı yardımıyla “Alzheimer Hastalığının Maliyeti” konulu 
çalışmalarda en çok atıf alan yazarların, dokümanların, kaynakların, organizasyonların ve ülkelerin bir 
atıf analizi tekniği olan Citation, Bibliographic Coupling ve Co-Citatıon teknikleri kullanılarak ortaya 
çıkarılması amaçlanmıştır. Bu sayede bibliyografik eşleştirme bağı güçlü yazarlar, dokümanlar, 
kaynaklar, organizasyonlar ve ülkeler belirlenmiştir.  

Ayrıca bu alanda 1975-2018 yılları arasında mevcut akademik yayınlar nitel araştırma yöntemlerinden 
betimsel araştırma yöntemiyle değerlendirmeye alınmıştır. Betimsel analiz, verilerin araştırma 
sorularının ortaya koyduğu temalara göre organize edilmesine yardımcı olan bir analiz yaklaşımıdır 
(Birgin, 2008: 6). Bu sayede elde edilen veriler daha kapsamlı ve organize bir şekilde analiz 
edilebilmektedir. 

VOSviewer yazlımı yardımıyla gerçekleştirilen Bibliyometrik analizin kökeni aslında, matematiksel ve 
istatistiksel yöntemlerin kitaplar ve diğer iletişim ortamlarına uygulanmasına dayanmaktadır (Pritchard 
1969:348). Daha geniş bir ifadeyle ise; basılı dergi, kitap, makale gibi bilimsel yayınların yazar, alan, 
konu, atıf, kurum, ülke gibi bilgilerinin matematiksel ve istatistiksel araçlarla nicel analizinde kullanılan 
ve ilgili disipline, alana, konuya, kurumlara, ülkelere, yazarlara, yazarlar arası işbirliğine ilişkin bazı 
ipuçları veren yöntemler bütünü olarak belirtilebilmektedir (Ukşul, 2016:13). Bibliyometri ile ilgili ilk 
çalışma Campbell tarafından 1896’da yayımlanan Theory of the National and International Bibliography 
adlı kaynak olduğunu iddia etmektedir. Bu çalışmada, ele alınan yayınların konu dağılımları istatistiksel 
bir analiz yöntemiyle yapılmıştır (Sengupta 1992:75).  
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Bibliyometrik analiz, yazarların, dergilerin, ülkelerin ve enstitülerin performans ve araştırma kalıplarını 
değerlendirmek için kullanılmaktadır. Ayrıca bu araştırma kalıpları arasındaki işbirliği modellerini 
belirlemek ve ölçmek için kullanılabilmektedir. ( Li ve Zhao, 2015 ). Bu analiz tekniği sayesinde en 
etkili yazarlar ve yayınlar ve belirli bir konuda öne çıkan dergi, ülke ve kurumlar belirlenebilmektedir. 
Bibliyometri sayesinde araştırma temalarının çeşitliliği ve bir araştırma alanının multidisipliner 
karakteri hakkında genel bir kanıya varmak mümkün olabilmektedir. Bibliyometri, belirli bir araştırma 
alanındaki son gelişmeleri, araştırma yönlerini ve önde gelen konularını ortaya çıkarabilmektedir (Wang 
ve ark. 2014).  

Bibliyometrik analiz, hem içerik açısından hem de coğrafi olarak belirli bir araştırma disiplininin mevcut 
boşluklarının keşfedilmesine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, bibliyografya, bilimle ilgili karar verme 
sürecinde hayati bir rol oynamakta ve dergilerin, ülkelerin ve kurumların performansını değerlendirmek 
için yaygın şekilde kullanılmaktadır. Bibliyometrik sonuçlardan, politika yapıcılar ve finansman 
kuruluşları yöneticileri yararlanabilmektedir (Van Nunen ve ark. 2017). 

Bibliyometrik analizde ele alınan temel bir unsur atıf analizidir. Atıf analizi ile aynı zamanda  
bilbiliyografik eşleştirme ve ortak atıf da analiz edilebilmektedir. Bibliyometrinin ilgilendiği konuların 
başında yer alan “atıf yapma” (citation) kavramı matbaanın bulunmasından sonra, Rönesans döneminde 
gelişmiştir. (Al vd: 2004). Genel anlamda atıf, alıntı yapılan bütün belgelerin bir bölümü ile alıntı yapan 
bütün belgelerin bir bölümü arasındaki ilişkiye işaret eder (Ukşul, 2016:13). Atıf analizi (Citation 
Analysis) atıf yapan ve atıf yapılan belgeler arasındaki ilişkiyi inceleyen bibliyometrinin bir alanıdır 
(Smith, 1981). Atıf analizi bibliyografik eşleşme ve ortak atıf analizi olarak iki başlık altında 
incelenebilir. 

Bibliyografik Eşleştirme (Bibliographic-Coupling) Bibliyografik eşleştirme, bir ya da daha fazla 
referansın iki belge tarafından ortak kullanımıdır. Diğer br deyişle, bibliyografyaları eşleşen, yani aynı 
belgeye atıf yapmış iki belge arasında kurulan bağlantı da denilebilir buna. Burada önemli olan aynı 
kaynağa atıf yapmış belgelerdir (Ukşul, 2016:18). Farklı iki kaynakta aynı yayına atıf yapılması 
bibliyografik eşleştirmedir.(Garfield 1988). 

Ortak Atıf Analizi (Co-citation Analysis)  atıf yapanları analiz eden bibliyografik eşleştirmenin tersine, 
atıf yapılan iki belgenin analizidir. Ortak atıf aynı belge tarafından atıf yapılmış belgeler arasında 
kurulan bağlantı da denilebilir. Burada önemli olan aynı kaynaktan atıf almış belgelerdir. Bibliyografik 
eşlemede aynı kaynağa atıf yapmış belgeler incelendiği için zaman içinde farklılık gösteren bir yapı 
görülmez. Bunun tersine ortak atıf almış belgeler zamanla değişebilir ve bu değişim o disiplinin zaman 
içindeki eğilimini gösterebilir. Ayrıca sıklıkla ortak atıf alan bu belgeler o disiplinin anahtar kavram ve 
yöntemini meydana getiren kaynaklardır. Bu nedenle bibliyometrik çalışmalarında ortak atıf analizi 
daha çok kullanılan analiz yöntemidir (Ukşul, 2016:18). Bibliyografik eşleştirme ve ortak atıf, konu ya 
da diğer bazı özellikler (örneğin, otorite) açısından yayınların birbirlerine benzerliği hakkında bir fikir 
vermektedir (Al, 2008:40). 

3. Bulgular 

3.1.Yayın Sayıları ve Yayınların Büyüme Eğilimi 

Belli bir araştırma alanındaki bilimsel yayınların genel büyümesini açıklayan modeller bulunmaktadır. 
Bu modellerden biri de Price'ın yasasıdır (De Solla Price, 1963 ). Bu yasaya göre, bir araştırma alanının 
büyümesi dört aşamadan geçmektedir:  

• Küçük bir bilim adamı grubunun yeni bir alanda yayın yapmaya başladığı öncü çalışmalar 
aşaması, 

• Yayın sayısının bir önceki döneme göre kat kat artması (bilim adamlarını halen konunun 
keşfedilmemiş yönlerini bulma cazibesine kapıldığı dönem)  

• Bilgi gövdesinin güçlenmesi ve  

• Yayın sayısının azalması. 
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Bu son aşama, araştırma alanının doymuş olduğuna ve yayınların olgunlaşma aşamasından sonraki süreç 
olan bitiş dönemine girildiğine işaret etmektedir. (Dabi ve ark., 2016  

Tablo:1 Yıllara Göre Yayın ve Atıf Sayısı 

Yıllara Göre Yayın Sayısı Yıllara Göre Atıf Sayısı 

  

Şekiller incelendiğinde  “Alzheimer Hastalığının Maliyeti ” başlıklı çalışmaların 2000 yılında 
yayınlanmaya başladığı ve istikrarlı bir artış göstermediği görülmektedir. “Alzheimer Hastalığının 
Maliyeti ”  ile ilgili en fazla çalışma ve atıf 2012 yılında yapılmıştır.  

3.1.1.Yazarlar Ve İşbirlikleri 

En çok yayın yapan beş yazar ile ilgili bilgiler. Tablo ile pekiştir. 

Tablo 2: Alzheimer Hastalığının Maliyeti Üzerine Yayın Yapan En Verimli Yazarların İlk 5'i. 

NO Yazar adı Atıf Sayısı 

1 Pang YP ve diğerleri, 1996 334 

 

2 Neumann PJ ve diğerleri, 
1999 

149 

 

3 Wimo A ve diğerleri, 2003 121 

 

4 Beeri MS ve diğerleri, 
2002 

112 

 

5 Gutterman EM ve 
diğerleri, 1999 

104 

Çok sayıda ortak yazılmış yayın, aynı alan içindeki yazarlar arasında yakın bir ilişki olduğunu ve 
gelecekteki işbirliği için daha büyük bir fırsat olduğunu göstermektedir. (Wang ve ark, 2014). 
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En çok atıf yapılan yazarlar Pang YP ve diğerleri (1996), Neumann PJ ve diğerleri (1999), Wimo A ve 
diğerleri (2003), Beeri MS ve diğerleri (2002) ve Gutterman EM ve diğerleri (1999)’dur. Anılan yazarlar 
konu başlıkları açısından sırası ile şu konulara yoğunlaşmışlardır: “Asetilkolinesterazın son derece 
güçlü, seçici ve düşük maliyetli bis-tetrahidroaminakrin inhibitörleri Alzheimer hastalığını tedavi etmek 
için yeni ilaçlara karşı adımlar, Hafif veya orta derecede Alzheimer hastalığının tedavisinde donepezilin 
maliyet etkinliği, Orta ve şiddetli Alzheimer hastalığı olan hastalarda memantinin kaynak kullanımı ve 
maliyet analizi, Toplumda yaşayan Alzheimer hastalığı hastalarında demansın (BPSD) davranışsal ve 
psikolojik belirtilerinin maliyeti, Alzheimer hastalığı ve yönetilen ilaçlarda ilgili bunama maliyeti” dir. 

3.1.2. En Çok Yayın Yapan Dergiler 

En çok katkıda bulunan 5 dergi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

Tablo 3: Alzheimer Hastalığının Maliyeti üzerine yayın yapan en aktif dergilerin ilk 5’i 

NO Derginin başlığı Yayın 
sayısı 

200’ün 
%’desi 

Derginin konu 
kategorisi ** 

1 VALUE IN HEALTH     

   

42 %21.000 Sağlık 

2 PHARMACOECONOMICS  
   

15 %7.500 Sağlık 

İlaç 

3 JOURNAL OF THE AMERICAN 
GERIATRICS SOCIETY    

14 %7.000 Amerikan Sağlığı 

Uyku 

Alzheimer 

4 INTERNATIONAL JOURNAL OF 
GERIATRIC PSYCHIATRY  

 

9 %4.500 Amerikan Sağlığı 

Psikiyatrik 
Hastalıklar 

5 JOURNAL OF ALZHEIMERS DISEASE
  

9 %4.500  Sağlık 

Alzheimer 
Hastalığı 

3.1.3. Ülkelere Göre Yayınların Dağılımı 

Dünyanın 7 büyük sanayileşmiş ülkesinin 6’sınn (G7: ABD, İtalya, Almanya, İngiltere, Kanada ve 
Fransa) en üretken ülkeler arasında en üst sıralarda yer aldığı için, ekonomik kalkınma bilimsel ve 
akademik yatırıma katkıda bulunuyor gibi gözüküyor ( Liu ve ark, 2012; Yang ve ark., 2013 ). 

Diğer bilimsel araştırma alanlarında olduğu gibi, işbirlikçi ülkeler coğrafi olarak korelasyon eğilimi 
göstermektedirler. Yayın sayıları ve üretimi en üretken ülkeler etrafında dönmekte veya 
gerçekleşmektedir. (Zheng ve ark., 2016). Alzheimer hastalığının maliyeti konulu en çok yayının 
yapıldığı ülkeler Şekil 2’de görsel olarak ifade edilmiştir. Buna göre en çok yayının yapıldığı ülke 87 
yayın ile ABD olmuştur.  
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Şekil 2. Ülkelerin Yayın Sayısı 

3.2. Alzheimer Hastalık Maliyetinin Bibliyometrik Analizi   

3.2.1.Konu Kategorilerine Göre Haritalama 

Dairelerin büyüklüğü bir terimin oluşumunu temsil etmekte, yani boyut arttıkça, Alzheimer Hastalığının 
Maliyeti yayınlarının özetlerinde ve başlıklarında bir terimin oluşumu daha yüksektir. Terimler 
arasındaki toplam mesafe, ilişkileri hakkında bilgi verir. Terimler arasındaki uzaklık ne kadar kısa 
olursa, ilişkileri o kadar güçlü olur. Terimlerin birbirine bağlılığı, başlıkların ve özetlerin içinde birlikte 
geçen ifadelerin sayılması sayesinde belirlenmektedir. Renkler farklı kümeleri ayırt etmek için kullanılır 
(Rodrigues ve ark., 2014 ).  

Alzheimer Hastalığının Maliyeti konulu çalışmalarda en çok kullanılan terimlerin tespiti için 
VOSwiever programındaki metin verisine dayalı haritalama kullanılmıştır. Programdaki eşik değer 10 
seçilmiştir. 5116 terimin 151’i bu eşik değeri karşılamaktadır. Analiz sonucunda en çok kullanılan 
terimler  

Tablo:4 Konu Kategorilerine Göre Sınıflandırma 

    

Hasta Maliyet Etkililik Bunama Plasebo 

 

 

 

 

 

Toplam Maliyet Memantin Duyarlılık Analizi 

Bakıcı Donepezil 

Duyarlılık 

Resmi Olmayan 
Bakım OALY Yaş Kurumsallaşma 

Artış Deneme Seviye 

Hafta Ekonomik 
Değerlendirme 

Oran 

Terimlerin aralarındaki bağlantının VOSviewer programındaki görseli aşağıdaki gibidir. En çok 
kullanılan kelime “Maliyet Etkilili”dir. Bunu “Memantin, Bunama, Donepzil ve Kalite ” kelimeleri takip 
etmektedir. 
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En fazla kullanılan kelimelerin diğer kelimeler ile bağlantıları aşağıdaki gibidir; 

Hasta kelimesinin 285 bağlantı ile ilişkili olduğu kelimeler: Maliyet Etkililik, Bakıcı, Bunama, 
Demantia ve Toplam Maliyet’tir. 

Maliyet Etkililik kelimesinin 79 bağlantı ile ilişkili olduğu kelimeler: QALY, Hasta, Memantin, Bakıcı 
ve Bunama’dır.  

Memantin kelimesinin 73 bağlantı ile ilişkili olduğu kelimeler: Hasta, Maliyet Etkililik, Bunama 
veDonepezil’dir. 

Tablo:5 Konu Kategorisi Ağ ve Yoğunluk Görseli 

Konu Kategorisi Ağ Görseli Konu Kategorisi Yoğunluk Görseli 

Bu terimlerin kullanım yoğunluğunun VOSwiever programındaki görseli aşağıdaki gibidir. Kullanılan 
terimler en azdan çoğa doğru mavi,yeşil,sarı,turuncu ve kırmızı renkleri ile görselleştirilmiştir. 
Renklendirmeden de görüldüğü üzere en fazla kullanılan kelime Hasta’dır. En az kullanılan kelimeler 
de mavi renklerde görüldüğü üzere Beyin omurilik sıvısı CSF kelimesidir. 

3.3.Atıfa Dayalı Haritalama 

Atıfa dayalı haritalama yapılırken “Atıf” (Citation) analizi kullanılmıştır. Bu analiz alıntıları güçlü 
yazarlar, dokümanlar, kaynaklar, ülkeler ve organizasyon üzerine yapılmıştır.  

Bibliyometrinin ilgilendiği konuların başında yer alan “atıf yapma” (citation) kavramı matbaanın 
bulunmasından sonra, Rönesans döneminde gelişmiştir. Dipnotların ve referansların kullanım tarihi 
kesin olarak bilinmemekle birlikte, bu konuda Oxford English Dictionary’de verilen ilk örnek William 
Savage’in A Dictionary Of The Art Of Printing (1841) adlı çalışmasıdır. Dipnota benzeyen örneklerin 
ilk kullanım tarihi 16. yüzyıla kadar gitmektedir. Literatürde atıf yapmanın temel işlevinin atıf yapan ile 
atıf yapılan belge arasında bir bağ kurmak olduğu belirtilmektedir. Öte yandan yazarlar tarafından farklı 
nedenlerle de kaynaklara atıf yapıldığı bilinmektedir (Al, 2008). 

Atıf sayısının bir yayının nüfuzunu ve şöhretini ve dolayısıyla kalitesini yansıttığı konusunda genel bir 
ön kabul olduğuna dikkat edilmelidir (Smith, 2007). Bununla birlikte, bazı yazarlar (Walter ve ark., 
2003; Chiu ve Ho, 2007 ) bir yayına başkaları tarafından atıf yapıldığında aslında bir yayının kalitesini 
belirlenmemektedir. Atıf, yayının görünürlük oranını ölçütü olarak değerlendirilmelidir. Ayrıca, açık 
erişim dergi yayınlarından giderek daha çok atıf yapılmaktadır (Whipple ve diğerleri, 2013). 

Bir yayının aldığı atıf sayısı, yayınlanışından bu yana geçen süre ile oldukça ilişkilidir (Qui ve Chen, 
2009 ). Açıktır ki, daha eski yayınların daha yeni yayınlara göre daha fazla atıf alma şansı daha fazladır, 
ancak bu son yayınlanana çalışmaların bu alandaki önemli bir etkisinin olmayacağı manasında 
değerlendirilmemelidir (Milfont ve Page, 2013 ). 
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3.3.1. Atıfa Dayalı Doküman Haritalama 

Programda (VOSviwer) yazarın alıntılanan doküman sayısı minimum 10 seçildiğinde 199 yazarın 68’i 
eşik değeri karşılamaktadır. Yazarların dokümanlarının alıntı bağlantıları en fazla olan 5 yazar aşağıdaki 
tabloda gösterilmektedir. 

Bu yazarların VOSwiever programındaki alıntı bağlantılarının görseli aşağıdaki gibidir. En fazla alıntısı 
yapılan yazarlar Neumann 1999, Jonsson 1999, Green 2007, Bond 2012 ve Jones 2004’tür. En fazla 
alıntısı yapılan yazarlarımızdan alıntı yapan yazarları tablolaştırıldığında; 

Tablo:6 Dokümanların Sınıflandırılması 

Neumann 1999 Jonsson 1999 Green 2007 Bond 2012 

Biasutti 2012 

Mcmahon 2000 

Wimo 1997 

Wimo 2003 

Wimo 2004 

 

Wolfson 2002 

Francois 2004 

Loveman 2002 

Hauber 2000b 

Fuh 2008 

Teipel 2007 

Gagnon 2007 

En fazla alıntısı yapılan yazarların VOSviever programındaki yoğunlaştırılmış görseli aşağıdaki gibidir. 
Görselden de anlaşılacağı üzere;  En fazla alıntısı yapılan yazar Neumann 1999 ve Bond 2012’ dir.  

Tablo:7 Atıf Yapılan Dokümanların Ağ ve Yoğunluk Görseli 

Ağ Görseli Yoğunluk Görseli 

  

3.3.2. Atıfa Dayalı Yapılan Kaynakların Haritalama 

Programda (VOSviwer) yazarın minimum alıntı yapılan kaynak sayısı 5 seçildiğinde 73 kaynaığın 7’si 
eşik değeri karşılamaktadır. En fazla atıf yapılan kaynak 433 atıf ile “Pharmacoeconomics” olmuştur. 
Ardından “378 atıf ile Journal of the American Geriatrics, 213 atıf ile International Journal of Geriatric 
Psk, 176 atıf ile Alzheimer Disease & Assicioted ve 156 atıf ile Neurology” kaynakları gelmektedir. 

En fazla alıntısı yapılan kaynakların VOSviever programındaki yoğunlaştırılmış görseli aşağıdaki 
gibidir. Yıllara göre alıntısı en az olan kaynaktan (yeşil) en fazla olana (kırmızı) doğru sıralandığında: 

• Diğer kaynaklarla bağlantısı en güçlü olan “Pharmacoeconomics” kaynağıdır. 

• Alzheimer Disease & Assicioted ve Neurology kaynaklarının diğerlerine göre birbirleri ile 
bağlantıları daha yoğundur. 
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• Value In Health  kaynağı diğer kaynakları bağlantısı en zayıf olan kaynaktır. 

Tablo:8 Atıf Yapılan Kaynakların Ağ ve Yoğunluk Görseli 

Ağ Görseli Yoğunluk Görseli 

  

3.3.3. Atıf Yapılan Yazarlara Dayalı Haritalama 

Programda (VOSviwer) minimum alıntı yapılan yazar sayısı 5 seçildiğinde 638 yazarın 17’si eşik değeri 
karşılamaktadır. Bu yazarların VOSwiever programındaki kaynakların alıntı bağlantılarının görseli 
aşağıdaki gibidir. Neumann Pj 317 atıf ile en fazla eşleştirmesi yapılan yazardır. Ardından Wimo A, 
Winblad B, Araki SS ve Clegg A gelmektedir.  

En fazla alıntısı yapılan yazarların VOSviever programındaki yoğunlaştırılmış görseli aşağıdaki gibidir. 
Görsel bize şekillerin birbirlerine uzaklık ve yakınlık durumuna göre yazarlar arası alıntı ve naülantı 
ilişki durumunu vermektedir. Neumann Pj  en çok bağlantı kurulan yazardır. Belger M,  Vellas B, Reed 
C ve Haro JM bağlantı güçleri en zayıf olan yazarlardır. 

Tablo:9 Atıf Yapılan Yazarların Ağ ve Yoğunluk Görseli 

Ağ Görseli Yoğunluk Görseli 

 
 

3.3.4. Atıf Yapılan Organizasyonlara Dayalı Haritalama 

Programda (VOSviwer) minimum alıntı yapılan organizasyon sayısı minimum 5 seçildiğinde 329 
yazarın 13’ü eşik değeri karşılamaktadır.  

• En çok atıf yapılan organizasyon 286 atıf ile “Karolinska Inst” dir. Ardından Harvard Univ, 
Colombia Univ, Univ Exeter ve Univ Southampton gelmektedir. Karolinska Inst’dan bağlantılı 
organizasyonlar: Univ Barcelona, Eli Lilly & Co, Univ Marburg’dur.  
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• Harvard Univ’den alıntı yapan organizasyonlar:Univ Exeter, Karolinska Inst ve Univ 
Southampton’dur.. 

• Columbia Univ’den alıntı yapan organizasyonlar: Univ Exeter, Havard Univ ve Karolinska 
Inst’dır.  

• En fazla alıntısı yapılan organizasyon Karolinska Inst’dır. Bunu Harvard Univ ve Univ Exeter 
takip etmektedir. Toulouse Univ  diğer organizasyonlara göre bağlantı gücü azdır. 

Tablo:10 Atıf Yapılan Üniversitelerin  Ağ ve Yoğunluk Görseli 

Ağ Görseli Yoğunluk Görseli 

  

3.3.5. Atıf Yapılan Ülkelere Dayalı Haritalama 

Programda (VOSviwer) minimum alıntı yapılan ülke sayısı 5 seçildiğinde 29 yazarın 9’u eşik değeri 
karşılamaktadır. Türkiye 36 atıf 295 toplam bağlantı ile 11. Sıradadır. Bu ülkelerin VOSwiever 
programındaki alıntı bağlantılarının görseli aşağıdaki gibidir. Görsele göre  en fazla bibilyografik 
eşleştirme yapılan ülke 1787 atıf ile Amerika’dır. Ardından İngiltere, İsveç, Almanya ve Fransa 
gelmektedir. Birbiri ile ilişki ve bağlantıları yüksek olan ülkeler aynı renkleri temsil etmiştir. Amerika, 
İngiltere, Fransa ve Almanya, İsveç İspanya, İtalya ve Hollanda arasındaki bağlantı da diğer ülkelere 
göre daha yoğundur.  

En fazla alıntısı yapılan ülkelerin VOSviever programındaki yoğunlaştırılmış görseli aşağıdaki gibidir. 
Amerika ve İngiltere alıntı sayısı en fazla olan iki ülkedir. Amerika, İspanya ve Kanada arasındaki 
bağlantı da diğer ülkelere göre daha yoğundur. İngiltere ve Fransa arasındaki bağlantı da diğer ülkelere 
göre daha yoğundur. Taylant ve Danimarka’nın diğer ülkeler arasında herhangi bir bağlantı var demek 
zordur. 

Tablo:11 Atıf Yapılan Ülkelerin Ağ ve Yoğunluk Görseli 

Ağ Görseli Yoğunluk Görseli 
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3.4. Bibliyografik Eşleştirme 

Bibliyografik verilere dayalı haritalama yapılırken “bibliyografik eşleştirme” (bibliographic coupling) 
analizi kullanılmıştır. Bu analiz bibliyografik eşleştirme bağlantıları güçlü yazarlar, dokümanlar, 
kaynaklar, ülkeler üzerine yapılmıştır. 

3.4.1. Dokümanların Bibliyografik Verilere Dayalı Haritalandırılması 

Programda (VOSviwer) yazarın minimum doküman sayısı 10 seçildiğinde 199 yazarın 68’i eşik değeri 
karşılamaktadır.  

Bu dokümanların birbirleriyle bağlantılarının VOSviewer programındaki görseli aşağıdaki gibidir. 
Diğer dokümanlar ile 500 toplam bağlantı ile Loveman 2006’dır. Ardından Bond 2012, Green 2005, 
Wimo 2004 ve Green 2007 gelmektedir. Bu kaynakların VOSviewer programındaki yoğunluk görseli 
aşağıdaki gibidir: Görseli incelediğinde bağlantı gücü en aktif yazar turuncu ve kırmızı renklerle 
gösterildiğine göre dönemlerine göre en aktif yazarlar; Loveman 2006, Green 200 ve Bond 2012’dir. 
Clegg 2002 dokümanının diğerler dokümanlara göre bağlantı gücü zayıftır. 

Tablo:12 Eşleştirme Yapılan Dokümanların Ağ ve Yoğunluk Görseli 

Ağ Görseli Yoğunluk Görseli 

  

 

3.3.2. Kaynakların Bibliyografik Verilere Dayalı Haritalandırılması 

Programda (VOSviwer) yazarın minimum alıntı yapılan kaynak sayısı 5 seçildiğinde 73 kaynağın 7’si 
eşik değeri karşılamaktadır 5 kaynak arasında alıntı yapılan ve alıntı yapan kaynakları tablo yardımı ile 
yorumlandığında: 

Tablo 13: En çok Eşleştirme Yapılan Kaynakların Bağlantıları 

Alıntı Yapılan Kaynak Alıntı Yapan Kaynaklar 

Pharmacoeconomics International Journal of Geriatric, Journal of Alzheimers Disease, Journal 
of the American Geriatrics, Alzheimer Disease & Assiociated, Neurology 
ve Value In Health 

International Journal of 
Geriatric  

Pharmacoeconomics, Journal of Alzheimers Disease, Journal of the 
American Geriatrics, Alzheimer Disease & Assiociated, Neurology ve 
Value In Health 
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Journal of Alzheimers 
Disease 

Pharmacoeconomics, International Journal of Geriatric , Journal of the 
American Geriatrics, Alzheimer Disease & Assiociated, Neurology ve 
Value In Health 

Journal of the American 
Geriatrics 

Pharmacoeconomics, Journal of the American Geriatrics, International 
Journal of Geriatric, Journal of Alzheimers Disease,  Alzheimer Disease 
& Assiociated, Neurology ve Value In Health 

Alzheimer Disease & 
Assiociated 

Pharmacoeconomics, International Journal of Geriatric, Journal of 
Alzheimers Disease, Journal of the American Geriatrics, Neurology ve 
Value In Health 

 

En fazla alıntısı yapılan kaynakların VOSviever programındaki yoğunlaştırılmış görseli aşağıdaki 
gibidir. Yıllara göre alıntısı en az olan kaynaktan (yeşil) en fazla olana (kırmızı) doğru sıralandığında: 

• En çok eşleştirme yapılan ve bağlantısı en yüksek olan kaynaklar “Pharmacoeconimcs ve 
Journal of the American Geriatrics’dir. 

• Journal Of American Geriatrics ve Alhzeimer Disease & Assiociated  kaynaklarının diğerlerine 
göre birbirleri ile bağlantıları daha yoğundur. 

• Value In Health diğer kaynakları bağlantısı en zayıf olan kaynaktır. 

Tablo 14: EşleştirmeYapılan Kaynakların Ağ ve Yoğunluk Görseli 

Ağ Görseli Yoğunluk Görseli 

  

3.3.3. Yazarların Bibliyografik Verilere Dayalı Haritalandırılması 

Programda (VOSviwer) minimum alıntı yapılan yazar sayısı 5 seçildiğinde 638 yazarın 17’i  eşik değeri 
karşılamaktadır. Bu yazarların VOSwiever programındaki kaynakların alıntı bağlantılarının görseli 
aşağıdaki gibidir. Neumann Pj 317 atıf ile en fazla eşleştirmesi yapılan yazardır. Ardından Wimo A, 
Winblad B, Araki SS ve Clegg A gelmektedir.  

Görseldeki renk uyumundan da anlaşılacağı üzere Timmins ve Murph’in arasındaki bağlantı gücü düğer 
yazarlara göre daha yoğundur.  

En fazla alıntısı yapılan yazarların VOSviever programındaki yoğunlaştırılmış görseli aşağıdaki gibidir. 
Görsel bize şekillerin birbirlerine uzaklık ve yakınlık durumuna göre yazarlar arası alıntı ve naülantı 
ilişki durumunu vermektedir. Neumann Pj  en çok bağlantı kurulan yazardır. Belger M,  Vellas B, Reed 
C ve Haro JM bağlantı güçleri en zayıf olan yazarlardır.  

Tablo 15: Eşleştirme Yapılan Yazarların Ağ ve Yoğunluk Görseli 
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Ağ Görseli Yoğunluk Görseli 

  

3.3.4. Organizasyonların Bibliyografik Verilere Dayalı Haritalandırılması 

Programda (VOSviwer) minimum alıntı yapılan organizasyon sayısı minimum 5 seçildiğinde 329 
yazarın 13’ü eşik değeri karşılamaktadır.  

 

• En çok atıf yapılan organizasyon 286 atıf ile “Karolinska Inst” dir. Ardından Harvard Univ, 
Colombia Univ, Univ Exeter ve Univ Southampton gelmektedir. Karolinska Inst’dan bağlantılı 
organizasyonlar: Univ Barcelona, Eli Lilly & Co, Univ Marburg’dur.  

• Harvard Univ’den alıntı yapan organizasyonlar:Univ Exeter, Karolinska Inst ve Univ 
Southampton’dur.. 

• Columbia Univ’den alıntı yapan organizasyonlar: Univ Exeter, Havard Univ ve Karolinska 
Inst’dır.  

• En fazla alıntısı yapılan organizasyon Karolinska Inst’dır. Bunu Harvard Univ ve Univ Exeter 
takip etmektedir. Eli Lilly & Co Ltd diğer organizasyonlara göre bağlantı gücü azdır. 

Tablo 16: Eşleştirme Yapılan Üniversitelerin Ağ ve Yoğunluk Görseli 

Ağ Görseli Yoğunluk Görseli 

  

3.3.5. Ülkelerin Bibliyografik Verilere Dayalı Haritalandırılması 

Programda (VOSviwer) minimum eşleştirme yapılan ülke sayısı 5 seçildiğinde 29 yazarın 9’u eşik 
değeri karşılamaktadır. Türkiye 36 eşleştirme ile 295 toplam bağlantı ile 16. Sıradadır. Bu ülkelerin 
VOSwiever programındaki alıntı bağlantılarının görseli aşağıdaki gibidir. Görsele göre  en fazla 
bibilyografik eşleştirme yapılan ülke 1787 eşleştirme ile Amerika’dır. Ardından İngiltere, İsveç, 
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Almanya ve Fransa gelmektedir. Birbiri ile ilişki ve bağlantıları yüksek olan ülkeler aynı renkleri temsil 
etmiştir. Amerika, İngiltere, Fransa ve Almanya, İsveç İspanya, İtalya ve Hollanda arasındaki bağlantı 
da diğer ülkelere göre daha yoğundur.  

En fazla alıntısı yapılan ülkelerin VOSviever programındaki yoğunlaştırılmış görseli aşağıdaki gibidir. 
Amerika ve İngiltere alıntı sayısı en fazla olan iki ülkedir. Amerika, Avusturalya ve Kanada arasındaki 
bağlantı da diğer ülkelere göre daha yoğundur. İngiltere, Norveç ve Galler arasındaki bağlantı da diğer 
ülkelere göre daha yoğundur. İsrail ile diğer ülkeler arasında herhangi bir bağlantı var demek zordur. 

Tablo 17: Eşleştirme Yapılan Ülkelerin Ağ ve Yoğunluk Görseli 

Ağ Görseli Yoğunluk Görseli 

 
 

3.5. Ortak Atıf  

Atıflara dayalı haritalama yapılırken “ortak atıf” (co- citation) analizi kullanılmıştır. Bu analiz atıf 
bağlantıları güçlü ortak atıf yapılan referanslar, ortak atıf yapılan kaynaklar, ortak atıf yapılan yazarlar 
(yalnızca ilk yazarlar) üzerine yapılmıştır. 

3.5.1. Ortak Atıf Yapılan Referanslar 

Atıfta bulunulan referansın asgari sayıdaki alıntı sayısı 10 seçildiğinde 2908 atıfta bulunulan 
referansların 46 tanesi eşik değerini karşılamaktadır.  En fazla ortak atıf yapılan referans 35 ortak atıf 
ile “Folstein Mf” dir. Ardından Neuman Pj, Mckhann G, Rogers Sl ve O’brien Bj gelmektedir. 
Görseldeki tüm referanslar bu ilk beş referanstan atıf yapmıştır. Birbirleri ile aralarında en fazla atıf 
yapan referansları görsel 3 farklı renkle gruplandırmıştır.  

Tablo 18: Ortak Atıf Yapılan Referansların Ağ ve Yoğunluk Görseli 

Ağ Görseli Yoğunluk Görseli 
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Ortak atıf yapılan referansların VOSviewer programındaki yoğunluk görseli yukarıdaki gibidir: 
“Folstein Mf, Neumann Pj ve Leon J en çok ortak atıf yapılan referanslardır. Jonssson L’nin diğer 
referanslara göre bağlantı gücü zayıftır. 

3.5.2. Ortak Atıf Yapılan Kaynaklar 

Atıfta bulunulan kaynakların asgari sayıdaki alıntı sayısı 20 seçildiğinde 1123 kaynağın 40’ı eşik 
değerini karşılamaktadır. En fazla ortak atıf yapılan kaynak 318 ortak atıf ile “Neurology”’dir Ardından 
“Int J Geriatr Psych, Pharmacoeconomics, J Am Geriatr Soc ve Alz Dis Assoc Dis’dir. 

Tablo 19: Ortak Atıf Yapılan Kaynakların Ağ ve Yoğunluk Görseli 

Ağ Görseli  Yoğunluk Görseli 

 
 

Atıf yapılan kaynakların VOSviewer programındaki yoğunluk görseli yukarıdaki gibidir: Diğer 
kaynaklarla bağlantı gücü en yüksek olan kayrak “Neurology”dir.  

3.5.3. Ortak Atıf Yapılan Yazarlar (Yalnızca İlk Yazarlar) 

Ortak atıf yapılan yazarların asgari sayıdaki alıntı sayısı 20 seçildiğinde 2062 alıntı yapılan yazarın 21’i 
eşik değerini karşılamaktadır. En fazla ortak atıf yapılan yazar 94 ortak atıf ile Wimo A’dır. Ardından 
Neumann Pj, Jonsson L, Wingbland B ve Rogers Sl gelmektedir. 

Tablo 20: Ortak Atıf Yapılan Yazarların Ağ ve Yoğunluk Görseli 
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Ağ Görseli Yoğunluk Görseli 

  

Alıntı yapılan yazarların VOSviewer programındaki yoğunluk görseli yukarıdaki gibidir: En fazla alıntı 
yapılan yazarlar yoğunlaştırılmış görselde de aynı sonuca ulaşılmıştır Wimo A bağlantı gücü en yüksek 
olan yazardır.  

4. Sonuç 

Bibliyometrik bir analize dayalı Alzheimer Hastalığının Maliyeti ile ilgili yayınlarının temel 
özelliklerine ilişkin makroskopik bir genel bakış sağlama amacıyla yapılan bu çalışmada, ulaşılan 
çalışmaların artma eğiliminde olduğu gözlemlenmiştir. Araştırmacılara ve uygulayıcılara yazar, dergi, 
ülke, kurum, referans ve araştırma konularından gelen temel etkileri tanımladığında;  

• Alzheimer Hastalığının Maliyeti yayınlarının atıf analizi sonuçlarına göre; diğer yazarlar 
tarafından en çok tercih edilen doküman Neumann 1999’a ait olandır. Dolayısıyla en fazla atıf 
alan yazar Neumann Pj’dir. Bu alanda yapılan çalışmalara bakıldığında, Alzheimer Hastalığını 
ve maliyetini en fazla önemseyen ülkenin ABD olduğu göze çarpmaktadır. 

• Alzheimer Hastalığının Maliyeti yayınlarının bibliyografik eşleştirme analizi sonuçlarına göre; 
en fazla eşleştirme yapılan doküman, Loveman 2006’ya ait olandır. En fazla eşleştirme yapılan 
yazar yine  “Neumann Pj” olmuştur. En fazla eşleştirme yapılan ülke de yine ABD olmuştur. 

• Alzheimer Hastalığının Maliyeti yayınlarının ortak atıf analizi sonuçlarına göre; en fazla ortak 
atıf yapılan kaynak “Neurologoy’dir. En fazla ortak atıf alan yazar ise Wimo A olmuştur. 

• Alzheimer Hastalığının Maliyeti yayınlarının özetlerinde ve anahtar kelimelerinden en çok 
kullanılan terimlerin Hasta, Maliyet Etkililik, Memantin, Bunama ve Kalite olduğu, daha sonra 
yapılacak çalışmalarda bu terimlerin üzerinde durulabileceği ve buradan yola çıkarak farklı 
konu kategorilerine de değinilebileceği önerilebilmektedir. 

Yapılan bu bibliyometrik çalışmanın bazı kısıtları da bulunmaktadır.  Her şeyden önce, arama Web of 
Science'da listelenen yayınlarla sınırlı olması Web of Science en büyük küresel veri tabanları arasında 
yer almasına rağmen elbette Alzheimer Hastalığının Maliyeti alanındaki tüm yayınları (PubMed veya 
Scopus gibi uluslararası veri tabanlarını) içermemektedir. Ayrıca bibliyometrik analiz nicel yöntemleri 
kullandığı için yayınların içeriği veya kalitesi yorumlanamamaktadır. Bibliyometrinin bir diğer kısıtı, 
analizin yalnızca Web of Science'da bulunan mevcut sınıflandırmalar için yapılabilmesidir. Bu, teorik 
ve ampirik çalışmalar arasındaki ayrım ve ampirik araştırmalarda bağlam hakkında daha fazla ayrıntı 
(örneğin, çalışmanın yapıldığı sektörler veya ülkeler) gibi diğer değerli bilgilerin ihmaline neden 
olmaktadır.  
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Sonuç olarak, Alzheimer Hastalığının Maliyeti yayınları hakkında sunulan yayın sayıları, yayın yapılan 
ülkeler, yayın yazarları, bu yayınlara yapılan atıf ve ortak atıflar gibi bilgilerin, ilgili konuda yapılacak 
çalışmalara bir yol haritası sunacağı düşünülmektedir. 
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PATERNALİST (BABACAN) LİDERLİĞİN MOTİVASYON ÜZERİNE 
ETKİSİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA 

Mustafa Nal1 
Ekrem Sevim2 

Özet 
Bu araştırmanın amacı sağlık yöneticilerinin göstermiş olduğu paternalist (babacan) liderliğin, sağlık 
çalışanlarının motivasyonu üzerine etkisi olup olmadığını tespit etmektir. Çalışmanın evrenini İstanbul ilinde 
faaliyet gösteren özel bir hastanede çalışan sağlık personelleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise bu 
hastanede çalışan ve araştırmaya katılmayı kabul eden sağlık çalışanları oluşturmaktadır. Araştırmaya 
katılmayı kabul eden çalışanlar örnekleme dahil edilmiştir ve 156 kişiye anket uygulanmıştır. Yapılan araştırma 
sonucunda paternalist liderliğin, dışsal motivasyon üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı ve pozitif yönde bir 
etkisi olduğu saptanmıştır (β=346, t=4,574, p<0,05).  

Anahtar Kelimeler: Paternalist Liderlik, Babacan Liderlik, İş Motivasyonu. 

THE IMPACT OF PATERNALISTIC LEADERSHIP STYLE ON MOTIVATION: A RESEARCH ON 
HEALTH EMPLOYEES 

Abstract 

The aim of this research is to determine whether the paternalistic leadership (paternal leadership) shown by 
health managers is an effect on the motivation of health workers. The universe of the work constitutes the health 
personnel working in a private hospital operating in the province of Istanbul. The health workers who work in 
this hospital and agree to participate in the research constitute the sample of this researcher. Employees who 
agreed to participate in the survey were included in the sampling and a questionnaire was applied to 156 
individuals. It was found that paternalistic leadership was a statistically significant and positive effect on 
external motivation (β=346, t =4,574, p<0,05). 

Key Words: Paternalist Leadership, Babacan Leadership, Business Motivation. 

1. Giriş
Yöneticilerin başarısı, astlarını örgütsel amaçları gerçekleştirecek şekilde davranış göstermeye 
sevk edebilmesine, çalışanların bilgi, yetenek ve güçlerini bu yönde harcamalarına bağlıdır. 
Bu nedenlerden dolayı yöneticiler motivasyon konusu ile ilgilenmeleri gerekir (Koçel, 2011, 
s.619). Yöneticinin en önemli görevi etkin bir örgüt oluşturmaktır. Etkin bir örgüt ise
motivasyonu yüksek düzeyde olan çalışanların varlığı ile sağlanabilir. Organizasyonlarda
çalışanların her biri kendilerine verilen işi gerçekleştirmek için çaba harcamaya istekli
olmadığı sürece yönetsel faaliyetlerden sonuç alınamaz (Şimşek, 2014, s.145).
Motivasyon ancak davranışların yorumlanması ile hakkında fikir ileri sürülebilecek bir
konudur. Kişinin davranışları motivasyonunun göstergesidir. İşletme yöneticileri motivasyon
konusu üzerinde durmaları gereken önemli bir konudur. Motivasyonu etkileyen faktörlerin
tespiti kişilerin davranışlarının yorumlanması ile anlaşılabilir. Birçok durumda etkin liderlik
çalışanların motivasyonunu etkilemektedir (Koçel, 2011, s.620). Bu araştırmanın amacı sağlık
yöneticilerinin göstermiş olduğu paternalist (babacan) liderliğin, sağlık çalışanlarının
motivasyonu üzerine etkisi olup olmadığını tespit etmektir.

1 Öğr.Gör.Dr., Kastamonu Üniversitesi, mustafanal@hotmail.com 
2 Sağ. Mem., İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, ekremsevim68@hotmail.com 
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1.2. Motivasyon 
Motivasyon kelimesi İngilizce ve Fransızca “motive” kelimesinden türetilmiştir. “Motive” 
kelimesinin Türkçe karşılığı güdü, saik ve harekete geçirici olarak yorumlanabilir (Eren, 
2015, s.498).  Motivastyon kelimesi ise Türkçe’de ilerlemek, harekete geçmek, güdülenmek 
gibi anlamları bulunmaktadır.  
Motivasyon kişiyi yönlendiren bir güç olarak kabul edilmektedir. Kişiyi bir hedef 
doğrultusunda ileriye götürmek, yönlendirmek ve harekete geçirmek için kullanılan bir araçtır 
(Bakan, 2011,s.253). “Motivasyon, bir hedef belirlemek ve bu hedef yönünde insanları 
harekete geçirmek için verilen çabaların tümü” olarak tanımlanabilir. (Tengilimoğlu, 
2012,s.127).  
Bir başka ifade ile “motivasyon kişilerin belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kendi arzu ve 
istekleri ile davranmaları ve çaba göstermeleri” olarak tanımlanabilir (Koçel, 2011, s.619). Bu 
tanımlara göre motivasyon, kişinin davranışlarını etkilemesi ve bu etki doğrultusunda onu 
belirli hareketlere yönlendirme anlamına gelmektedir (Şerif, 2014, s.145).  
Motivasyon kavramı literatürde içsel motivasyon, dışsal motivasyon, içgüdüsel motivasyon, 
araçsal motivasyon, ve hedef içselleştirme olmak üzere beş boyutu ile ele alınmıştır.  
İçsel motivasyon: İçsel motivasyon kişinin; yeniliklere açık, zor olanı başarma, kendini 
geliştirmeye, araştırmaya, öğrenmeye ve uygulamaya yönelik doğal eğilimidir. İnsanın pozitif 
potansiyelini açıklayan en iyi şey içsel motivasyondur. Kişiye seçim yapma olanağı tanınması 
ve kendini yönlendirmeye yönelik fırsatlar verilmesi ile içsel motivasyonu arttırılabilir (Ryan 
ve Deci, 200, s.70). İçsel motivasyon kavramı; bireyi harekete geçirmede en etkili motivasyon 
boyutu olarak ele alınmaktadır. İstek ve ihtiyaçlar, dürtüler, arzular gibi kişinin içinde 
yaşadığı bir takım duygulardır. Bu duygular kişiyi kendi içerisinde hareket olgusunu başlatır. 
Günlük yaşantıda ve iş yaşamında bireylerin performanslarını etkileyen, onları yönlendiren ve 
davranışlar da süreklilik sağlayan en önemli itici güçtür (Abbasoğlu, 2015, s.31). 
 
Dışsal motivasyon; bireyin davranışını etkileyen dış faktörleri işaret eder (Antonioli ve ark., 
2016, s.3). Bireye çevresindeki insanlardan, yöneticilerinden gelen ödüller, cezalar kısaca 
çevrenin bireyin davranışını kontrol etmesi ile başlayan süreçtir. Bu motivasyon boyutunda 
davranışı destekleyen olumlu ve olumsuz faktörler sıralamak mümkündür. Organizasyon 
tarafından çalışanların ödüllendirmesi, çeşitli kulüp ve derneklere üye olunmasını sağlaması, 
çalışmaların değerlendirilmesi ve puanlanması, kurum içinde kabul edilme ve çalışanı 
benimseme gibi faktörler olumlu motivasyon faktörleridir. Bireyin kurum içerisinde 
benimsenmemesi, hakkının verilmemesi, kişiye adaletsiz davranılması, pozisyonu ile alay 
etme, çalışanı küçük görme ve cezalandırma gibi faktörler ise olumsuz motivasyon 
faktörleridir (Abbasoğlu, 2015, s.33). 
 İçgüdüsel motivasyon; Eğer bir kişi belli türden işleri yaptığı için motive oluyorsa ya da bu 
davranışlar onun için eğlenceliyse, o zaman içsel motivasyonun gerçekleştiği söylenebilir 
(Barbuto ve Scholl, 1998:1012). İçgüdü insanlarda herhangi bir öğrenme olmadan ortaya 
çıkan histir. İnsanlar öğrenme isteği ile dünyaya gelirler. Başarılı olma, kariyer sahibi olma 
kısacası bir iş yapabilme güdüsü de içgüdüsel bir durumdur (Abbasoğlu, 2015, s.33). 
 Araçsal motivasyon; araçsal ödüller, ödeme, terfi, ikramiye vb. gibi dışsal somut sonuçlara 
götürecek şekilde algıladıklarında bireylerin motive eder ve davranışa sevk eder (Barbuto ve 
Scholl, 1998:1012). 
Hedef içselleştirme; Davranışların içerikleri ile kişisel değer sistemleri uyumlu olduğunda ve 
bireyler tutumları kabul ettiği zaman kişi hedef içselleştirmeyle motive olur. Her çalışan, 
genel amaçlar doğrultusunda çalışmak için motive olduğuna inanırlar (Barbuto ve Scholl, 
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1998:1012). Bireyin örgüt hedeflerini içselleştirmesi, kendiyle bütünleştirmesi örgüte 
güvenmesi ve bağlanmasıyla mümkündür(Abbasoğlu, 2015, s.34). 
1.3. Babacan (paternalist)  liderlik 
Babacan (Paternalist) liderlik, hiyerarşik ilişki içinde liderin aile bireyi gibi astlarının kişisel 
ve profesyonel hayatlarına rehberlik eder ve karşılığında astlarından sadakat bekleyen bir 
yaklaşım olarak tanımlamaktadır (Gelfand vd., 2007: 493). Babacan lider, astların özel 
yaşamlarının içerisinde yer alır, onlara bir “baba” gibi davranır ve onları koruyup kollar 
(Pellegrini & Scandura, 2006: 269). 
Paternalizm, birçok ülkede tercih edilen bir liderlik modelidir, kollektivizm ve yüksek güç 
mesafesine sahip birçok ülkede örneğin Türkiye, Hindistan, Çin ve Meksika’da liderlik 
modeli olarak tercih edilmektedir (Salminen-Karlsson, 2015: 410). Kültürel bir özellik 
gösteren Paternalist Liderlik, daha çok Pasifik Asya, Orta Doğu ve Latin Amerika’da 
görülmektedir.  
Araştırmacılar, paternalist liderliği kültürel olarak olumlu ve olumsuz olarak farklı şekilde 
yorumlamaktadır. Örneğin batılı araştırmacılar, paternalist liderliği olumsuz olarak 
değerlendirmekte iken, paternalist liderliğin yaygın görüldüğü doğu toplumlardaki 
araştırmacılar ise paternalist liderliği olumlu olarak değerlendirmektedir (Salminen-Karlsson, 
2015: 411). Paternalist liderin, çalışanların aile hayatı ile ilgilenmesi, bireyci kültürlerde 
çalışanlar tarafından gizlilik ihlali olarak algılanabilmekte iken, toplulukçu kültürlerde ise 
istenen ve beklenen bir durum olarak algılanmaktadır (Aycan, 2006: 450). 
Paternalist liderlik yaklaşımının üç ayrı öğesi vardır: otoriter liderlik, iyilik sever liderlik ve 
ahlaki liderliktir (Cheng vd., 2014: 83).  Otoriter liderlik, mutlak otorite ve kontrol ile astları 
üzerinde sıkı bir yönetim uygulayan ve itaat bekleyen bir liderin davranışları ifade eder. 
Otoriterlik liderlik, astların liderin emirlerine sorgusuz sualsiz uyduğu, liderin astların 
üzerinde oluşturduğu yetki ve egemenlik olarak tanımlanabilir (Lu ve Hsu, 2015: 116). 
İyiliksever Liderlik, astları ile iyi ilişkiler kurma anlamına gelir (Anwar, 2013:109). 
İyiliksever lider, aile bireylerinin ve astlarının refahı için kişisel bir kaygı gösteren 
karakterdeki lideri ifade eder (Lu ve Hsu, 2015: 116). İyiliksever liderlik, astlarının kişisel ve 
ailesel bir bütünlük içinde huzurlu olmaları için kaygısı olan lideri ifade eder (Cheng ve 
Wang, 2015: 640). Lider çalışanları ile özenle ilgilenir ve dostça bir çalışma ortamı oluşturur. 
Çalışma ortamından memnun olan çalışanların memnuniyetlerini verimlilik olarak 
göstermeleri beklenir (Anwar, 2013:109). 
 Ahlaki liderlik,  ölçülü olmayı ifade eder. Ayrıca üstün kişisel erdemli liderlik davranışı 
olarak ahlaki liderlik, fedakarca hareket eder, (örneğin, ahlaki karakter ve bütünlük), öz-
disipline sahip, örnek liderliği ifade eder. (Cheng ve Wang, 2015: 640). Ahlaki liderlik, 
çoğunlukla bencilce hareket etmeyen, dürüst, üstün ahlaki karakterli ve örnek davranışlar 
sergilerler (Cheng ve Wang, 2014: 640). Lider takipçileri için alacağı kararlarda adil ve etik 
ilkeler doğrultusunda kararlar verir. Bu sayede etik ve mutlu bir çalışma ortamı sağlanmış 
olur (Anwar, 2013:109).  
 
 

2. Yöntem 
     2.1. Araştırmanın amacı ve modeli 
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Bu araştırmanın amacı, Paternalist Liderliğin sağlık çalışanlarının Motivasyonu üzerine etkisi 
olup olmadığını ortaya koymaktır. Araştırmanın modeli ise ilişkisel tarama modelinde 
betimsel bir çalışmadır. 

2.2.Araştırmanın evreni 
Çalışmanın evrenini İstanbul ilinde faaliyet gösteren özel bir hastanedir. Araştırmanın 
örneklemini ise bu hastanede çalışan ve araştırmaya katılmayı kabul eden sağlık çalışanları 
oluşturmaktadır. Araştırmaya katılmayı kabul eden çalışanlar örnekleme dahil edilmiştir ve 156 
kişiye anket uygulanmıştır. 

2.3.Veri toplama araçları 
Bu araştırmada, sağlık çalışanlarının sosyodemografik özelliklerini belirlemek için “Kişisel 
Bilgi Formu”, paternalist liderlik algısını ölçmek için “Paternalist Liderlik Ölçeği”, 
motivasyon düzeyini ölçmek için “Motivasyon Ölçeği” kullanılmıştır. 
Bu araştırmada paternalist liderlik davranışlarını ölçmek için, Aycan (2006) tarafından 
geliştirilen Paternalistik Liderlik Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 5 boyuttan oluşmaktadır ve 21 
ifade bulunmaktadır. 5’li likert tipi olan ölçekte “1=kesinlikle katılmıyorum”, 
“2=katılmıyorum”, “3=kısmen katılıyorum”, 4=katılıyorum”, “5=kesinlikle katılıyorum”, 
şeklinde ifadeler yer almaktadır. 
Motivasyon düzeyini ölçmek için J. Barbuto ve R. School tarafından geliştirilen ve ülkemizde 
Aslanadam (2011) tarafından kullanılan, motivasyon ölçeği kullanılmıştır. Ölçekte 30 ifade 
bulunmaktadır ve 5 boyuttan (İçgüdüsel motivasyon (1-6), araçsal motivasyon (7-12), dışsal 
motivasyon (13-18), içsel motivasyon (19-23), hedef içselleştirme (24-30)) oluşmaktadır. 
Ölçek 5’li likert biçimindedir (Aslanadam, 2011, s.49). 
 

2.4.Araştırmanın hipotezleri 
H1: Paternalist liderliğin, çalışanların motivasyonu üzerine pozitif yönlü etkisi vardır. 
H2: Paternalist liderliğin, içgüdüsel motivasyon üzerine pozitif yönlü etkisi vardır. 
H3: Paternalist liderliğin, araçsal motivasyon üzerine pozitif yönlü etkisi vardır. 
H4: Paternalist liderliğin, dışsal motivasyon üzerine pozitif yönlü etkisi vardır. 
H5: Paternalist liderliğin, içsel motivasyon üzerine pozitif yönlü etkisi vardır. 
H6: Paternalist liderliğin, hedef içselleştirme üzerine pozitif yönlü etkisi vardır. 

2.5. Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirlik ve geçerlilik analizi 
Araştırmada kullanılan paternalist liderlik ve motivasyon ölçeğinin yapı geçerliliğini ölçmek 
için Principal Components tekniği ile Promax döndürme yöntemi açımlayıcı faktör analizi 
yapılmıştır. Paternalist liderlik ölçeği analiz sonucunda, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri 
0,886 ve ve p=0,000 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre paternalist liderlik ölçeğinin, 
faktör analizi yapmak için uygun olduğu tespit edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda bir ifade 
(20)  birden fazla faktör altında yer aldığı için değerlendirme dışı bırakılmıştır. Tekrarlanan 
analiz sonucunda 20 ifadenin 3 faktör altında toplandığı ve toplam varyansın %64,93’ünü 
açıkladığı tespit edilmiştir. Birinci faktör, aile atmosferi oluşturma, kişiselleştirilmiş ilişkiler 
ve iş dışı yaşama katılma (1,2,3,4,5,6,7,9,11,12,13) toplam varyansın %47,86’sını, ikinci boyut 
sadakat beklentisi (8,10,15,16) toplam varyansın %10,78’ini, üçüncü faktör hiyerarşi ve otorite 
(17,18,19,21) toplam varyansın %6,28’ini oluşturduğu saptanmıştır. 
Motivasyon ölçeği analiz sonucunda, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri 0,838 ve p=0,000 
olarak tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre motivasyont ölçeğinin, faktör analizi yapmak için 
uygun olduğu görülmüştür. Yapılan analiz sonucunda, üç ifadeye (7,27,30) yeterince yüklenme 
olmadığı için değerlendirme dışı bırakılmıştır, 27 ifadenin, 4 faktör altında toplandığı ve toplam 
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varyansın %60,76’sını açıkladığı tespit edilmiştir. Birinci faktör içgüdüsel motivasyon (1,2,3,4,5,6) 
toplam varyansın %6,19’unu, ikinci faktör araçsal motivasyon (8,9,10,11,12) toplam varyansın 
%,5,33’ünü, üçüncü faktör dışsal motivasyon (13,14,15,16,17,18) toplam varyansın 
%31,1’ini, dördüncü faktör içsel motivasyon ve hedef içselleştirme 
(19,20,21,22,23,24,25,26,28,29) toplam varyansın %18,13’ünü oluşturmaktır. 
Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirliği Cronbach’s Alpha güvenilirlik katsayısı 
kullanılarak güvenilirlik analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda paternalist liderlik 
ölçeği Cronbach’s Alpha değeri 0,937, motivasyon ölçeği Cronbach’s Alpha değeri 0,910 
olarak tespit edilmiştir ve yüksek düzeyde güvenilir olduğu görülmüştür. 

2.6.Kullanılan istatistiksel yöntemler 
Araştırmada elde edilen veriler, SPSS 16 programı kullanılarak analizleri yapılmıştır. 
Verilerin analizinde; Bağımsız T testi, Tek Yönlü Anova, Kruskal Wallis Analizi, Korelasyon 
Analizi, Basit Doğrusal Regresyon Analizi yapılmıştır.  
 

3. Bulgular 
Sağlık çalışanlarına ait demografik ve mesleki özelliklere ait veriler Tablo 1’de gösterilmiştir. 
Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının %73,1’i (n=114) kadın, %26,9’u (n=42) erkeklerden 
oluşmaktadır. Katılımcıların %39,7’si 26-35 yaş aralığında, %38,5’i 16-25 yaş aralığında, 
%17,3’ü 36-50 yaş aralığında ve %4,5’i 51 yaş ve üzeri yaş grubundadır. Çalışanların 
%35,9’u lisans, %27,6’sı ön lisans, %24,4’ü lise, %10,9’u yüksek lisans, %1,3’ü ise doktora 
mezunudur. Katılımcıların %56,4’ü bekar, %43,6’sı evlidir. Katılımcıların mesleklere göre 
dağılımları ise %64,7 hemşire, %7,7 acil tıp teknikeri, %7,1 ebe, %5,1 hekim, %5,1 tıbbi 
sekreter, %3,2 sağlık memuru, %1,9 radyoloji teknikeri, %6,1 diğer sağlık personeli 
şeklindedir.   
 

Tablo 1. Sağlık çalışanlarının demografik özellikleri 
Demografik Özellikler  n % 

Cinsiyet 

Kadın  114 73,1 

Erkek 42 26,9 

Toplam 156 100 

    

Yaş  

16-25 yaş 60 38,5 

26-35 yaş 62 39,7 

36-50 yaş 27 17,3 

51 ve üstü yaş 7 4,5 

Toplam  156 100 

    

Eğitim 
Durumu 

Lise 38 24,4 

Ön lisans 43 27,6 

Lisans 56 35,9 

Yüksek lisans 17 10,9 

Doktora 2 1,3 
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Toplam  156 100 

    

Medeni 
Durum 

Bekar  88 56,4 

Evli 68 43,6 

Toplam 156 100 

    

Meslek  

Hemşire 101 64,7 

Acil tıp teknikeri 12 7,7 

Ebe 11 7,1 

Hekim 8 5,1 

Tıbbi Sekreter  8 5,1 

Sağlık Memuru 5 3,2 

Radyoloji Teknikeri 3 1,9 

Diğer Sağlık Personeli 8 6,1 

 Toplam  156 100 

    

Bu 
kurumdaki 
çalışma 
süresi 

0-1 yıl 60 38,5 

2-4 yıl 42 26,9 

5-10 yıl 20 12,8 

11 yıl ve üstü 35 21,8 

Toplam 156 100 

    

Toplam 
çalışma 
süresi 

0-1 yıl 20 12,8 

2-4 yıl 51 32,7 

5-10 yıl 43 27,6 

11 yıl ve üstü 42 26,9 

Toplam 156 100 

    

Çalışma 
vardiyası 

Gece ve Gündüz 78 50,0 

Gündüz  74 47,4 

Gece  4 2,6 

Toplam  156 100 

    

Bağlı 
olduğu 
yöneticinin 
cinsiyeti 

Kadın 133 85,3 

Erkek  23 14,7 

Toplam  156 100 
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Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının paternalist liderlik algısı ve iş motivasyon 
düzeylerine ait puan ortalamaları Tablo 2’de gösterilmiştir. Çalışanların paternalist liderlik 
algısı puan ortalaması 3,24±0,70 olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuca göre çalışanların paternalist 
liderlik algılarının yüksek düzeyde olduğu söylenebilir. Çalışanların iş motivasyonu puan ortalaması 
ise 3,08±0,57 olarak saptanmıştır ve iş motivasyonun orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. 
 
Tablo 2. Paternalist liderlik algısı ve iş motivasyonu puan ortalamaları 

 (n:156) 

Boyutlar Ortalama Standart sapma 

Paternlist liderlik 3,24 0,70 
İş motivasyonu 3,08 0,57 
İçgüdüsel motivasyon 2,41 0,74 
Araçsal motivasyon 2,84 0,90 
Dışsal motivasyon 3,13 0,60 
İçsel motivasyon ve hedef içsellştirme 3,63 0,75 

 
3.1. Hipotezlere ilişkin bulgular 
Paternalist liderlik ile motivasyon arasındaki ilişkiyi tespit etmek için korelasyon analizi 
yapılmıştır. Analiz sonucunda paternalist liderlik ile dışsal motivasyon arasında pozitif yönlü, 
zayıf düzeyde (r=0,346) ve istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir 
(p<0,05). Paternalist liderlik ile iş motivasyon ve diğer alt boyutları arasında istatistiksel 
açıdan anlamlı bir ilişki olmadığı saptanmıştır (p>0,05). 
Tablo 3. Paternalist liderlik ile motivasyon arasındaki korelasyon analizi bulguları. 

 Babacan liderlik 

 p r n 

Motivasyon 0,150 0,116 156 

İçgüdüsel Motivasyon 0,879 0,012 156 

Araçsal Motivasyon 0,059 0,152 156 

Dışsal Motivasyon 0,000 0,346 156 

İçsel Motivasyon ve Hedef İçselleştireme 0,101 0,132 156 

 
 
Paternalist liderlik ile dışsal motivasyon üzerindeki etkisini ortaya koymak için basit doğrusal 
regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda paternalist liderliğin, dışsal motivasyon 
üzerinde anlamlı ve pozitif yönde bir etkisi olduğu saptanmıştır (β=346, t=4,574, p<0,05). 
 
Tablo 4. Paternalist liderlik ile dışsal motivasyon arasındaki basit doğrusal regresyon analizi bulguları. 

 Bağımsız değişken: Babacan liderlik 

Bağımlı değişken R2 Sabit katsayı Standart hata Beta (β) t p 
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Dışsal Motivasyon 0,120 4,709 0,052 0,346 4,574 0,000 

 
Hipotezlere ilişkin sonuçlar Tablo 5‘te gösterilmiştir. Bu sonuçlara göre sadece H4 hipotezi 
(Paternalist liderliğin, dışsal motivasyon üzerine pozitif yönlü etkisi vardır) kabul edilmiştir. Diğer 
hipotezler reddedilmiştir.  
Tablo 5. Hipotezlere ilişkin sonuçlar 

Hipotez Sonuç 

H1: Paternalist liderliğin, çalışanların motivasyonu üzerine pozitif yönlü etkisi 
vardır. 

Ret 

H2: Paternalist liderliğin, içgüdüsel motivasyon üzerine pozitif yönlü etkisi 
vardır. 

Ret  

H3: Paternalist liderliğin, araçsal motivasyon üzerine pozitif yönlü etkisi vardır. Ret  

H4: Paternalist liderliğin, dışsal motivasyon üzerine pozitif yönlü etkisi vardır. Kabul 

H5: Paternalist liderliğin, içsel motivasyon üzerine pozitif yönlü etkisi vardır. Ret  

H6: Paternalist liderliğin, hedef içselleştirme üzerine pozitif yönlü etkisi vardır. Ret  

 
 

4. Sonuç 
Bu araştırma, sağlık yöneticilerinin göstermiş oldukları paternalist liderlik davranışının, çalışanların iş 
motivasyon düzeyleri üzerine etkisi olup olmadığını tespit etmek amacı ile yapılmıştır. Çalışanların 
paternalist liderlik agılarının yüksek düzeyde olduğu, motivasyon düzeylerinin ise orta düzeyde 
olduğu saptanmıştır. Yapılan araştırma sonucunda, paternalist liderliğin iş motivasyonun bir boyutu 
olan dışsal motivasyon üzerinde olumlu bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Bu araştırma yalnızca 
araştırma yapılan hastaneyi kapsamaktadır, bu nedenle daha geniş evren üzerinde araştırma 
tekrarlanması uygun olabilir. 
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SAĞLIK HİZMETLERİNDE LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÖRGÜTSEL 
BAĞLILIĞA ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI  

Arzu Yiğit1 
Ferhan Güven2 
Mine Alaoğlu3 

Özet 

Sağlık kuruluşları amaçlarını örgütsel bağlılığı yüksek olan işgörenler sayesinde gerçekleştirir. Sağlık 
kuruluşlarında işgörenlerin örgütsel bağlılığını etkileyen temel faktörlerden birisi de, yöneticilerin sergiledikleri 
liderlik davranışlarıdır. Bu nedenle sağlık kurumları yöneticileri birlikte çalıştıkları işgörenlerin örgüte 
bağlılığını sağlamak zorundadır.  Bu çalışmanın amacı sağlık hizmetlerinde liderlik davranışlarının örgütsel 
bağlılığa etkisinin meta analiz ile tespit edilmesidir. Bu kapsamda sağlık sektöründe liderlik davranışları ile 
örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi inceleyen ve meta analiz için gerekli olan verileri sağlayan 24 çalışmanın 
meta analizi yapılmıştır. Araştırmada sonuçları meta analiz programı kullanılarak elde edilmiştir. Rastgele etkiler 
modelinde yürütülen araştırmada sağlık hizmetlerinde liderlik ve örgütsel bağlılık etki büyüklüğünün 0.35 (G.A; 
0.26-0 .45; p<0.05 ) değeri ile orta düzeyde ve pozitif yönlü olduğu ve istatiksel olarak anlamlı olduğu tespit 
edilmiştir. Bu araştırma kapsamında incelenen çalışmaların yayın türünün makale ya da tez olma durumunun 
moderatör rol oynamadığı saptanmıştır (Qb = 4.60;  p>0,05). Sonuç olarak sağlık hizmetlerinde sağlık 
yöneticilerinin sergilemiş oldukları liderlik davranışlarının iş görenlerin örgütsel bağlılığına etki etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Liderlik, Örgütsel Bağlılık, Meta Analiz, Sağlık Hizmetleri 

ORGANIZATIONAL COMMITMENT EFFECTS OF LEADERSHIP BEHAVIOR IN HEALTH 
SERVICES: A META-ANALYSIS STUDY 

 Abstract 

Healthcare facilities carry out their objectives through occupations with high organizational commitment. One of 
the main factors affecting the organizational commitment of health care providers is the leadership behaviors 
exhibited by the managers. For this reason, health care providers have to provide the organizational commitment 
of the employees they work with. The aim of this study is to determine the effect of leadership behaviors in 
health care services on organizational commitment through meta-analysis. In this context, a meta-analysis of 24 
studies was conducted that did not examine the relationship between leadership behaviors and organizational 
commitment in the health sector and provided the data required for meta-analysis. The results of the research 
were obtained using a meta-analysis program. In the study conducted in the random effects model, leadership 
and organizational commitment in health services were found to be moderate and positive with a value of 0.35 
(G.A; 0.26-0.45; p<0.05) and it was found to be statistically significant. It was determined that the studies 
examined within the scope of this research did not act as moderator in terms of article or thesis (Qb = 4.60, p> 
0.05). As a result, the leadership behaviors of health care managers in health care services have an effect on the 
organizational commitment of those who work. 

Key Words: Leadership, Organizational Commitment, Meta Analysis, Health Services 

1. Giriş

Son yıllarda gerek sağlık işletmelerinde gerekse diğer işletmelerde liderlik ve örgütsel bağlılık 
davranışları sıkça araştırılan ve önemi her geçen gün artan kavramlar haline gelmiştir. Günümüzde 
sağlık kuruluşlarında liderler, örgütsel hedeflerine ulaşabilmek için, çalışanların motivasyonlarını, iş 
tatminlerini ve yaratıcılıklarını artırarak,  örgüte yönelik bağlılıklarının artmasını destekleyecek,  
huzurlu ortamlar oluşturmak zorundadır. 

1 Dr. Öğretim Üyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Sağlık Yönetimi Bölümü, Hastane İşletmeciliği 
Anabilim Dalı, arzuyigit@sdu.edu.tr 
2 Yüksek Lisans Öğrencisi, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Sağlık Yönetimi Bölümü, 
ferhangvn7@gmail.com 
3 Öğr. Gör., Pamukkale Üniversitesi Çivril Atasay Kamer  MYO, dntmine@hotmail.com 
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Organizasyon yapılarında meydana gelen değişimler, kazanılmış otorite gibi yeni kavramların ortaya 
çıkması makama dayanan formal otoriteyi kullanan “yönetici” yerine lider kavramını ön plana 
çıkarmıştır. Liderlik, belirli şartlar altında, belirli kişisel veya grup amaçlarını gerçekleştirmek üzere 
bir kimsenin başkalarının faaliyetlerini etkilemesi ve yönlendirmesi süreci olarak tanımlanmaktadır 
(Koçel,2011:569). 

İnsanlar hedeflerine ulaşmak için grup halinde bir araya geldiklerinden bu yana liderlik ilgi 
çekmiştir. Ancak liderlikle ilgili çalışmalara yirminci yüzyılın başlarında başlanmıştır (Robbins et al., 
2013). Liderlik değişiklikle uğraşmaktır. İşletmeler varlıklarını sürdürebilmek ve yeni oluşan koşullara 
ayak uydurarak rekabet edebilmek için daha geniş çaplı değişikliklere ihtiyaç duymaktadır. Ne kadar 
değişiklik varsa liderlik ihtiyacı da o derece artmaktadır (Kotter, 1990:104).Lider diğerlerini etkileyen 
ve yönetsel otoriteye sahip olan kişidir. Liderlik bir gruba önderlik ederek hedeflerine ulaşabilmesi 
için etkileme sürecidir  (Robbins et al., 2013).  

Liderlik “belirli amaçları gerçekleştirebilmek için insanları bu amaçlar etrafında toplayabilme 
ve harekete geçirme yeteneklerinin toplamıdır” (Eren, 2016: 501). Lider olarak izlenenler insanları 
peşlerinden sürüklerler; takip edenler onları severek ve isteyerek takip ederler. Lidere inanır ve 
sayarlar (Sarıoğlu Uğur ve Uğur: 2014:124). Liderlikte, güven, doğruluk, özveri  gibi sözcükler 
çalışanları peşinden sürüklemede son derece önemlidir (Yıldız, 2012: 128). Yönetim, faaliyetleri 
planlama, bütçe yapma gibi sıradan işlerden oluşurken liderlik, örgüt için yön ve vizyon belirleme 
işidir. Yönetim örgütün biçimlendirilmesi, işgörenlerin yeteneklerine uygun pozisyona yerleştirilmesi 
ve yapılan işin denetlenmesiyken liderlik, bu görevlerin ötesinde belirlenen vizyona ulaşabilmek için 
işgörenlerin ikna edilmesidir. Mükemmel liderler, işgörenleri bir yandan örgütün gelecekteki 
amaçlarına taşırken diğer yandan ortaya çıkabilecek engellerin üstesinden gelebilmek için onları 
hazırlar (Bateman and Snell, 2012).  

Örgütlerin varlıklarını sürdürmesi, işgörenlerin işlerini yapmak için gösterdikleri çaba ve sahip 
oldukları yetenekleri örgüt için kullanmalarıyla yakından ilişkilidir. Ancak, bu örgütlerin varlıklarını 
sürdürmesi için tek başına yeterli değildir. Örgütlerin bir yandan yaşamlarını devam ettirmeleri diğer 
yandan güçlenerek büyümeleri için işgörenlerin yaptıkları işe ve çalışma alanına ilişkin olumlu 
tutumlara ve duygulara sahip olması gerekmektedir. İşgörenler örgüte ne derecede bağlı ise örgüt de o 
derece güçlenir. Bu açıdan örgütsel bağlılık örgütler için oldukça önemli bir kavramdır (Bolat ve 
Bolat, 2008:76). Sağlık kuruluşları emek yoğun işletmelerdir. Özellikle nitelikli işgücünün bütün 
yetenek ve bilgisini örgütü için kullanması, sağlık kuruluşlarının örgütsel amaçlarına ulaşabilmeleri 
için son derece önemlidir. Bu durum ise çalışanların örgütsel bağlılığı ile yakından ilgilidir. Çalışanlar 
kendilerini örgütlerine bağlı hissettikleri derecede başarılı olacaklardır 

Örgüte bağlılık genel olarak “bir örgütün amaç ve değerlerine, çalışanın kendi amaç ve 
değerlerine göre belirlenen rolünden ve yalnızca çıkara dayalı değerinden ayrı olarak hissedilen 
örgütsel bir taraf olma ve duyuşsal bir bağlanmadır” şeklinde tanımlanmaktadır (Vecchio, 1995:137-
138). Örgütsel bağlılık, çalışanların  örgüte ve yaptıkları işe olan tutumlarının ve duygularının 
davranışsal bir göstergesidir (Loke, 2001:193). Allen ve Meyer (1997:23) örgütsel bağlılığı çalışanları 
içinde yer aldığı örgüte bağlayan psikolojik durum olarak tanımlamaktadır. Yazarlara göre 
literatürdeki tüm örgütsel bağlılık yaklaşımları duygusal bağlanma, algılanan maliyet ve zorunluluk 
olmak üzere  üç temel öğeye dayanmaktadır (Allen ve Meyer, 1990: 2).  

Allen ve Meyer (1990:1-18) örgütsel bağlılığın devam bağlılığı, duygusal bağlılık ve normatif 
bağlılık olmak üzere üç alt boyuttan oluştuğunu ifade etmektedirler. Duygusal bağlılıkta, çalışanlar 
örgütü bir araç olarak değerlendirmekten ziyade, örgütü tanıyarak ve onunla duygusal bağ kurarak 
özdeşleşmektedir.  Bu bağlılık türünde örgütün çıkarlarına ve değerlerine yüksek düzeyde bağlılık söz 
konusudur. Duygusal bağlılığı yüksek olan çalışanlar, kendi istedikleri için örgütte kalmaya devam 
etmektedirler (Meyer and Allen, 1991:64-67; Ketchland, 1998: 112 ). Allen ve Meyer, Becker’in 
(1960) yan bahis kuramından etkilenerek, maliyet öğesini temel alan bağlılık türünü devamlılık 
bağlılığı olarak adlandırmışlardır. Çalışanın bir örgütte elde ettiği kıdem, kariyer ve diğer kazanımları 
kendileri için önemli ise bu durumda devam bağlılığı ortaya çıkmaktadır (Allen ve Meyer, 1990:3-4). 
Çalışanlar örgütten ayrılmanın doğuracağı maliyetleri dikkate alarak bir zorunluk olarak örgütte 
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kalmaya devam etmektedirler  (Meyer ve Allen, 1997:11). Normatif bağlılıkta ise çalışanlar sadakatin 
önemli bir erdem olduğunu düşünerek, ahlaki bir görev duygusuyla, örgütten ayrılmamaları 
gerektiğine inandıkları için örgütte kalmaya devam etmektedirler (Meyer ve Allen, 
1997:11).Çalışanlar; duygusal bağlılıkta “istedikleri” için devam bağlılığında “ihtiyaç duydukları” için 
ve  normatif bağlılıkta ise kendilerini “zorunlu hissettikleri” için örgütsel üyeliklerini devam 
ettirmektedirler (Allen ve Meyer, 1990:3). Bu üç bağlılık türünün ortak noktası bağlılığın, çalışanların 
örgütle olan ilişkisini yansıtması ve örgüte üyeliğin nedenleri ve devamının psikolojik bir durum 
olarak tanımlamasıdır (Chen ve Francesco, 2003: 491).  

2. Yöntem

Bu araştırmada sağlık hizmetlerinde liderlik davranışlarının örgütsel bağlılığa etkisi meta analiz 
yöntemiyle incelenmiştir. Meta analiz belirli bir konuda yapılmış, birbirinden bağımsız, fakat benzer 
çalışmaların sonuçlarını birleştirme, yeniden yorumlama ve elde edilen araştırma bulgularından genel 
bir sonuç elde etmek için yapılan istatistiksel analiz yöntemidir (Kılıç, 2016:93; Leandro, 2005:3).  

2.1. Verilerin Toplanması 

Araştırma kapsamında sağlık sektöründe liderlik davranışları ve örgütsel bağlılık değişkenleri 
arasındaki ilişkilerin incelendiği çalışmalar yer almıştır. Bu çalışmaların belirlenmesi sürecinde 
literatür taramasında araştırma sorusuna uygun bir şekilde cevap verebilmek için Tablo 1’de belirtilen 
araştırmada kullanılan dil, kanıt düzeyi, araştırma tarihi, veri kaynakları, anahtar kelimeler ile ilgili 
dışlama ve dahil etme kriterlerini de içeren literatür tarama stratejileri geliştirilmiştir. Bu çalışmaların 
belirlenmesi sürecinde; YÖK ulusal tez merkezi, ProQuest, EBSCOhost, Scopus, Science Direct, 
Proquest, Medline, Google Scholar, Ulakbim Ulusal Veri Tabanı ve internet arama motorlarından 
yararlanılmıştır. Çalışmada verilere ulaşmak için, 01.01.2000-30.05.2018 tarihleri arasında Türkçe ve 
İngilizce olarak “liderlik, örgütsel bağlılık ve sağlık ” anahtar kelimeleri kullanılmıştır. Örneklem 
sayısını ve pearson korelasyon katsayısı (r) değerlerini içeren çalışmalar araştırmaya dahil edilmiştir. 
(Tablo 1). Veri tabanlarından  elde edilen araştırma makaleleri dublikasyona yer vermemek, araştırma 
anahtar kelimelerinin geçtiği makaleleri tespit etmek ve araştırma konu başlıklarına göre araştırma 
kaynaklarını tasnifleyebilmek için Mendely programına yüklenmiştir Araştırma kapsamına alınan bu 
çalışmalar, yayın sınıflama formu kullanılarak kodlanmıştır. 

Tablo 1. Araştırma Literatür Tarama Stratejisi 
Literatür Tarama Dâhil Etme Kriterleri Dışlama Kriterleri 

Dil İngilizce ve Türkçe tam metin 
araştırmalar 

Dili Türkçe ve İngilizce olmayan özet 
ve tam araştırmalar 

Kanıt Düzeyi En iyi kanıt yaklaşımını kullanan 
araştırmalar - 

Araştırma Tarihi 01.01.2000-30.05.2018 - 

Veri Kaynakları 

YÖK ulusal tez merkezi, ProQuest, 
EBSCOhost, Scopus, Science Direct, 
Proquest, Medline,Google Scholar, 
Ulakbim Ulusal Veri Tabanı 

Kaynaklarda tespit edilemeyen 
araştırmalar 

Anahtar Kelimeler 

1. Liderlik
2. Örgütsel Bağlılık (normatif,

duygusal, devam bağlılığı)
3. Sağlık

- 

Araştırma Alanı  Sağlık Sektörü Sağlık sektörü dışındaki bütün 
sektörler 

İstatistiki Veri Korelasyon meta-analiz için gerekli 
istatistiksel bilgiye sahip olmak 

Niceliksel bir veriye sahip olmaması, 
Liderliğe ve örgütsel bağlılığa 
odaklanmaması, 
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Verilerin Analizi 

Araştırma verilerinin analizinde meta analiz programı kullanılmıştır. Araştırmada, meta 
analize dahil edilen her bir çalışmanın etki büyüklüğü değerleri hesaplandıktan sonra heterojenlik testi 
yapılmıştır  Araştırmalar arasındaki gerçek heterojenliğin olup olmadığını değerlendirmede kullanılan 
en basit ve çok yaygın olan yaklaşım Cochrane tarafından önerilen (k-1) serbestlik dereceli x2 
heterojenlik testidir ve bu test Q istatistiği olarak bilinmektedir (Bakioğlu ve Özcan, 2016:160). 
Araştırmada Cochrane Q istatistiği, çalışma sonuçlarının heterojen olup olmadığını değerlendirmek 
için hesaplanmıştır.  

Meta-analize dahil edilen çalışmalara ait ortalama etki büyüklüklerinin ve incelemeye 
dahil edilen çalışmaların tüm alt gruplarına ait güven aralıklarının (CI=confidence interval) 
sunulduğu görülmektedir. Etki büyüklüğünün ölçümü, örnekleme hatası (SE=sampling error) 
için değil, yapılan çalışma nedeniyle gerçekleşen bir dizi çalışmadaki değişikliklerin, 
varyansın yüzdesini ölçmek için yapılmaktadır. Etki büyüklüklerindeki toplam varyansın ne 
kadarlık kısmının çalışmalar arasındaki varyanstan kaynaklandığını ifade eden istatistiğe 
etkinin çalışma düzeyi ölçümü denir ve (the study – level measure of effect) I2 ile açıklanır 
(Bakioğlu ve Özcan, 2016:197-198; Dinçer, 2014:117-119; Deeks et al., 2012: 278). 
Çalışmalar arasındaki heterojenlik I2 istatistikleri kullanılarak değerlendirilmiştir.  

Heterojenlik ölçüsü bir ölçek üzerinde doğal olarak 0 ile % 100 arasında 
görülmektedir. % 100’e yakın değerler için heterojenlik çok büyük, sıfıra yakın değerler için 
ise küçük heterojenlik şeklinde değerlendirilir. Higgins ve Thompson (2002), I2 değeri için üç 
kategori önermektedirler. Eğer I2 değeri % 25 ise düşük, % 50 ise orta ve % 75 ise yüksek 
heterojenliği ifade etmektedir. Sonuç olarak bu değer % 50’nin üzerindeki ise heterojenliğin 
önemli olduğu ifade edilmektedir (Mittlböck and Heinzl, 2006:4321).  

Araştırmada heterorijenite I2 değerinin  yüksek olması nedeniyle  meta analizde, sabit etkiler 
modeli yerine rastgele etkiler modeli ve etki tipi olarak ise Fisher z istatistiği kullanılmıştır. Tau2 
testinde rasgele etki modelinde çalışmalar arasında varyansı 0.05 değeri (Borenstein et al., 
2009) homojen olduğu kabul edilmiştir. Bu çalışmada p <0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul 
edilmiştir.  

 Araştırma sonuçları bu değerlere göre yorumlanmıştır. Meta analizi yapılan çalışmalarda 
yayın yanlılığının olup olmadığının belirlenmesi için ilk aşamada huni grafiğindeki saçılımlar 
incelenmiş, Egger’s linear regression test ve  Begg ve Mazumdar sıra korelasyonları istatistiği 
yapılmıştır.  

3. Bulgular

Araştırma kapsamında literatür tarama stratejisine uygun olarak 351 adet çalışma tespit edilmiştir. Bu 
çalışmaların 65 adetinin dublikasyon olduğu tespit edilmiştir. Dublikasyonlar çıkarıldıktan sonra kalan 
286 makalenin özeti, araştırma stratejilerine, dışlama ve dahil etme kriterlerine uygun olarak okunmuş 
ve 262 makale dışlanmıştır. Sonrasında araştırma kapsamında toplam 24 adet çalışma içerik 
bakımından irdelenerek oluşturulan kodlama formuna aktarılmıştır. Sonuçlar Şekil 1’de PRISMA 
(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) akış diyagramında 
sunulmuştur.   
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Şekil 1. PRISMA Akış Diyagramı 

Araştırma çalışmalardan elde edilen bulgulara göre araştırmanın örneklemi 6827 kişiden 
oluşmaktadır.  Araştırmada heterojenlik testi sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Heterojenlik Testi Sonuçları 

Q Df p I2 T2

326.65 23 0.000 92.96 0.05 

Heterojenlik testi sonucunda p değeri 0.05’ten küçük ya da Q değeri df değerine karşılık 
gelen değerden büyük ise analize dahil edilen bireysel çalışmalar sonucunda meta-analiz 
uygulamasının heterojen bir yapıda olduğu anlaşılır (Dinçer, 2014). Başka bir ölçüt ise 
hetorojenliğin seviyesini belirlemek için kullanılan I2 istatistiğidir. I2 istatistik değeri 92.96 olarak 
hesaplanmıştır. Hesaplamalar sonucunda etki büyüklükleri dağılımının sabit etkiler modeline göre 
heterojen bir özelliğe sahip olduğu tespit edilmiş ve model rastgele etkiler modeline çevrilmiştir. 
Şekil 2’de sağlık hizmetlerimde liderlik ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi inceleyen ve 
araştırmaya dahil edilen 24 çalışmanın meta analizi sonuçları forest plot ile  gösterilmiştir. Rastgele 
etkiler modeline göre yürütülen araştırmada sağlık hizmetlerinde liderlik ve örgütsel bağlılık etki 
büyüklüğünün 0.35 (G.A; 0,26-0,45; p <0,05 ) değeri ile orta düzeyde ve pozitif yönlü olduğu ve 
istatiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir. 
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Şekil 2. Araştırmaların Etki Yönünü Gösteren Meta Analiz Diyagramı 

Bu araştırma kapsamında incelenen çalışmaların yayın türünün makale ya da tez olma durumu 
moderatör rol oynamamaktadır (Qb = 4.60;  p>0,05). Çalışmaların makale (r=0.36) ya da doktora tezi 
(r=0.37) olması liderlik ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin etki büyüklüğünü değiştirmezken, hem 
makale türü çalışmalarda (r = 0,36), hem de tez türü çalışmalarda (r = 0,21) liderlik davranışlarının 
örgütsel bağlılığı üzerinde  etki büyüklüğünü değiştirmektedir (Tablo 3). 

Tablo 3: Liderlik ve Örgütsel Bağlılık İlişkisinde Moderatör Analizleri 

Moderatör Değişken k N r CI Güven Aralığı Anova Q Test 
Alt Sınır Üst Sınır Q p 

Yayın 
Türü 

Makale 10 3748 0.36 0,21 0.51 4.60 0.100 
Yüksek Lisans Tezi 2 393 0.21 0.11 0.31 
Doktora Tezi 12 2686 0.37 0.23 0.51 

Meta analiz veri setinin görsel bir özeti olarak da değerlendirilen ve yayın yanlılığının 
olasılığını gösteren huni saçılım grafiğinin sonuçları Şekil 3’de gösterilmektedir. Huni saçılım 
grafiğinde, çalışmalara ait standart hata değeri y ekseninde, etki büyüklüğü x ekseninde 
gösterilmektedir. Standart hata değeri küçük olan çalışmalar huni şeklinin üst kısmına doğru ve 
ortalama etki büyüklüğünün yakınında toplanmaktadır. Standart hata değeri büyük çalışmalar ise 
şeklin alt kısmına doğru konum almaktadırlar. Yayın yanlılığının olmaması durumunda, çalışmaların, 
birleştirilmiş etki büyüklüğünü gösteren dikey çizginin her iki yanında simetrik bir şekilde yayılmaları 
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beklenir (Borenstein et al., 2005). Şekil 3’de görüldüğü gibi, araştırmaya dahil edilen 24 çalışmanın 
büyük bir çoğunluğu şeklin üst kısmına doğru ve birleştirilmiş etki büyüklüğüne çok yakın bir 
konumda yer almaktadır.  

Şekil 3. Huni Saçılım Grafiği 

Yayın yanlılığını ölçmek için Egger’s linear regression test kullanılmaktadır (Egger et al., 
1997). Bu araştırmada Egger’s linear regression test yapılmış olup, Intercept=-3,53; t=-1.59; p=0.126 
olarak tespit edilmiştir. Meta analiz araştırmalarında yayın yanlılığını belirlemenin diğer bir yolu ise 
Begg ve Mazumdar sıra korelasyonları istatistiğidir.  Buna istatistikte,  Kendall’ın tau b katsayısı 
hesaplanır. Yayın yanlılığının olmaması durumunda bu katsayının 1’e yakın olması ve çift kuyruklu p 
değerinin anlamlı bir fark yaratmaması yani p değerinin 0.05’den büyük olması beklenmektedir (Begg 
and Mazumdar, 1994; Dinçer, 2014). Bu istatistikte hesaplanan değerlere (Kendall’s tau b =1.09; 
p=0.275) göre meta analize dahil edilen çalışmalarda yayın yanlılığı görülmemiştir. 

4. Sonuç

Bu araştırmada sağlık hizmetlerinde örgütsel bağlılık ve liderlik davranışları arasındaki ilişki 
meta analiz yöntemiyle incelenmiştir. Meta-analiz yöntemi ile sağlık hizmetleri alanında değişik 
unvanlarla çalışan işgörenlerin örgütsel bağlılığı ve liderlik davranışları arasındaki ilişkileri inceleyen 
24 bilimsel çalışmanın bulguları birleştirilerek, örgütsel bağlılık ve liderlik davranışı ilişkisi üzerinde 
ortak bir yargıya ulaşmak istenmiştir. Araştırma kapsamında ayrıca örgütsel bağlılık ve liderlik 
davranışı ilişkisine etki edebilecek moderatör değişkenlerin varlığı da incelenmiştir. 

Bu amaçlarla meta analize dahil edilme ölçütlerini sağlayan 24 çalışma incelenmiştir. Yayın 
türüne göre bu çalışmaların 14’ü tez (%58,33), 10’u makaledir (%41,67). Araştırmanın örneklemini 
6.827 kişi oluşturmaktadır. Araştırmaya dahil edilen çalışmaların yayın yanlılığı huni saçılım grafiği, 
Egger’s linear regression,  Begg ve Mazumdar sıra korelasyonları istatistiği yöntemleriyle ayrı ayrı 
test edilmiştir.  Bu testler sonucunda, yayın yanlığının varlığına yönelik çok yüksek oranda kanıtlar 
bulunamamıştır.  
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Rastgele etkiler modelinde yürütülen araştırmada sağlık hizmetlerinde liderlik ve örgütsel 
bağlılık etki büyüklüğünün 0.35 (G.A; 0.26-0 .45; p<0.05 ) değeri ile orta düzeyde ve pozitif yönlü 
olduğu ve istatiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Bu araştırma kapsamında incelenen 
çalışmaların yayın türünün makale ya da tez olma durumunun moderatör rol oynamadığı saptanmıştır 
(Qb = 4.60;  p>0,05). Sonuç olarak sağlık hizmetlerinde sağlık yöneticilerinin sergilemiş oldukları 
liderlik davranışlarının iş görenlerin örgütsel bağlılığına etki etmektedir. 

Bu araştırma ile edinilen bulgular, sağlık hizmetlerinde çalışanlarının liderlik davranışları ile 
örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi açıklamada önem taşımaktadır. Çalışmaların rastgele etkiler 
modeline göre meta analizinde liderlik davranışlarının çalışanların örgütsel bağlılığını, orta düzeyde ve 
pozitif etkilediği belirlenmiştir. Düşük bağlılık düzeyi, sağlık çalışanlarının düşük iş başarısı 
göstermesi, verimliliğinin düşmesi ve sağlık kuruluşundan ayrılmasına neden olabileceğinden sağlık 
kuruluşları yöneticileri açısından  önemli  sorunlar arasında yer almaktadır. Çalışanların düşük 
örgütsel bağlılığı sağlık hizmetlerinin etkisinin azalmasının yanı sıra çalışanlar arasında işlevsel 
bağlılığın yüksek olması sebebiyle diğer çalışanların işlerinin aksamasına da sebep olabilmektedir. Bu 
nedenle sağlık kurumları yöneticilerinin örgütsel hedeflerine ulaşabilmesi için işgörenlerin örgütsel 
bağlılık düzeylerini artıracak önlemler alması gerekmektedir. 
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ALGILANAN LİDERLİK DAVRANIŞLARININ PERSONEL 
DEVİR HIZI ÜZERİNE ETKİSİ: HEMŞİRELERE YÖNELİK BİR 

ÇALIŞMA 

Yusuf Şahin1 
Hatice Ulusoy2 

Özet 

Bu çalışma, Sivas’ta bulunan bir Devlet Hastanesinde çalışan hemşirelerin algıladıkları liderlik 
davranışlarının personel devir hızı üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla tanımlayıcı olarak 
yapılmıştır. Veriler, çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 258 hemşireden “Kişisel Bilgi 
Formu”, “Liderlik Davranışları Belirleme Ölçeği (LDBÖ)” ve “Beklenen Personel Devri Ölçeği 
BPDÖ” ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde bir bilgisayar programı kullanılmış olup, 
istatistiksel analizler için yüzdelik, ortalama, korelasyon, Tukey ve ANOVA testleri uygulanmıştır. 
Hemşirelerin LDBÖ ve BPDÖ puan ortalamaları sırasıyla 3,814 ve 3,648 ve LDBÖ’nün görev odaklı 
liderlik alt boyutunun puan ortalaması diğer liderlik boyutlarından daha yüksektir. Çalışmada, 
personel devir hızının ortalamanın üzerinde olduğu ve 25 yaşın altındaki hemşirelerle çalışma 
deneyimi 1-5 yıl arasında olan hemşirelerin işten ayrılma niyetinin istatistiksel olarak anlamlı 
derecede yüksek olduğu, yöneticinin “görev odaklı lider” olarak algılanması ile personel devir hızı 
arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (p<0,05). 

Anahtar kelimeler: liderlik, personel devir hızı, hemşire 

THE EFFECT OF PERCEIVED LEADERSHIP BEHAVIOURS ON 
STAFF TURNOVER: A STUDY ON NURSES 

Abstract 

This descriptive study was conducted, at a State Hospital in Sivas, to investigate the effect of 
perceived leadership behaviour on the turnover rate of nurses. Data were collected by 258 nurses who 
voluntarily accepted to participate in the study, "Personal Information Form", "Leadership Behaviour 
Description Questionnaire (LBDQ)" and "Expected Staff Turnover Scale (ESTS)". A computer 
program was used for the evaluation of data, percentage, mean, correlation, Tukey and ANOVA tests 
were applied for statistical analyses. LDBQ and ESTS’s score averages of the nurses are 3,814 and 
3,648 respectively and score averages of task-oriented leadership sub-dimension of LDBQ is higher 
than other leadership dimensions. In the study, it was found that the mean of staff turnover rates is on 
the average and that the intention of leaving the job of the nurses with working experience of 1-5 years 
and the nurses under 25 years was at statistically significant level and that there was a positive 
correlation between staff turnover rates with the perception of the manager as "task oriented leader" 
(p <0.05). 
Key Words: leadership, staff turnover rate, nurse 

1 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek 
Lisans Öğrencisi, yusufshn@outlook.com 
2 Doç.Dr. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü 
Öğretim Üyesi, hulusoy@cumhuriyet.edu.tr  
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1. Giriş

Günümüzde teknolojinin, sosyal ve ekonomik koşulların gelişmesi ve bunlara ek olarak 
kurumlar arası rekabetin de artması örgütlerde belirsizlik ortamı oluşumuna neden olmaktadır. Oluşan 
belirsizlik ortamında kuruma yol göstermek, gelişen bu koşullarla başa çıkmak ve hatta kurumun 
ayakta kalmasını sağlamak oldukça zordur. Çalışanların işten elde ettikleri doyum, moral ve 
motivasyon düzeyleri, aldıkları ücretler, iş ile ilgili stresler ve algıladıkları liderlik davranışları gibi 
çalışanlar üzerinde etkisi olan ve sonucunda, çalışanı işten ayrılmaya kadar götüren durumların 
iyileştirilmesi kurumun geleceği için yapacağı en önemli yatırımlardan biri olacaktır. Lider yöneticiler, 
örgütün işleyişinde aktif rol almalı, çalışanlarını motive etmeli, onlarla etkin bir iletişim içerisinde 
olmalı ve onları değişime hazırlamalıdır. Yöneticilerin bu liderlik davranışları sayesinde örgütlerin 
etkinliği artabilir ve örgütü ileriye taşımak mümkün olabilir (Çağlar, 2004: 91-107). 

Literatürde liderlikle ilgili çok fazla tanım bulunmaktadır. Yapılan tanımlamalar ve vurgulanan 
özellikler doğrultusunda liderliğin tanımını şu şekilde yapmak mümkün olabilir: “Liderlik, belirli bir 
grup insanı, belirli şartlar altında, belirli amaçlar etrafında toplayabilme ve bu amaçları 
gerçekleştirebilmek için grubu, belirtilen amaçlar doğrultusunda hareket ettirebilme yeteneğidir” (Zel, 
2006). 

Birçok alanda olduğu gibi sağlık hizmetleri alanında da insan faktörü çok önemlidir. Şartlar 
değişip, teknoloji gelişse de yine bu şartlar altında çalışıp, bu teknolojiyi kullanacak olan unsur 
insandır. Bu nedenle sağlık hizmeti sunan kurumların insan kaynağına gerekli önemi vermeleri, 
misyon ve vizyonlarını gerçekleştirebilmeleri için işten doyum elde eden ve motivasyonu yüksek olan 
çalışanlara ihtiyacı vardır. Sağlık kurumlarının bu şartları sağlayabilmeleri için bünyelerinde 
barındırdıkları yöneticilerin etkin bir şekilde rol alması oldukça önemlidir. Etkin yöneticilerin 
çalışanlar üzerindeki pozitif liderlik davranışlarının motivasyon ve iş doyumunu artırdığı, işten 
ayrılma niyetini azalttığı bilinmektedir (Nal, 2017: 117-141). Ergün’ nün hemşireler üzerinde yapmış 
olduğu bir çalışmada, liderin, çalışanların kurum içi mesleki eğitim almalarının desteklemesi ve 
bireysel gelişimlerini sağlamak için yönlendirme yapılması, çalışanların örgüte olan bağlılık düzeyleri 
üzerinde olumlu etkiler sağlamıştır. Ayrıca liderin, kurum içinde çalışanları teşvik etmek amacıyla, 
takdir etme, ikramiye, plaket verme gibi ödüllendirme yöntemlerini kullanması çalışanların iş 
tatminini artırmıştır (2015: 213). 

Sağlık kurumlarının yönetimi, verilen hizmetin niteliği, hukuksal yapısı ve son zamanlarda artan 
büyüklükleri nedeniyle gittikçe zor ve karmaşık bir hal almaktadır. Buna bağlı olarak sağlık personeli 
arasında, çalışan sayısı bakımından en büyük paya sahip olan hemşirelerin algıladığı liderlik 
davranışlarının önemi gittikçe artmakta ve  hemşirelerin yönetimindeki liderlik davranışları sağlık 
kurumunun geleceği açısından bir yatırım aracı olarak görülmektedir (Mathena, 2002: 14142; 
Çamlıbel vd., 2013: 89-112). Hemşirelerin algıladıkları liderlik davranışındaki negatif bir tutum, 
hemşirelerin uygulamasına, dolayısıyla da hemşirelerin hizmet verdikleri hastalara ve uygulamadaki 
davranışlarına yansıyacaktır (Manojlovich, 2005: 7-8).  

Bu sonuçlara bakıldığında sağlık kurumlarında oldukça önemli bir konumda olan hemşirelerin 
yönetiminde kullanılacak olan liderlik davranışlarının, hemşireler üzerinde etkisi kaçınılmazdır.  Yani 
sağlık kurumlarında çalışan deneyimli hemşirelerin memnuniyetsizlikleri, yaptıkları işten doyum elde 
edememeleri, algıladıkları liderlik davranışları veya başka nedenlerden dolayı işten ayrılmaları 
hastaneler için büyük bir iş gücü kaybına neden olacaktır. Hemşirelerin, herhangi bir nedenden dolayı 
işten ayrılmaları durumu personel devir hızı ile ifade edilmektedir (San Turgay, 2006: 14). Personel 
devir hızı kısaca; belli bir dönemde, örgütte veya örgütün herhangi bir bölümünde oluşan personel işe 
giriş-çıkış olaylarının görüldüğü bir durum olarak tanımlanmaktadır (Acar, 2008). Sağlık 
kuruluşlarında hemşirelerdeki personel devir hızının yüksek olması çoğu zaman istenmeyen bir 
durumdur çünkü personel devrinde yaşanacak olan hareketlilik sağlık kurumlarında maliyeti 
artırmanın yanı sıra pek çok soruna da neden olabilir. Örneğin, işten ayrılan personelin yerine yeni 
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personelin işe alım sürecinde yaşanacak olan sorunlar; ayrılan hemşirelerin yerine yenilerinin 
bulunması, bulunan yeni personelin oryantasyonu ve eğitimi gibi işe alım süreçlerinde yaşanan 
sorunlar, işte kalan hemşirelerin sayıca azalması nedeniyle kalanların iş yükünün artması ve buna bağlı 
hizmette aksamalar yaşanması, hata yapma olasılığının artması ve maliyet artışı bu sorunlardan 
bazılarıdır (Tuna, 2007: 45-52). 

Sağlık kurumlarının, kurumda büyük bir öneme ve çalışan sayısına sahip olan hemşireler 
arasında yaşanacak olan personel devrinin nedenlerini araştırıp, gerekli önlemleri almaları 
gerekmektedir.  Hemşireler arasında personel devri nedenlerine yönelik yapılan bir araştırma, hemşire 
yetersizliğinin neden olduğu stres, liderlik davranışları, yöneticilerle iletişim, terfi fırsatları ve yönetim 
politikalarının personel devri üzerinde etkisi olduğu sonucuna ulaşmıştır (Yin ve Yang, 2002).  

Sürer’ in hemşireler üzerinde yaptığı bir çalışmada ise hemşire devir hızını artıran en önemli beş 
faktör şöyle sıralanmıştır; iş yükünün fazla olması, çalışma saatlerinin fazlalığı, yöneticilerin yönetim 
şeklinden memnuniyetsizlik, çalışma şartlarının iyi olmaması ve iş ile ilgili stresin çok olması (2009).  

Kuruma maliyeti ve çalışanlar üzerindeki olumsuz etkileri göz önünde bulundurulduğunda 
personel devrini azaltmak örgütler açısından oldukça önemlidir. Personel devrinin bir sorun olduğunu 
ve bunun önlenmesi veya azaltılması gerektiğini düşünen yöneticiler gerekli adımları zamanında 
atmalıdırlar. Yöneticiler çalışanlarını kişisel, sosyal, ailesel ve çevresel yönleri açısından da ele alıp 
değerlendirmeli, ast-üst ilişkisi ile çalışanlarına sadece emir veren bir yaklaşımda bulunmamalıdır. 
Yöneticiler çalışanlarının işi ile ilgili hatta kişisel sorunlarıyla bire bir ilgilenmeli, problemlerini-
sorunlarını çözmeye yönelik bir iletişim kurmalıdır. Çalışanlarından gelen geri bildirimleri dikkatli bir 
şekilde değerlendirmelidir. Çalışanlarının bilgisine ve deneyimine güvenmeli ve bunu onlara uygun bir 
şekilde göstermelidir (Sabuncuoğlu, 2003).  

Hemşirelerin algıladığı liderlik davranışlarının, hemşire devir hızı üzerine etkisinin olup 
olmadığının araştırıldığı bu çalışmada, yöneticilerin liderlik davranışları ve personel devir hızı 
hakkında mevcut durumun saptanması ve sorunlara çözüm önerilerinin sunulması amaçlanmaktadır. 

2. Yöntem

Bu çalışma, Sivas’ta bir Devlet Hastanesinde görev yapan hemşirelerin algıladıkları liderlik 
davranışlarının personel devir hızı üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla tanımlayıcı olarak 
yapılmıştır. Çalışmada hemşirelerin;  yaş, cinsiyet, öğrenim durumu gibi sosyo-demografik özellikleri 
ile algıladıkları liderlik davranışları ve personel devir hızı açısından farklılıklar olup olmadığının 
incelenmesi de amaçlanmıştır. 

Araştırmaya başlamadan önce Cumhuriyet Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar 
Etik Kurulu’nun 25.03.2016 tarihli ve 91742806/4191 sayılı izni ile Hastane Başhekimliğinden yazılı 
izinler alınmıştır. Veriler 01.04.2016-15.05.2016 tarihleri arasında kişisel bilgi formu “Liderlik 
Davranışları Belirleme Ölçeği(LDBÖ)” ve “Beklenen Personel Devri Ölçeği(BPDÖ)” kullanılarak 
toplanmıştır. Araştırmanın evreni, araştırmanın yapıldığı dönemde Hastanede çalışmakta olan toplam 
619 hemşireden oluşmuştur. Örneklemi ise, gönüllü olarak çalışmaya katılmayı kabul eden ve 
ölçekleri eksiksiz dolduran toplam 258 hemşire oluşturmuştur.  

Veri toplama araçlarından olan “Kişisel Bilgi Formu”nda hemşirelerin yaş, cinsiyet, medeni 
durum, öğrenim durumu, çalışma süresi, çalışma şekli/şift durumu ve aylık gelir düzeyi ile ilgili 7 soru 
yer almaktadır. “Liderlik Davranışları Belirleme Ölçeği” Ekvall ve Arvonen (1991) tarafından 
geliştirilmiştir. Ölçeğin Türkçe’ ye geçerlilik ve güvenilirlik çalışması hizmet sektörü üzerinde 
Tengilimoğlu(2005) tarafından yapılmıştır. Ölçek beşli Likert tipinde toplam 36 ifadeden oluşmakta 
olup ifadeler, “5=kesinlikle katılıyorum” dan “1=kesinlikle katılmıyorum” a doğru puanlanmaktadır. 
Ölçek görev odaklı, iş gören odaklı ve değişim odaklı olmak üzere üç alt boyuttan oluşmaktadır. 
Ölçekte negatif maddeler bulunmamaktadır. Bu nedenle ölçekten alınan puan arttıkça, liderlik 
davranışları olumlu yönde, azaldıkça olumsuz yönde değerlendirilmektedir.  
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“Beklenen Personel Devri Ölçeği”  Hinshaw and Atwood(1985) tarafından geliştirilmiş olup, 
Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması San Turgay(2006) tarafından yapılmıştır.  Ölçek hemşirelerin 
işlerine gönüllü olarak son verme niyetlerini, yani çalışanlarda gönüllü olarak iş bırakma algı ve 
düşünce olasılığını ölçmektedir. Toplam 12 maddeden oluşan ölçekte, altı pozitif ve altı negatif madde 
bulunmaktadır. Likert tipi (1-7) puanlama yöntemi kullanılan ölçekte pozitif madde (2.,4.,5.,7.,11.,12. 
maddeler) değerlendirmesi; 7= Kuvvetle Katılıyorum, 6= Kısmen Katılıyorum, 5= Biraz Katılıyorum, 
4= Kararsız, 3= Biraz Katılmıyorum, 2= Kısmen Katılmıyorum, 1= Kuvvetle Katılmıyorum şeklinde 
yapılır. Negatif madde (1.,3.,6.,8.,9.,10. maddeler) puanlaması ise, 1= Kuvvetle Katılıyorum, 2= 
Kısmen Katılıyorum, 3= Biraz Katılıyorum, 4= Kararsız, 5= Biraz Katılmıyorum, 6= Kısmen 
Katılmıyorum, 7= Kuvvetle Katılmıyorum biçiminde yapılır. Toplam puanın yüksek oluşu işten 
ayrılma niyetinin yüksek olduğunu gösterir. Ortalama puanın 3.5 üzerinde olması personel devir 
niyetinin göstergesi olarak kabul edilir.  Orijinal ölçeğin tümünün, Cronbach’s Alpha Katsayısı 0.84 
olarak bulunmuştur (San Turgay 2006). 

Çalışmada kullanılan ölçeklerin güvenilirliklerinin test edilmesinde Cronbach’s Alpha katsayısı 
kullanılmıştır. Çalışmamızda LDBÖ’nün Cronbach’s Alpha değeri 0.99 olarak saptanmıştır. 
BPDÖ’nün Cronbach’s Alpha değeri 0.741 olarak saptanmıştır. Bu değerler ölçeklerin ifadelerinin 
güvenilir olduğunu göstermektedir. Verilerin değerlendirilmesinde bir bilgisayar programı kullanılmış 
olup, istatistiksel analizler için yüzdelik, ortalama, korelasyon, Tukey ve ANOVA analizi testleri 
uygulanmıştır.  

3. Bulgular

Tablo 1. Hemşirelerin Sosyo-Demografik Özelliklerinin Dağılımı 

N ( %) 
Yaş Grupları 
25 ve altı yaş 136 52,7 
26-32 yaş 9 3,5 
33-39 yaş 67 26,0 
40 ve üzeri yaş 46 17,8 
Cinsiyet 
Kadın 202 78,3 
Erkek 56 21,7 
Medeni Durum 
Evli 190 73,6 
Bekâr 68 26,4 
Öğrenim Durumu 
Sağlık Meslek Lisesi 33 12,8 
Ön Lisans 66 25,6 
Lisans 136 52,7 
Yüksek Lisans 23 8,9 
TOPLAM 258 100 

Tablo 1’ de araştırmaya katılan toplam 258 hemşirenin sosyo-demografik özelliklerine göre 
dağılımı verilmiştir. Buna göre katılımcıların %52,7’ inin 25 yaş altı grubunda olduğu, % 78,3’ünün 
kadın, %73,6’sının evli ve %52,7’sinin lisans mezunu olduğu saptanmıştır. 

Tablo 2: Hemşirelerin Çalışma Özellikleriyle İlgili Bilgiler 

N % 
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Çalışma Süresi 
1 yıldan az 14 5,4 
1-5 yıl 80 31,0 
6-10yıl 55 21,3 
11-15 yıl 41 15,9 
16 ve üzeri 68 26,4 
Çalışma Şekli/Şifti 
Hep gündüz 74 28,7 
Hep gece 24 9,3 
Gündüz-gece 114 44,2 
Dönüşümlü 31 12,0 
Diğer 15 5,8 
Aylık Gelir Düzeyi 
2001-3000 TL 13 5,0 
3001-4000 TL 134 51,9 
4001 TL ve üzeri 111 43,0 
TOPLAM 258 100 

Tablo 2’de hemşirelerin çalışma özellikleriyle ilgili bilgiler verilmiştir. Hemşirelerin %31,0’inin 
çalışma süresinin 1-5 yıl arasında olduğu, %44,2’sinin gece-gündüz şiftinde çalıştığı ve %51,9’unun 
aylık gelirinin 3001-4000 TL arasında olduğu saptanmıştır. 

Tablo 3. Hemşirelerin LDBÖ ve BPDÖ’den Aldıkları Toplam Puan Ortalamalarının Dağılımı 

Boyutlar N ORT. SS. MİN.-MAX. 
LDBÖ alt boyutlar 
- İş Gören Odaklı 258 3,814 1,05 1,00-5,00 
-Görev Odaklı 258 3,866 ,967 1,00-5,00 
-Değişim Odaklı 258 3,753 ,988 1,00-5,00 
LDBÖ toplam 258 3,814 ,989 1,00-5,00 
BPDÖ toplam 258 3,648 1,063 1,00-7,00 

Tablo 3’te hemşirelerin LDBÖ ve BPDÖ toplam puan ortalamaları ve LDBÖ’nün alt 
boyutlarının toplam puan ortalamaları verilmiştir. Buna göre LDBÖ’de en yüksek puan ortalaması 
X=3,866 ile görev odaklı alt boyutundadır. BPDÖ ortalaması ise 3,648’dir. 

Tablo 4. Hemşirelerin LDBÖ’ deki İfadelere Verdikleri Cevapların Ortalama ve Standart Sapmaları 
(N=258) 

YÖNETİCİM; ORT. SS. 
1.Arkadaşçadır 4,007 1,173 
2.Diğerlerinin fikir ve önerilerini dinler 3,992 1,098 
3.Düzeni sağlar 3,9109 1,161 
4.Astlarına güvenir 3,798 1,115 
5.Karar alırken riske girmekten kaçınmaz 3,589 1,200 
6.Kimin neden sorumlu olduğunu her zaman bilir 3,771 1,172 
7.Açık ve dürüst bir yönetimi vardır 3,845 1,206 
8.Yeni fikirleri teşvik eder 3,806 1,187 
9.Tutarlıdır 3,790 1,197 
10.Eleştirilere açıktır 3,678 1,213 
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11.Yeni fikirleri tartışmaktan hoşlanır 3,759 1,168 
12.Kurallara ve prensiplere uymaya önem verir 4,089 1,015 
13.Güven vericidir 3,814 1,188 
14.Gelecek hakkında plan yapar 3,790 1,078 
15.Birimlerin sonuçları hakkında bilgi verir 3,709 1,142 
16.İyi çalışmaları takdir eder 3,744 1,273 
17.Büyümeyi teşvik eder 3,713 1,106 
18.Amaçları belirgindir 3,829 1,154 
19.Diğerlerinin düşüncelerine önem verir 3,771 1,186 
20.Yeni proje üretir 3,666 1,149 
21.Uygunlanmata olan planlar üzerinde titizlikle durur 3,810 1,118 
22.Astlarını savunur 3,744 1,220 
23.Yeniliklere açıktır 3,841 1,161 
24.İşin denetiminde titizdir 3,934 1,129 
25.Tartışmlardan uzak arkadaşça bir ortam yaratır 3,732 1,226 
26.Çatışmaları ortadan kaldıracak olanaklar yaratır 3,670 1,233 
27.Çalışma gereksinimlerini anlaşılır bir şekilde tanımlar ve ifade eder 3,821 1,129 
28.Astlarına adil davranır 3,732 1,248 
29.Gerektiğinde çabuk karar alır 3,860 1,056 
30.Planlarını dikkatli yapar 3,825 1,096 
31.Karar verirken astlarına söz hakkı verir 3,798 1,146 
32.Esnektir ve değişime açıktır 3,759 1,201 
33.Talimatları açık bir şekilde verir 4,058 ,9421 
34.Astlarına birey olarak saygı gösterir 3,976 1,065 
35.İşlerin uygulanmasında yeni ve değişik fikirler ortaya koyar 3,841 1,088 
36.Olayları irdeler ve düşünmeden karar almaz 3,845 1,108 

Tablo 4’te katılımcıların LDBÖ ölçeği ifadelerine verdikleri cevapların yüzdelik ve ortalama 
değerleri verilmiştir. Buna göre hemşirelerin en yüksek oranda katıldıkları ifade yöneticim; “Kurallara 
ve prensiplere uymaya önem verir” (X=4,089); olurken, hemşirelerin en az katıldıkları ifade; “Karar 
alırken riske girmekten kaçınmaz” (X=3,589 ) olmuştur. 

Tablo 5. Hemşirelerin BPDÖ’deki İfadelere Verdikleri Cevapların Ortalama ve Standart Sapmaları 

ORT. SS. 
1.İşimde bir süre kalmayı planlıyorum. 2,426 1,796 
2.Öngörülebilir gelecekte, işimi bırakacağımdan oldukça eminim. 4,178 2,198 
3.İşimde kalıp kalmamaya karar vermek, şu sırada benim için kritik bir mesele değil. 3,182 2,071 
4.Bu kurumu kısa bir süre içerisinde bırakıp bırakmayacağımı biliyorum. 4,709 2,097 
5.Yarın başka bir iş teklifi alsam, ciddi olarak düşünürüm. 4,476 2,332 
6.Şu andaki işimi bırakmaya hiç niyetim yok. 3,751 2,266 
7.İşimde aşağı yukarı istediğim kadar kaldım. 4,399 2,026 
8.Burada, bir süre daha kalacağımdan eminim. 2,647 1,802 
9.Daha ne kadar süre kalacağım konusunda, belirgin bir fikrim yok. 3,248 1,972 
10.Bu işi bir süre bırakmamayı planlıyorum. 3,042 1,998 
11.Bu kurumda gerçekten kalıp kalmayacağım konusunda, ciddi şüphelerim var. 3,965 2,225 
12.Yakında bu işi bırakmayı planlıyorum. 3,759 2,177 

1075



2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

Tablo 5’te hemşirelerin BPDÖ ölçeği ifadelerine verdikleri cevapların ortalama ve standart 
sapma değerleri verilmiştir. Buna göre hemşirelerin en yüksek oranda katıldıkları ifade; “Bu kurumu 
kısa bir süre içerisinde bırakıp bırakmayacağımı biliyorum.”(X=4,709) olurken, hemşirelerin en az 
katıldıkları ifade; “İşimde bir süre kalmayı planlıyorum.”(X=2,426) şeklinde olmuştur. 

Tablo 6. Hemşirelerin Sosyo-Demografik Özelliklerinin Ölçeklerin Alt Boyutlarıyla İlişkileri 

Alt Boyutlar 
Sosyo-Demografik Özellikler/ p değeri 

Yaş Öğrenim Durumu Çalışma Süresi 

LDBÖ alt boyutları 

İş Gören Odaklı ,205 ,047 ,313 

Görev Odaklı ,358 ,133 ,129 

Değişim Odaklı ,171 ,024 ,123 

BPDÖ ,002 ,047 ,042 

Tablo 6’da hemşirelerin sosyo-demografik özelliklerinin ölçeklerin alt boyutları ile ilişkilerinin 
analiz sonuçları yer almaktadır. Yapılan t-testi ve ANOVA testi sonucu anlamlı bulunan değerlere 
Tukey testi uygulanmış olup anlamlı sonuçlara yukarıdaki tabloda yer verilmiştir. Buna göre 25 yaş 
altındaki hemşirelerin BPDÖ toplam puan ortalaması 3,837 iken, “33-39”yaş aralığındaki hemşirelerin 
puan ortalaması 3,385’dir (p<0,05). Başka bir ifade ile genç çalışanların orta yaş çalışanlara göre işten 
ayrılma niyetleri daha yüksektir. 

İş gören odaklı liderlik alt boyutunda lisans mezunu hemşirelerin (X= 3,960), yüksek lisans 
muzunu(X=3,354) olanlara göre istatistiksel olarak puanları daha yüksektir (p<0,05). Değişim odaklı 
liderlik alt boyutunda da lisans mezunu(X=3,903) hemşirelerin, yüksek lisans mezunu(X=3,291) 
hemşirelerden istatistiksel olarak anlamlı derecede puanı daha yüksek bulunmuştur(p=<0,05). Buna 
göre lisans mezunu hemşireler yüksek lisans mezunu hemşirelere göre yöneticilerini daha fazla iş 
gören odaklı ve değişim odaklı algılamaktadır. Personel devir hızında ise yüksek lisans 
mezunlarının(X=4,090) ön lisans mezunlarına (X=3,452) göre istatistiksel olarak daha yüksek olduğu 
görülmektedir. Yüksek lisans mezunu hemşirelerin işten ayrılma düşünceleri ön lisans mezunu olan 
hemşirelerden daha fazladır (p<0,05). 

Hemşirelerin çalışma süreleri incelendiğinde ise 1-5 yıl(X=3,876) arası çalışanların BPDÖ’den 
aldıkları puan 16 yıl ve üzeri(X=3,358) çalışanlardan istatistiksel olarak anlamlı derecede daha 
yüksektir (p<0,05). 

Tablo 7. Korelasyonlar 

Değişim 
Odaklı Görev Odaklı İş Gören Odaklı Personel Devir 

Hızı 

Değişim Odaklı 
R 1 ,959** ,948** ,219** 
P ,000 ,000 ,000 
N 258 258 258 258 

Görev Odaklı 
R ,959** 1 ,950** ,215** 
P ,000 ,000 ,001 
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N 258 258 258 258 

İş Gören Odaklı 
R ,948** ,950** 1 ,229** 
P ,000 ,000 ,000 
N 258 258 258 258 

Personel Devir 
Hızı 

R ,219** ,215** ,229** 1 
P ,000 ,001 ,000 
N 258 258 258 258 

Tablo 7’de liderliğin alt boyutları ile BPDÖ arasındaki korelasyon analizi sonuçları yer 
almaktadır. Değişim odaklı (r=0,219), görev odaklı (r=0,215) ve iş gören odaklı (r=0,229) alt 
boyutların personel devri ile olan ilişkileri arasında orta düzeyde bir ilişki bulunmuştur. Görev odaklı 
liderlik davranışının BPDÖ ile anlamlı bir ilişkisi vardır (p0,05). 

4.Sonuç

Yapılan bu çalışma da Sivas’ta bulunan bir Devlet Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin 
algıladıkları liderlik davranışlarının personel devir hızları üzerine etkisi olup olmadığı araştırılmıştır. 
Ayrıca hemşirelerin yaş, cinsiyet, medeni durum, çalışma süresi, çalışma şekli/şifti, öğrenim durumu, 
aylık gelir ve liderlik davranışları alt boyutlarının personel devri ile ilişkisi incelenmiş ve bazı anlamlı 
sonuçlar elde edilmiştir.  

Sosyo-demografik özellikleri açısından incelendiğinde lisans mezunu hemşirelerin liderlerini, 
yüksek lisans mezunu hemşirelerden daha çok değişim odaklı olarak algıladıkları saptanmıştır 
(p<0,05). Hemşirelerin çalışma süreleri incelendiğin de ise 1-5 yıl arası çalışanların ve 25 yaş altındaki 
hemşirelerin personel devir hızları istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksektir (p<0,05) Bu 
bulgumuz konuyla ilgili literatürü destekler niteliktedir. Yapılan bir çalışma sonucunda çalışma süresi 
3 yılı geçmemiş ve genç yaş grubundaki hemşirelerin personel devir hızları yüksek bulunmuştur(Sürer 
P, 2009). Benzer bir şekilde San Turgay (2006) da, çalışma yılı düşük olan hemşirelerin işten ayrılma 
niyetlerinin yüksek oranda olduğunu saptamıştır. Diğer bir çalışmada 23-27 yaş arası ve çalışma süresi 
1-5 yıl olan sağlık çalışanlarının devir hızının yüksek olduğu belirlenmiştir (Turan, 2012).

Çalışmada LDBÖ’nün görev odaklı liderlik alt boyutunun puan ortalaması diğer liderlik 
boyutlarından daha yüksek bulunmuştur. Yapılan çalışmalarda da bulgumuza benzer şekilde (Göktepe 
ve Baykal, 2006) hemşireler, yöneticilerinin ağırlıklı olarak iş odaklı liderlik tarzı sergilendiğini ifade 
etmiştir. Türkiye genelinde yönetici hemşirelerin sergilemiş olduğu liderlik davranışlarını belirlemeye 
yönelik yapılan literatür taraması sonucu da bizim yapmış olduğumuz çalışmaya benzer nitelikte bir 
sonuç ortaya koymaktadır. Yapılan bu literatür taraması sonucunda Türkiye genelinde iş gören odaklı 
liderlik davranışının sergilendiği saptanmıştır (Yılmaz ve Kantek, 2016).  

BPDÖ’nün değerlendirilmesinde ortalama puanın 3,5 üzerinde olması personel devir niyetinin 
göstergesi olarak kabul edilir. Bu bilgi doğrultusunda çalışmamıza katılan hemşirelerin işten ayrılma 
eğiliminde olduğunu ifade edebiliriz (X=3,648). Sağlık çalışanları üzerinde devir hızını belirlemeye 
yönelik yapılan bir çalışmanın sonucu da çalışmamızı destekler niteliktedir (Turan 2012). Avrupa’da 
hemşireler üzerinde yapılan bir çalışma sonucunda hemşirelerin işten ayrılma niyetlerinin nispeten 
yüksek olduğu sonucu elde edilmiştir(Li vd., 2011). Öte yandan Rudman ve arkadaşlarının (2014) 
İsveç’teki hastanelerde görev yapan hemşirelerle gerçekleştirdiği çalışmada ise görev süresi 5 yılı 
aşmış her beş hemşireden birinin yüksek oranda işten ayrılma niyetinde olduğu saptanmıştır. Suudi 
Arabistan’da hemşireler üzerinde yapılan diğer bir çalışmada da araştırmaya katılan hemşirelerin 
yaklaşık %40’ının işten ayrılma niyetinde oldukları saptanmıştır (Almalki vd., 2012). 
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BPDÖ ile LDBÖ’nün alt boyutları arasındaki ilişki korelasyon testi ile analiz edilmiş ve BPDÖ 
ile LDBÖ alt boyutları arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Görev odaklı liderlik alt 
boyutunun personel devir hızı üzerinde anlamlı ve önemli bir etkiye sahip olduğu saptanmıştır 
(p<0,05). Başka bir ifade ile liderlerini görev odaklı algılayan hemşirelerin işten ayrılma niyeti daha 
yüksektir.  Cowden (2011)’in yapmış olduğu çalışmada uygulanan liderlik davranışlarının işte kalma 
niyetini pozitif yönde etkilediği ortaya konmaktadır. Sürer(2009)’in hemşireler üzerinde yapmış 
olduğu çalışmada işten ayrılma niyetinin nedenleri arasında ilk sırada yönetimden memnuniyetsizlik 
yer almaktadır. Başka bir çalışmada ise algılanan liderlik ve örgütsel bağlılık arasında pozitif yönlü bir 
ilişki olduğu saptanmıştır (Karahan, 2008).  

Sonuç olarak çalışmada, 

1) Yöneticilerini görev odaklı(3,866) olarak algılayan hemşirelerin işten ayrılma niyeti diğer
gruplara göre ileri derecede anlamlı olmak üzere daha yüksektir(p<0,05).

2) Değişim ve iş gören odaklı liderlik davranışları ortalamalarının üzerinde olduğu bulunmuştur
ancak hemşirelerin işten ayrılma niyetleri üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadıkları
görülmektedir.

3) Hemşirelerin LDBÖ den aldıkları puan ortalaması yüksektir(X=3,814). Hemşireler
yöneticilerinin liderlik davranışlarını pozitif yönlü olarak algılamaktadır.

4) BPDÖ den alınan toplam puan ortalaması(X=3,648) hemşirelerin işten ayrılma niyetinin
yüksek olduğunu göstermektedir. Özellikle 25 yaş altı ve çalışma deneyimi 1-5 yıl arasında
olanların işten ayrılma niyeti istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksektir.

Çalışmadan elde edilen bulgulara dayanarak hastane yöneticilerinin görev odaklı liderlik 
davranışı yerine iş gören ve değişim odaklı liderlik davranışları üzerine yoğunlaşmaları gerekmektedir. 
Yöneticiler hemşireleri ailesi, sosyal çevresi ve kişisel yönleri ile değerlendirmeli, hemşirelerin 
sorunları ile yakından ilgilenmelidirler. İşe yeni başlamış olan ve çalışma süresi beş yılı geçmemiş 
olan hemşirelerin devir hızlarının nedenleri üzerinde araştırmalar yapılmalı, işten ayrılma niyetinin 
eyleme dönüşmeden önce önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması sağlanmalıdır.  
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HEKİMLERDE DUYGUSAL ZEKANIN KARAR VERME STİLLERİ 
ÜZERİNE ETKİSİ 

Meral Bahar Sarıkaya1   
Gaye Atilla2    

Özet 

Günümüzde bireyler gerek iş hayatlarında gerek özel hayatlarında çevrelerindeki kurdukları ilişkilerde duygusal 
zekaya gerek duymaktadır. Kendilerini tanıyan, güçlü ve zayıf yönlerini bilen duygusal zekası yüksek bireyler 
sağlıklı kararlar verebilen kişilerdir. Karar verme durumu ile karşı karşıya kalan bireyler salt mantık yerine, 
doğru kararlar alabilmesi için geçmiş tecrübelerine ve güdülerine dayanan duygusal bilgiden yararlanır. Buna 
göre kendi duygularını bilen, başkalarının ne hissettiğini anlayabilen bireylerin duygusal yeteneklerinden 
faydalanması beklenir.  

Buradan yola çıkarak, araştırmada; Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 
çalışan 238 hekimin duygusal zeka ve karar verme düzeyleri arasında nasıl ve ne düzeyde bir ilişki olduğunun 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Hekimlerin duygusal zeka düzeylerini belirlemek üzere Duygusal Zeka Ölçeği, 
karar verme stillerini belirlemek üzere de Karar Verme Stilleri Ölçeği kullanılmıştır. 

Araştırmanın sonuçlarına göre; hekimlerin genel duygusal zeka düzeyleri ve karar verme stillerinin ortalamanın 
üzerinde olduğu bulunmuştur. Duygusal zeka ve karar verme ilişkisi incelendiğinde; kendi duygularını 
değerlendirme boyutu, başkalarının duygularının değerlendirilmesi boyutu, duyguların kullanılması boyutu ve 
duyguların düzenlenmesi boyutu ile rasyonel karar verme arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu görülmüştür. 
Başkalarının duygularının değerlendirilmesi boyutu ile sezgisel karar verme boyutu arasında pozitif yönde, 
kaçıngan karar verme ve duyguların kullanılması boyutu arasında negatif yönde bir ilişki olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Duygusal zeka, karar verme, karar verme stilleri, sağlık yönetimi, hekim 

THE EFFECTS OF EMOTIONAL INTELLIGENCE ON THE PHYSICIAN DECISION MAKING 
STYLES 

Abstract 

Today, the individuals need the emotional intelligence in establishing relations within their surroundings both in 
their working environment and in their personal lives. Highly emotionally intelligent individuals who has a good 
level of intra-personal knowledge and who acknowledge their weaknesses and strengthens are the ones who are 
able to make healthy decisions. Once faced with the decision making, instead of referring to pure logic, such 
individuals utilize their emotional knowledge based on past experiences and intuitions in order to make the right 
decisions. In that sense, the individuals who are aware of their own emotions and who are able to understand 
how the others feel, are expected to benefit from their emotional abilities.  

In the light of the above mentioned information, this paper aims to determine the nature and the extent of the 
relationship between the emotional intelligence and the decision making styles of the 238 physician working in 
Süleyman Demiral University. Within the scope of the research, the “Emotional Intelligence Scale” have been 
employed in measuring the emotional intelligence levels of the doctors and the “Decision Making Styles Scale” 
have been used in order to determine their decision making styles.  

The results of the research show that doctors score above the average in general emotional intelligence levels 
and decision making styles. Regarding the relationship between the emotional intelligence and the decision 
making styles, it is found that there is a positive correlation between the rational decision making and the 
evaluation of one’s own emotions, the evaluation of other’s emotions, the utilization of the emotions as well as 
the regulation of emotions. There exists a positive correlation between the evaluation of others’ emotions and 
the intuitive decision making, whereas it has been identified that avoidance-oriented decision making and the 
utilization of emotions are negatively correlated.  

Key Words: Emotional intelligence, decision making, decision making styles, health management, physician 
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1. Giriş

Yüksek IQ’ya sahip pek çok bireyin sosyal yaşamlarında başarısız olduklarının gözlenmesi duygusal 
zeka kavramının sorgulanmasına yol açmıştır. Bilimsel alanda değişen bu süreç, duygularının insanın 
yaşamını devam ettirebilmesi açısından hayati öneme sahip olduğunu göstermiştir. Anlama, öğrenme, 
algılama, rasyonel düşünme, problem çözme ve öğrendiğini uygulama kapasitesi olarak tanımlanan 
duygusal zeka bilişsel zeka kadar önemlidir. Duygusal zeka; karşılaşacağımız problemlerde, karar 
verme, planlama ve uygulama süreçlerinde doğru ve en iyi çözümlere kısa sürede ulaşmamızda etkili 
olmaktadır. Duygusal zeka duygular ve tepkiler arasındaki bağlantıları sezmeyi, bir karara 
düşüncelerin mi yoksa duyguların mı hükmettiğini bilmeyi, seçimlerin sonuçlarını öngörmeyi ve bütün 
bu öngörüleri hayati konulardaki kararlılığımıza yansıtmamızı içermektedir (Konakay, 2010: 8). 
Bireysel farklılıkların önemli rol aldığı problem çözme süreci, karar verme süreciyle benzerlik 
göstermektedir. Gerek problem çözme, gerekse karar verme alternatiflerin değerlendirildiği ve amaca 
ulaşabilmek için duygularımızı kullanmamız önem taşımaktadır. Çünkü karar verme bilgi ve duygusal 
açıdan yüksek farkındalık gerektiren bir süreçtir. Karar verme uzun yıllardır üzerinde çalışan bir konu 
iken, insan davranışlarını açıklamak için zeka kavramının yanı sıra duygu kavramına da önem 
verilmesiyle birlikte, duygusal zeka kavramı son yıllarda önem kazanmaya başlamıştır. Duygusal 
zekanın farklılaşmasına neden olduğu düşünülen karar verme zihinsel bir süreçtir (Connor, 2003: 165). 
Günümüzde sağlık sektöründe, hastaların ihtiyaçlarını tanımlayan, etkili kararlar verebilen, duygusal 
zekası yüksek sağlık çalışanına ihtiyaç duyulmaktadır (Acıbozlar, 2007: 3). Bireylerin sürekli beklenti 
ve yeni arayışlar içinde olması, onları karar vermede izlediği yolları kullanma noktasında güç durumda 
bırakmaktadır. Bu nedenle bireyin karar verme yaklaşımı ve karar verme davranışlarında bulunurken 
kullandığı stiller önem kazanmaktadır. Her bireyin karar verme stili aynı olmadığından, bireyin soruna 
yaklaşımı ve karar verme stili, kararın niteliğini etkileyecektir (Üre ve Avşaroğlu, 2007: 87). Özellikle 
sağlık sektöründe çalışan işletmelerde, hekimlerin ve hemşirelerin hastaların duygularına empati 
göstermeleri yani onların duygularına duyarlı olmaları yapılan işin kalitesinin yükselmesine ve müşteri 
memnuniyetinin artmasına katkı sağlayacaktır (Lanser, 2000: 3). Hasta insanların duygularında bir 
yoğunlaşma olduğu, duygusal açıdan çok daha hassas ve kırılgan bir yapıda bulundukları dikkate 
alınarak onların duygularının negatiften pozitife dönüştürülebilmesinin tedavinin bir parçası olduğu 
düşünüldüğünde sağlık sektörü çalışanlarında duygusal zeka yeteneklerini daha fazla kullanmaları 
beklenmektedir. Buna göre, çalışmada hekimlerin duygusal zeka düzeylerinin, karar verme stilleri 
üzerindeki etkisi araştırılacaktır.  

2.Yöntem

Çalışmanın evrenini Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 
görev yapan hekimler oluşturmaktadır. Araştırmanın evreni Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma 
ve Uygulama Hastanesinde görev yapan toplam 304 hekimdir. Bu evrenin hata payı %5, güvenilirlik 
düzeyi %95 alındığında 174 hekime ulaşan bir örneklem yeterli sayılabilmektedir (Kan, 1998; Akt. 
Erdem, 2003: 103-104). Çalışmada 238 hekime ulaşılmıştır. Veri toplama aracı olarak kullanılan anket 
formunu oluşturan, Wong ve Law (2002)’ın “Duygusal Zeka Ölçeği” ile Scott ve Bruce (1995)’un  
“Karar Verme Stilleri Ölçeği” kullanılmıştır. 

3. Bulgular

Duygusal zekaları üzerinde araştırma yapılan hekimlerin seçilmiş bazı demografik değişkenlere göre 
dağılımı Tablo 1’da gösterilmiştir. 
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Tablo 1. Hekimlere İlişkin Demografik Bulgular 

Değişkenler           Gruplar       F % Geçerli% Yığılmalı% 

Cinsiyet Kadın 100 42 42 42 

Erkek 138 58 58 100 

Yaş 20-30 147 61,8 61,8 61,8 

31-40 32 13,4 13,4 75,2 

41-50 44 18,5 18,5 93,7 

51 ve üzeri 15 6,3 6,3 100 

Medeni hal Evli 91 38,2 38,2 38,2 

Evli Değil 147 61,8 61,8 100 

Kıdem Yılı 0-10 177 74,4 74,4 74,4 

11-20  37 15,6 15,6 89,9 

21-30  19 7,9 7,9 97,8 

31-40  5 2,1 2,1 100 

Unvan Profesör Doktor 33 13,9 13,9 13,9 

Doçent Doktor 16 6,7 6,7 20,6 

Doktor Öğretim 
Üyesi 30 12,6 12,6 33,2 

Araştırma Görevlisi 159 66,8 66,8 100 

Bölüm 
Cerrahi Tıp 
Bilimleri 100 46,2 46,2 46,2 

Dahili Tıp Bilimleri 128 53,8 53,8 100 

Duygusal Zeka Evet 89 37,4 37,4 37,4 

ile İlgili Kitap Okudunuz 
mu? Hayır 149 62,6 62,6 100 

3.1. Duygusal Zeka Boyutunun Demografik Bilgiler Analizi 

Kendi duygularını değerlendirme boyutunda yaş gruplarında en yüksek ortalama (4.300±0.642) 51 ve 
üzeri yaş grupları, en düşük ortalama ise (3.676±0.722) 20-30 yaş aralığındaki yaş grupları olduğu 
görülmektedir. Buna göre hayat tecrübesi olanların kendi duygularını değerlendirme konusunda 
başarılı oldukları söylenebilir. Literatürdeki benzer çalışmalara göre duygusal zeka yaş ile doğru 
orantılıdır sonucunu desteklemektedir. Kıdem yılı grubunda ise en yüksek ortalamaya sahip 
(4.800±0.447) 31-40 kıdem yılı grubu iken en düşük ortalamaya sahip (3.696±0.738) 0-10 kıdem yılı 
grubudur. 31- 40 kıdem yılı grubundan olan hekimlerin kendi duygularını değerlendirme konusunda 
daha başarılı oldukları görülmektedir. Buna göre akademik eğitimin duygusal zekanın gelişimine katkı 
sağladığı söylenebilir. Medeni halde evli olanlar evli olmayanlara göre daha fazla ortalamaya sahip 
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olduğu görülmektedir (3.925±0.783). Bunun bir sonucu olarak, evliliğin duygusal zekaya katkı 
sağladığı söylenebilir. Cerrahi bölümde çalışan hekimlerin kendi duygularını değerlendirme 
boyutunda daha başarılı oldukları görülmektedir (3.977±0.744). Son olarak kendi duygularını 
değerlendirme konusunda duygusal zeka ile ilgili kitap okuma ortalamasında evet diyenler çoğunlukta 
olması duygusal zekanın geliştirilebilir bir zeka türü olduğunu göstermektedir (3.971±0.814). 
Başkalarının duygularının değerlendirilmesi boyutunda sadece çalışılan bölüm anlamlı bir fark ortaya 
koymaktadır (p=0.035). Cerrahi servisinde çalışan hekimler başkalarının duygularını değerlendirme 
konusunda daha başarılıdır (3.663±0.771). Duyguların düzenlenmesi boyutunda erkeklerin 
ortalamaları kadınlara göre daha yüksektir (3.579±0.781). Yaş grubunda en yüksek ortalamaya sahip 
grup (3.983±0.657) 51 ve üzeri yaş grubu iken en düşük ortalamaya sahip grup (3.210±0.622) 31-40 
yaş grubudur. Duyguların kullanılması boyutunda erkekler kadınlara göre daha yüksek ortalamaya 
sahiptir (3.989±0.723). Araştırma sonucuna göre erkeklerin stres gibi durumlar karşısında duygularını 
uygun bir şekilde yönetebildiği görülmektedir. Yaş grubundan en yüksek ortalamaya sahip grup 
(4.204±0.656) 41-50 iken en düşük ortalamaya sahip grup (3.709±0.812) 20-30 yaş grubudur. Medeni 
durumda evli olanların duyguların kullanılması boyutunda daha başarılı oldukları görülmektedir 
(4.013±0.707). Kıdem yılında en yüksek ortalamaya (4.243±0.698) 11-20 yıl iken en düşük 
ortalamaya sahip grup (3.839±1.372) 0-10 kıdem yılına sahip gruptur. Unvan grubunda ise en yüksek 
ortalama (4.218±0.729) Doçent iken en düşük ortalama (3.706±0.812) Araştırma Görevlisidir. 

3.2. Karar Verme Boyutunun Demografik Bilgiler Analizi 

Rasyonel karar vermeyi oluşturan sorulara verilen cevapların ortalaması dikkate alınarak cinsiyetlerin 
(p=0.000) Rank (sıra-sayı) ortalamaları arasındaki farklar, istatistik olarak önemlidir. Erkeklerin 
rasyonel karar verme boyutunda daha başarılı oldukları görülmektedir (4.031±0.734). Sezgisel karar 
vermeyi oluşturan sorulara verilen cevapların ortalaması dikkate alındığında evli olanların ortalaması 
bu boyutta da yüksektir (3.035±0.965). Kıdem yılı gurubunda en yüksek ortalamaya sahip 
(3.320±0.819) 31-40 grubu iken en düşük ortalamaya sahip grup (2.758±0.980) 0-10 grubudur. Burada 
hekimlerin tecrübelerinden yola çıkarak sezgilerinin daha kuvvetli olduğu ya da çalışma hayatına yeni 
atılan hekimlerin daha temkinli yaklaştıkları varsayılabilir. Unvanlarda en yüksek ortalamaya sahip 
grup (3.412±0.939) Profesör Doktorlar iken en düşük grup (2.738±0.969) araştırma görevlileridir. 
Cerrahi bölümde çalışan hekimlerin sezgisel karar verme boyutunda daha başarılı oldukları 
görülmektedir (3.110±0.949). Bağımlı karar vermeyi oluşturan sorulara verilen cevapların 
ortalamasına bakıldığında kadınlar bağımlı karar verme konusunda erkeklere oranla daha yüksek 
ortalamaya sahiptir (3.335±0.817). Araştırmada karar verme içerisindeki kaçıngan karar verme alt 
boyutundan almış oldukları puanlara göre demografik değişkenler açısından farklılık gösterip 
göstermediğine ilişkin veriler incelendiğinde hiçbir değişken anlamlı bir farka sebep olmamaktadır. 
Cerrahi bölümünde çalışan doktorların kendiliğinden ani karar verme konusunda daha başarılı 
oldukları görülmektedir (2.250±0.875). Bu durum tıbbi müdahalede beklenmeyen durumlar karşısında 
çabuk karar verme açısından önem kazanmaktadır. 

Duygusal Zeka ile Karar Verme arasında ilişki olup olmadığını Sperman Korelasyon Analizi ile 
incelenmiştir. Duygusal Zeka ile Karar Verme alt boyutları arasındaki ilişki Tablo 2’de gösterilmiştir. 
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Tablo 2. Duygusal Zeka Düzeyleri ile Karar Verme Stilleri Arasındaki Korelasyonlar 

 

 

DUYGUSAL 
ZEKA 

 

KARAR VERME 

 

Rasyonel 
Karar Verme 

Sezgisel 
Karar 
Verme 

Bağımlı 
Karar 
Verme 

Kaçıngan 
Karar Verme 

Kendiliğinde
n/Ani Karar 

Verme 

Kendi Duygularını 
Değerlendirme  
 

   r= 0,223** 

   p=0.001 

    r=0.069 

    p=0.289 

     r=0.028 

p=0.671 

r=-0.021 

p=0.744 

r=0.082 

p=0.209 

Başkalarının 
Duygularını 
Değerlendirme  
 

    r= 0,133* 

    p=0.041 

   r= 0,283** 

    p=0.000 

     r=0.119 

 p=0.067 

r=-0.052 

p=0.426 

r=0.096 

p=0.141 

Duyguların 
Düzenlenmesi 

    r=0,244** 

    p=0.000 

    r=0.068 

    p=0.293 

     r=-0.016 

     p=0.801 

r=-0.076 

p=0.246 

r=0.041 

p=0.532 

Duyguların 
Kullanılması  
 

  r= 0,314** 

     p=0.000    

  r=-0.044 

 p=0.956 

 r=-0.100 

 p=0.123 

    r= -0,151* 

p=0.020 

r=0.025 

p=0.697 

**. İlişki 0.01 düzeyinde anlamlı (2-tailed)  
 *.   İlişki 0.05 düzeyinde anlamlı (2-tailed) 

Kendi Duygularını Değerlendirme boyutu, bireyin yaşadığı ruh halini, içinde bulunduğu durum ve 
şartların nedenlerini ve sahip olduğu duyguları anlayabilme kabiliyetini ifade etmektedir. Bu 
çalışmada söz konusu boyutun rasyonel karar verme ile 0.01 anlamlılık düzeyi ve pozitif yönde 
(r=0.223, p=0.001), bir ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Buna göre hekimlerin bulunduğu şartlara ve 
ruh haline göre çözüm üreterek en uygun alternatifi seçtikleri söylenebilir. 

Başkalarının duygularını değerlendirme boyutu, bireylerin etraflarındaki insanların duygularını 
algılama ve anlamaları ile ilgilidir. Sezgisel karar verme boyutunda karar verici önsezilerine 
güvenerek karar verir. Bu çalışmada bu boyutun sezgisel karar verme ile 0.01 anlamlılık düzeyi ve 
pozitif yönde (r=0.283, p=0.000), rasyonel karar verme ile 0.05 anlamlılık düzeyinde pozitif (r=0.133, 
p=0.041) bir ilişkisi olduğu ortaya konmuştur. Buna göre hekimler başkalarının duygularını 
değerlendirirken sezgilerine güvendiğini ve etrafındaki insanların duygularını değerlendirirken 
rasyonel karar vererek dikkatli bir tutum sergiledikleri görülmüştür. Araştırmada ulaşılan sonuç 
literatür açısından orjinallik taşımaktadır. Sağlık hizmetlerinde sezgisel karar vermenin yerinin 
olmadığı düşünülmektedir. Son zamanlarda rasyonel karar verme gibi sezgisel karar vermenin de 
kullanılması olağan bir durumdur. Sağlık sektöründe rasyonel kararlar temel alınmakla beraber kararın 
özelliğine ve bulunulan koşullara bağlı olarak sezgisel karar verme yoluna da gidilmektedir.  

Duyguların Düzenlenmesi boyutu bireylerin kriz ortamında hızlı, akılcı tepki göstermeleri ve 
duygularını düzenleyebilmeleri ile ilgilidir. Rasyonel karar verme boyutunda karar verici sorunla 
karşılaştığında alternatif çözümleri mantıklı olarak değerlendirir ve araştırır. Bu çalışmada bu boyutun 
rasyonel karar verme ile 0.01 anlamlılık düzeyi ve pozitif yönde (r=0.244, p=0.000) bir ilişkisi olduğu 
ortaya konmuştur. Buna göre hekimlerin kriz ortamlarında akılcı karar ve daha dikkatli tutum 
sergilemeleri gözlemlenir.  
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Duyguların Kullanılması boyutu, bireylerin duygularını yapıcı aktiviteler kullanma amacı ile ilgilidir. 
Stresli koşullar altındaki olumlu düşünebilen bireyler motivasyonun yüksek olmasını ve olumlu 
atmosferi sağlayarak, çözüme yönelik sonuçlara daha kolay ulaşabilmelerini sağlar. Bu çalışmada söz 
konusu boyutun rasyonel karar verme ile 0.01 anlamlılık düzeyi ve pozitif yönde (r=0.314, p=0.000), 
kaçıngan karar verme ile 0.05 anlamlılık düzeyinde negatif (r=0.151, p=0.020) bir ilişkisi olduğu tespit 
edilmiştir. Buna göre hekimler duygularını yapıcı aktiviteye kullanırken, kaçıngan karar vermeyi 
erteleyen bir tavır sergilemedikleri görülmektedir. 

Araştırmada öncelikle incelenen, katılımcılarda duygusal zeka becerileri ve karar verme stili 
boyutlarının düzeyidir. Araştırmaya katılan hekimlerin duygusal zeka düzeylerine ilişkin ortalama 
değerlere bakıldığında duygusal zeka düzeylerinin ortalamanın üzerinde; grupta duyguların 
kullanılması boyutunun diğer boyutlara oranla yüksek bir seviyede olduğu görülmüştür. Bu sonuç 
hekimlerin duygularını yapıcı aktiviteler için kullanabildiklerini göstermektedir. Araştırmaya katılan 
hekimlerin karar verme stillerine ilişkin ortalama değerlere bakıldığında ise, hekimlerin genel karar 
verme stillerinin ortalamanın üzerinde olduğu; rasyonel karar verme, sezgisel karar verme ve bağımlı 
karar vermenin yüksek bir seviyede, kaçıngan ve kendiliğinden-ani karar verme stillerinin ise 
ortalamanın altında seyrettiği görülmüştür.  

4. Sonuç 

Duygusal zeka kavramı bireylerin son zamanlarda yararlanmak istediği bir güç haline gelmiştir. 
Duygusal zeka kavramına olan ilginin temelinde negatif duyguları yönetmede karşılaşılan güçlükler 
olduğu gözlenmiştir. Duygusal zeka farklı şekillerde çözüm üretebilecek, alternatifler geliştirilebilecek 
sorunlarla ilgilenmektedir. Ortaya çıkan problemlerin çözümü için en iyi planların yapılması kişinin 
duygusal zekasına bağlıdır. Doğru kararlar alabilmenin temelini oluşturan duygusal zeka her alanda 
katkı sağlar. Duygusal zekanın geliştirilmesi bu açıdan çok önemlidir. Duygusal zeka eğitiminin her 
yaş döneminde etkili olduğu görülmektedir. Duygusal zeka, duyguları yönetebilme ve farkında olma, 
olaylar karşısında sakinliği koruyabilme becerisi olarak kısaca tanımlanabilir. Sağlık hizmetlerinde 
duygusal zeka bu becerileri uygulayabilme noktasında çok önemlidir. Sağlık çalışanlarının hastanın 
duygularını anlamaları iletişim açısından çok önemlidir. Hasta ve sağlık çalışanı arasındaki iletişimin 
önemi gün geçtikçe artmaktadır. Burada duygusal zeka devreye girmektedir. Geri bildirim ve etkileşim 
noktasında duyguların kullanılması hayat kurtarıcı olabilir. İletişim becerisi hastaya ulaşmaktaki en 
önemli araçlardan biridir. Hastayla iletişim kurulurken pek çok duygu yaşanır. Mutluluk, hayal 
kırıklığı, sıkıntı, öfke bu duygulara örnek gösterilebilir. Kendi duygularının farkında olan sağlık 
çalışanı hastayı nasıl algılayabileceğini bilir. Başkalarının duygularını anlama bireyin kendi duygu ve 
düşüncelerini tanıyabilmesinden, onları kontrol edebilmesi ve yönetilmesinden geçer (Karakaş ve 
Küçükoğlu, 2011: 9). Sağlık sektöründe özellikle doktor, hemşire ve hasta bakıcıların hastalar ile iyi 
bir ilişki kurabilmeleri için, önce bireysel duygularının farkında olabilen ve duygularını yönetebilen, 
kendisini motive edebilen ve etkin iletişim içinde olan, empati kurabilen, bir başka deyişle duygusal 
zeka becerileri gelişmiş bireyler olmaları gerekmektedir (Aksütlü, 2013: 27). Yaşamdan doyum alan, 
koşullara uyum sağlayan ruhsal yönden sağlıklı çalışan hastalarla iletişim kurarken onların yalnızca 
fizyolojik gereksinimlerine değil, duygusal değerlerine de duyarlı olur. Tedavinin yalnızca tıbbi değil 
duygusal açıdan da yeterli olması önem arz etmektedir. Bireylerin sahip oldukları en güçlü karar 
verme kaynağı duygulardır. Duygular kişisel değerlerin, motive edici ihtiyaçların, isteklerin temelinde 
yer alması bakımından karar verme stillerini belirleyebilmektedir. Karar verme stillerin 
belirlenmesinde “zeka” kavramı ile beraber “duygu” kavramının da önemli olduğu düşünülmeye 
başlanması, “duygusal zeka” anlamında karar verme sürecini etkileyen önemli bir etmenin 
incelenmesini de beraberinde getirmiştir. Bu düşüncelerden yola çıkarak çalışmada hekimlerin 
duygusal zeka becerilerinin ne düzeyde olduğu ve bu düzeylerin karar verme stillerini hangi düzeyde 
etkilediği belirlenmiştir. 

Araştırmanın uygulanması aşamasında görüşülen hekimlerden gelen fikirler ve elde edilen bulgulardan 
yola çıkılarak aşağıdaki öneriler sunulabilir: 

1. Hastane çalışanlarına, duygusal zeka eğitimleri verilebilir. Karmaşık ve farklı meslek gruplarının 
beraber olduğu sağlık sektöründe olumsuzluklar artmaktadır. Bu da sağlık çalışanlarını etkilemektedir. 
Bu nedenle sağlık çalışanlarına duygusal zeka becerisi olan olumsuzluklarla baş edebilme becerisi 
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kazandırılmalıdır. Bununla beraber hastanede uygulanan tedavi sadece fiziksel değildir. Hastalarla 
iletişimde duygusal zekanın önemi büyüktür. Bu nedenle duygusal zeka eğitimi önem arz etmektedir. 
Duygusal zeka gelişimi yönünde verilen eğitimler belirli zaman aralıklarında ölçümlenerek çalışanlara 
geri bildirim sağlanabilir. 

2. Tıp fakültesinde eğitim gören öğrencilerin duygusal zeka düzeylerinin geliştirilmesi için müfredata 
duygusal zeka ile ilgili dersler eklenebilir. 

3. Karar verme stilini etkileyen önemli bir boyut olan çevrenin etkisi bu çalışmada ele alınmamıştır. 
Ölçümü uzun dönemli çalışma gerektiren çevrenin aracı değişken olarak ele alınmasıyla modele dahil 
edilecek bir çalışma konuya derinlik kazandıracaktır. 

4. Literatürde, duygusal zekanın karar verme üzerinde etkisinin olduğuna birçok çalışmada değinilmiş 
ancak hekimlerde duygusal zeka ve karar verme stillerinin birlikte incelendiği bir çalışmaya 
rastlanmamıştır. Bu nedenle, elde edilen sonuçlar başka araştırmalarla desteklenemese de, araştırma 
dahilindeki hekimlerin duygusal zeka düzeylerinin, karar verme stilleri üzerinde etkisinin olduğu 
görülmüştür. Bu etkinin genellenebilmesi için daha çok sayıda ve geniş kapsamlı araştırmaların 
yapılması gerekmektedir. 

5. Böyle bir çalışma sadece pratisyen hekimler ya da hemşireler gibi tek sağlık çalışan grubuna özel 
olarak da tasarlanabilir. İstenirse bu sonuçlar kıyaslanabilir. Daha sonra yapılacak araştırmaların daha 
fazla sayıda katılımcıyla gerçekleştirilmesi tavsiye edilir.  
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HASTANE ÇALIŞANLARINDA KİŞİSEL ZAMAN YÖNETİMİ VE 
SOSYAL TEMBELLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 
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Özet 

Zaman,  günümüz iş hayatında birçok çalışan için önemli ve kısıtlı kaynaklardan birisidir. İnsan sağlığıyla 
ilişkili olmaları sebebiyle zaman kavramı, hastaneler için ayrı bir öneme sahiptir. Yoğun bir iş temposu olan 
hastane çalışanlarının da zaman yönetimi ile ilgili becerileri bu noktada incelenmesi gereken bir konudur. Ekip 
çalışmasının önemli olması sebebiyle de hastanelerde çalışanların sosyal tembellik eğilimleri merak konusudur. 
Bu çalışmanın amacı, hastane çalışanlarının kişisel zaman yönetimi tutum ve davranışları ile sosyal tembellik 
eğilimleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın evrenini Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve 
Uygulama Hastanesi çalışanları oluşturmaktadır. Evrenden kolayda örnekleme yoluyla 201 hastane çalışanına 
ulaşılmıştır. Katılımcılar hekim, hemşire, diğer sağlık personeli, idari personel ve diğer çalışanlardan 
oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Alay ve Koçak (2002) tarafından geçerlilik ve güvenilirlik 
çalışması yapılan Zaman Yönetimi Ölçeği ve George (1992) tarafından geliştirilen Sosyal Tembellik Ölçeği 
kullanmıştır. Veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda hekimlerin diğer sağlık 
personeline göre zaman tutumlarının düşük olduğu, hemşirelerin de diğer gruplara göre sosyal tembellik 
eğilimlerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Zaman yönetimi ve sosyal tembellik arasındaki ilişkiyi ortaya 
koymak için yapılan korelasyon analizinde ise zaman yönetimi boyutlarından zaman planlaması ile sosyal 
tembellik arasında pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Hastane Çalışanları 1, Kişisel Zaman Yönetimi 2, Sosyal Tembellik 3 

EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN TIME MANAGEMENT SKILLS OF 
HOSPITAL STAFF MEMBERS AND SOCIAL LAZINESS 

Abstract 

Time is one of the important and limited resources for many employees in today's business life. Because of their 
relevance to human health, the notion of time also has a significance for hospitals. Time management skills of 
hospital employees, who have a heavy work tempo, should be examined at this point. It is also a matter of 
curiosity about the tendency of social workers to work in hospitals due to the importance of team work. The 
purpose of this study is to examine the relationship between hospital staff's personal time management attitudes 
and behaviors and social laziness tendencies. The universe of the research is formed by the staff of Süleyman 
Demirel University Research and Practice Hospital. 201 hospital employees were reached by convenience 
sampling method. Participants were physicians, nurses, other health personnel, administrative staff and other 
employees. As a data collection tool, Alay and Koçak (2002) Time Management Questionnaire used the and the 
Social Loneliness Scale developed by George (1992). Data were analyzed with the SPSS program. As a result of 
the research, it was determined that the physicians had lower time attitudes than the other health personnel and 
the nurses had higher social laziness tendencies than the other groups. In the analysis of correlations made to 
establish the relation between time management and social laziness, it is concluded that there is a positive 
relation between time planning and social laziness from the dimensions of time management. 

Key Words: Hospital Staff Members 1, Time Management 2, Social Laziness 3 
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1. Giriş 

İnsanların gerek sosyal yaşamında gerek iş dünyasında başarılı olmasını sağlayan birçok faktör 
bulunmaktadır. Zamanı en iyi şekilde yönetmek de bu faktörlerden birisidir (Gözel ve Halat, 2000: 
73). Zamanı etkin bir şekilde yönetmek sahip olunan her saati, her dakikayı belirli bir amaç 
doğrultusunda planlayarak kullanmaktır (Yıldız, 2014: 37). Yani zaman yönetimi, ihtiyaçları 
karşılamak ve belirlenen amaçlara ulaşmak için zamanın bilinçli olarak kontrol edilmesini ve 
sonuçların vaktinde alınmasını ifade etmektedir (Gönen ve Özmete, 2004: 47; Gezginerler, 2017: 6). 
En net ifadesiyle ise; az zamana çok iş sığdırmak değil, belirli bir zaman diliminde işlerin etkin 
yönetilmesidir (Tutar, 2011: 45).  

Zaman yönetiminin ana faaliyet alanı, bireylerin özel hayatını ve üst düzey yöneticilerden alt düzey 
çalışanlara kadar tüm yöneticiler ve çalışanları kapsamaktadır. Etkin bir şekilde yönetilen zaman hem 
maliyetlerin azaltılmasına hem de işletmeler için önemli bir kaynak olan insanın daha verimli bir 
şekilde istihdamına olanak veren ve hayati öneme sahip olan bir kavramdır (Akgemci ve ark., 2003: 
30). Zaman yönetimi bir bireyin hayattan aldığı zevki etkileyen ve yaşam kalitesini değiştiren bir 
kavram olarak karşımıza çıkmaktadır (Küçükaltan ve ark., 2013: 66). Ayrıca bireylerin iş ve sosyal 
hayatlarında yapmaları gereken işleri zamanında bitirmeleri stresi azaltmasının yanında başarılı 
olmalarını da sağlamaktadır (Doğutekin, 2015: 3).  Zaman yönetimi için en temel olan bireyin zihinsel 
olarak bu konuda kendisini hazır hissetmesidir. Ayrıca bireyin başarma arzusu, mücadele gücü, gerekli 
bilgi ve uygulama gibi özelliklere sahip olması da önemlidir. Bu noktada zaman yönetiminin herkesin 
bilmesi gereken bir öz yetenek olduğunu söylemek mümkündür (Ölçer, 1999: 31; Aktaran: Akgemci 
ve ark., 2003: 31).  

Zaman yönetimi bu kadar önemli olduğu bilinmesine rağmen etkin bir şekilde yönetilememektedir. 
Etkin bir şekilde yönetilmesinin önündeki engellerden birisi iş yaşamında çok karşılaşılan sosyal 
kaytarma başka bir ifadeyle sosyal tembelliktir. Sosyal tembellik, bireyin çalışma grubu içinde, aynı 
görevi yapan diğer bireylerle karşılaştırıldığında gösterilen çabanın azaltılma eğiliminde olduğunu 
ifade etmektedir (Latane vd., 1979, 823). Sosyal tembellik bireyin tek başınayken gösterdiği 
performansı grup olarak yaptığında performansının düşmesi olarak karşılık bulmaktadır. Yani grup 
olarak bir görev yaparken kişinin performansın da bir düşüş olmaktadır.  

Sosyal tembellik kavramını ilk defa Max Ringelmann ortaya atmıştır. Ringelmann yapmış olduğu 
halat çekme deneyinde grubun verimliliğinin, bireylerin tek başlarınayken gösterdikleri 
verimliliklerden yola çıkarak hesaplanan toplamdan daha düşük olduğu sonucuna ulaşmıştır (Harkins 
ve Petty, 1982: 1214; Aktaran: Doğan vd., 2012: 57). Araştırma sonucunda bireysel kuvvetin grup 
kuvvetine eşit olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır (Kurnaz, 2016: 1143-1144).  

Bireylerin yapacakları görevler, başkaları tarafından açık bir şekilde bilindiğinde, işlerinde daha iyi 
performans gösterecekleri düşünülmektedir. Grup içinde olduklarında ise düşük bir performans 
göstereceklerdir. Çünkü ya hak ettikleri ödülü alamayacaklardır ya da herhangi bir eleştiriye maruz 
kalmadan işte tembellik yapabileceklerdir. Bu durum bireylerin yalnız çalışırken değil grup halinde 
çalışırken ortaya çıkması sosyal tembellik olarak ifade edilmektedir (Williams vd., 1981: 303). Başka 
bir ifadeyle sosyal tembellik, grup çalışması sırasında diğer grup üyelerinin varlığı nedeniyle işe daha 
az odaklanmaları durumudur (Candan, 2017: 3). Bu durum özelikle grup faaliyetinin fazla olduğu 
sektörlerde verimliliğin düşmesine ve zaman kayıplarına neden olabilmektedir.  

Sosyal tembellik, bireyin kolektif olarak çalışırken, yalnız başına çalışırken sarf ettiği emekten daha az 
emek sarf etme eğilimidir (Karau ve Williams, 1993: 681; Özek, 2014: 15).  Sosyal tembellik, iş 
sonuçlarının bireysel olarak değerlendirilemediğinde ortaya çıkan bir davranış türüdür ve sosyal 
tembelliğin artışında gruptaki kişi sayısının artması temel sebeptir. Bireyler kalabalık gruplarda iş 
sonuçlarının bireysel olarak fark edilemeyeceğini düşündüğü zaman yapılan işi önemsiz görmekte ve 
etkin bir performans gösterememektedir (Özek, 2014: 15).  

Sosyal tembelliğin nedenleri hizmet sektörü açısından hayati öneme sahiptir (Luo vd., 2013: 456). 
Farklı kültürler ve örgütler dikkate alındığında gruplardaki sosyal tembelliğin nedenleri dışsal 
nedenler (görev belirginliği, algılanan katkı, adalet) ve içsel nedenler (görevin anlamlılığı, görevin 
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önemi, örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyeti) olmak üzere iki kategori de ele alınmıştır (George, 
1992: 191; Price vd., 2006: 1375). 

Günümüz çalışma yaşamını dikkate aldığımızda faaliyetlerin birbirine bağlı bir şekilde gerçekleşmesi 
ve birbirini etkilemesi, bireysel çabalarla örgütsel amaçlara ulaşmayı zorlaştırmakta ve bu durum 
kolektif çalışmayı bir zorunluluk haline getirmektedir. Bu nedenle kolektif çalışmanın olduğu 
örgütlerde sosyal tembellik davranışının çıkması kaçınılmaz olarak görülmektedir (Kanten, 2014: 
191). Grup içerisinde bireyin çabasının net olarak belirlenememesi sosyal tembelliğe etki eden en 
önemli sebeplerdendir. Grup çalışması neticesinde bireylere verilecek ödül gruptaki herkese eşit 
şekilde dağıtılıyorsa bu durum bireyin en az çaba göstermesine neden olmaktadır. “Kalabalık içinde 
kaybolma” olarak adlandırılan bu durum sosyal kaytarma eğiliminin artmasına yol açmaktadır (Latane 
vd., 1979: 822).  

Sağlık sektörü grup işbirliğinin fazla ve zaman faktörünün de önemli olduğu hizmet sektörlerinden 
birisidir. Bu nedenle de en iyi şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Fakat bazı etkenlerden dolayı zaman 
etkin bir şekilde yönetilememektedir. Sağlık sektöründe zamanın verimli bir şekilde yönetilmemesinin 
altında yatan en önemli sebeplerden birisi grup faaliyetlerinden kaynaklı sosyal tembelliğin 
görülebilmesidir. Sosyal tembellik hem verimliliği düşürmekte hem de zaman kayıplarına neden 
olabilmektedir. Bu çalışmada da hastane çalışanlarında kişisel zaman yönetiminin sosyal tembellikle 
olan ilişkisi ortaya koyulmaya çalışılacaktır.   

2. Yöntem 

Araştırma hastane çalışanlarında kişisel zaman yönetiminin sosyal tembellik eğilimi ile ilişkisini 
ortaya koymak için yapılmıştır. Araştırmada Britton and Tesser tarafından geliştirilen ve 2002 yılında 
Alay ve Koçak’ın güvenilirlik ve geçerliliğini yaptığı 27 ifadeden oluşan Zaman Yönetimi Ölçeği, 
1992 yılında George tarafından geliştirilen 13 ifadeden oluşan Sosyal Tembellik Ölçeği ve tanımlayıcı 
olarak 7 tane ifadeden oluşan 47 soruluk anket uygulanmıştır. Araştırma Süleyman Demirel 
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Fakültesi hastanesinde çalışan personele 
uygulanmıştır.  

Araştırma formları ile elde edilen veriler Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) programı 
ile bilgisayara aktarılmış ve bu programdan yararlanılarak analizi yapılmıştır. Ankette 5’li likert 
yöntemi kullanılmış ve elde edilen puanların aritmetik ortalaması, standart sapması elde edilmiş ve 
istatistiksel değerlendirmeler bu puan ortalaması üzerinden yapılmıştır. 

Kişisel zaman yönetimi ve sosyal tembellik boyutlarının demografik değişkenlere göre 
karşılaştırılmasında iki grubu karşılaştırmak için iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi (t testi), 
ikiden fazla grupları karşılaştırmak için Varyans analizi kullanılmıştır. Ayrıca parametrik olmayan 
değişkenler için Kruskall Wallis Varyans Analizi yapılmıştır.  

Zaman yönetimi ve sosyal tembellik arasındaki ilişkinin incelenmesinde korelasyon analizi yapılmış 
ve hem boyutların kendi içinde bir ilişkisinin olup olmadığı hem de kişisel zaman yönetimi ve sosyal 
tembellik arasındaki ilişki ve yönü belirlenmeye çalışılmıştır.   

 

3. Bulgular 

3.1. Katılımcıların Kişisel Zaman Yönetimine İlişkin Bulguları  

Araştırmaya katılan hastane çalışanlarının “kişisel zaman yönetimi” ile ilgili ifadelere verdikleri 
cevapların aritmetik ortalaması ve standart sapması Tablo 1’de gösterilmiştir.  

Tablo 1. Katılımcıların Kişisel Zaman Yönetimi İfadelerine İlişkin Bulguları 

No Zaman Yönetini İfadeleri  X SS 

1. Güne başlamadan önce gününüzü planlar mısınız? 3.30 1.115 

2. Hafta başında o hafta için bir dizi amaçlar saptar mısınız? 3.04 1.144 
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3. Her gün planlama için zaman harcar mısınız? 2.83 1.051 

4. Her gün kendiniz için birtakım amaçlar belirler misiniz? 3.26 0.956 

5. Her gün yapmak zorunda olduğunuz şeylerin listesinin yapar mısınız? 2.82 1.170 

6. Günlük olarak yapmak zorunda olduğunuz faaliyetlerin programını yapar 
mısınız? 

3.04 1.141 

7. Zamanınızı yapıcı olarak kullanır mısınız? 3.36 0.953 

8. Zamanınızı planlama konusunda kendinizi geliştirmeye ihtiyaç duyuyor 
musunuz? 

3.19 1.153 

9. Genel olarak düşünüldüğünde, kendi zamanınızı kendiniz tam olarak 
planlayabiliyor musunuz? 

3.18 1.022 

10. Genellikle amaçlarınızın hepsini o hafta içinde başarabileceğinizi düşünüyor 
musunuz? 

3.18 1.043 

11. Normal bir iş gününde, örgüt işlerinden özel işlerinize zaman harcar mısınız? 2.83 1.080 

12. Fayda sağlamayan alışkanlıklara veya aktivitelere devam eder misiniz? 2.60 1.207 

13. Önemli bir raporun son teslim gününün gecesi, hala onun üzerinde çalışır 
mısınız? 

3.50 1.147 

14. Ziyaretçilere gereğinden fazla zaman ayırır mısınız? 3.09 1.142 

15. Bir sonraki hafta için ne başarmak istediğiniz ne olarak belirgin mi? 2.93 1.033 

16. Çalışmalarınızı bitirmek için kendinize tarih saptar mısınız? 3.18 1.009 

17. Çok uğraş gerektiren işlere, en iyi (verimli) zamanınızı programlar mısınız? 3.31 0.993 

18. Sizin için önemli tarihleri bir ajandaya (elektronik de olabilir) işler misiniz? 3.19 1.115 

19. Finansal veya faaliyet dönemi için bir dizi amaç belirler misiniz? 3.18 1.003 

20. Boş zaman bulduğunuzda yapmak için kimi şeyleri yanınızda taşır mısınız? 3.15 0.993 

21. Önceliklerinizi belirleyip genel olarak ona uyar mısınız? 3.48 1.045 

22. Küçük kararları çabucak verebiliyor musunuz? 3.41 1.142 

23. İnsanlara hayır diyememekten, sıkça rutin işlerinizi engelleyen işlerle uğraşır 
mısınız? 

3.17 1.122 

24. Yapacak bir işiniz olmadığında kendinizi uzun süre bekler durumda bulur 
musunuz? 

3.02 1.099 

25. Telefonda gereksiz yere zaman harcar mısınız? 2.86 1.195 

26. Kimi toplantıların gereksiz yere yapıldığı fikrine katılır mısınız? 3.01 1.181 

27. Zamanınızı etkin kullanmak için sekreterinizden verimli bir şekilde 
yararlanıyor musunuz? 

2.99 1.248 

Tablo 1’e bakıldığında hastane çalışanlarının önemli bir raporun son teslim gününün gecesi hala onun 
üzerinde çalıştıkları (3.50), öncelikleri belirleyip genel olarak ona uydukları (3.48) ve küçük kararları 
çabucak verdikleri (3.41) sonucu ortaya çıkmıştır. Genel olarak ifadelerin ortalamalarına bakıldığında 
orta düzeyde bir dağılım gösterdiği görülmektedir.  
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3.2. Katılımcıların Sosyal Tembellik Eğilimine İlişkin Bulguları  

Araştırmaya katılan hastane çalışanlarının “sosyal tembellik eğilimi” ile ilgili ifadelere verdikleri 
cevapların aritmetik ortalaması ve standart sapması Tablo 2’de gösterilmiştir.  

Tablo 2. Katılımcıların Sosyal Tembellik İfadelerine İlişkin Bulguları 

No Sosyal Tembellik İfadeleri X SS 

1. Yapmam gereken bir işle ilgili sorumluluğumu diğer çalışanlara aktarırım. 2.86 1.232 

2. Kurumda işi yapabilecek başka kişiler mevcutsa, ben o işle ilgili daha az çaba 
gösteririm. 

2.56 1.121 

3. Bir işi yapabilecek başkaları varsa, işleri biraz ağırdan alırım. 2.51 1.245 

4. Grup çalışanlarında işin bana düşen kısmını yerine getiririm. 3.73 1.254 

5. Bir işi yapabilecek başka insanlar varsa, o işle ilgili ben daha az zaman harcarım. 2.68 1.245 

6. Şirketimin başarısı için, diğer çalışanlara göre daha fazla çaba ortaya koyarım. 3.60 1.125 

7. Asıl işimin dışında kalan işlerden mümkün olduğu kadar kaçınırım. 2.86 1.149 

8. Bitirmek üzere olduğum bir iş başkasına devrediliyorsa, o iş üzerinde artık çalışmam. 2.77 1.199 

9. Bir işi yapabilecek durumda olan birisi varsa, o işi üstlenmekten kaçınırım. 2.68 1.122 

10. Çalışanların bir sorunu olduğunda, çalışanı sorunu çözebilecek birine yönlendiririm. 3.42 1.183 

11. Ekip çalışanlarında, tek başına olduğumdan daha verimli olurum. 3.25 1.151 

12. Ekip çalışanlarına kıyasla, tek başıma yürüttüğüm bir çalışmayı daha iyi organize 
ederim. 

3.46 0.997 

13. Ben bir iş üzerinde çalışırken, başka biri de işe ortak olursa, işe yönelik 
sorumluluğum azalır.  

3.02 1.049 

 

Tablo 3.2’ye bakıldığında hastane çalışanlarının insanlara hayır diyememekten sıkça rutin işlerini 
engelleyen işlerde uğraştıkları (3.73), telefonla gereksiz yere zaman harcadıkları (3.60), çalışanların 
bir sorunu olduğunda, çalışanı sorunu çözecek birine yönlendirdikleri (3.42) ve ekip çalışanlara 
kıyasla, tek başına yürüttükleri işleri daha iyi organize ettikleri (3.42)  sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca 
hastane çalışanları kurumda işi yapabilecek başka kişiler mevcutsa o işle ilgili daha az çaba 
gösterdikleri (2.56) ve aynı doğrultuda hastane çalışanlarının bir işi yapabilecek başkaları varsa, işleri 
ağırdan aldıkları (2.51) görülmektedir.  

3.3.  Boyutların Adları, İfadeleri, Alfa Değerleri, Ortalama ve Standart Sapmaları  

Araştırma 4 boyut çerçevesinde değerlendirilmiş ve her bir boyutun aldığı değerler Tablo 3’de 
gösterilmiştir. Ankette bulunan 4 boyut şu şekildedir; 

Zaman Planlaması Boyutu: 13 ifadeden oluşan bu boyut hastane çalışanlarının zamanı orta düzeyde 
planladıklarını ortaya koymaktadır. Zaman planlaması boyutunun aritmetik ortalması 3.08 ve standart 
sapması 0.423 olarak bulunmuştur. Boyutun güvenilirlik derecesi  (Cronbach Alfa) ise 0.803 olarak 
bulunmuştur.  

Zaman Tutumları Boyutu: 8 ifadeden oluşan bu boyut hastane çalışanlarının zamana karşı 
tutumlarını ortaya koymaktadır.  Geçerliliği düşürdüğü için 8, 23, 24, 27 ifadeleri çıkarılmıştır. Zaman 
tutumu boyutunun aritmetik ortalaması 3.29 ve standart sapması 0.690 olarak bulunmuştur. Boyutun 
güvenilirlik derecesi (Cronbach Alfa) ise 0.585 olarak bulunmuştur. 

Zaman Kaybettiricilerle Mücadele: 6 ifadeden oluşan bu boyut hastane çalışanların zaman 
kaybettiricilerle ne ölçüde mücadele ettiklerini ortaya koymaktadır. Geçerliliği düşürdüğü için 13. 
ifade çıkarılmıştır.  Boyutun aritmetik ortalaması 3.05 ve standart sapması 0.612 olarak bulunmuştur. 
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Zaman kaybettiricilerle mücadele boyutunun güvenilirlik derecesi (Cronbach Alfa) değeri ise 0.659 
olarak bulunmuştur.  

Sosyal Tembellik Boyutu: 13 ifadeden oluşan bu boyut hastane çalışanların sosyal tembellik 
düzeylerini ortaya koymaktadır. Sosyal tembellik boyutunun aritmetik ortalaması 3.03 ve standart 
sapması 0.606 olarak bulunmuştur. Sosyal tembellik boyutunun güvenilirlik derecesi (Cronbach Alpa) 
değeri ise 0.777 olarak bulunmuştur.  

 

Tablo 3. Boyutların Adları İfade Sayıları, Alfa Değerleri, Ortalama, Standart Sapmaları ve Normallik 
Testleri 

 
Boyutlar N Max-

Min 
Cronbach 

Alfa X SS Normallik Testi 
Skewness Kurtosis 

K
iş

is
el

 
Za

m
an

 
Y

ön
et

im
i Zaman Planlaması 13 1-5 0.803 3.08 0.423 -0.476 0.767 

Zaman Tutumu 4 1-5 0.585 3.29 0.690 -0.270 -0.062 
Zaman Kaybettiricilerle 
Mücadele 5 1-5 0.659 3.05 0.612 0.079 -0.323 

Sosyal Tembellik Eğilimi 13 1-5 0.777 3.03 0.606 -0.304 0.449 
  

3.4. Kişisel Zaman Yönetimi Boyutlarından Olan Zaman Tutumu Boyutunun Demografik 
Değişkenlere Göre Karşılaştırması 

Bu başlık altında kişisel zaman yönetimi boyutlarının demografik değişkenlere göre karşılaştırması 
yapılmıştır. Bu kapsamda “zaman planlaması” ve “zaman kaybettiricilerle mücadele” boyutlarından 
alınan puanlar katılımcıların demografik değişkenlerine göre karşılaştırıldığında istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bu yüzden bu boyutların tabloları ayrıntılı olarak incelenmemiştir. 
Sadece istatistiksel olarak anlamlı çıkan “zaman tutumu boyutu” ele alınmıştır.  

Araştırmaya katılan hastane çalışanlarının zaman tutumu boyutundan aldıkları puan ortalamalarının 
demografik değişkenlere göre dağılımı 4’de gösterilmiştir. Tablo 4’e bakıldığında hastane 
çalışanlarının cinsiyetlerine (t=1.462, p=0.145), medeni durumlarına (t=1.276, p=0.203), yaşlarına 
(t=0.868, p= 0.421), eğitimlerine (X²=3.668, p=0.276), gelirlerine (F=1.474, p=0.224) ve hizmet 
sürelerine (F=2.685, p=0.071) göre karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
bulunamamıştır.  

Zaman tutumu boyutunun hastane çalışanlarının görevlerine göre karşılaştırılması yapıldığında 
istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olduğu görülmüştür (X²=10.572, p=0.032). Yapılan ileri 
analizlerde farkın hekimlerin zaman tutumu puanlarının diğer gruplara göre düşük olmasından 
kaynaklandığı anlaşılmıştır. Yani hekimler diğer hastane çalışanlarına göre zamanı tutumlu 
harcamamaktadırlar.  

Tablo 4. Zaman Tutumu Boyutunun Demografik Değişkenlere Göre Karşılaştırması 

Değişkenler N X  SS Test 
Değerleri 

P 

Cinsiyet  
Kadın 127 3.23 0.727 t=-1.462  

0.145 Erkek 71 3.38 0.627 
Medeni Durum  
Evli 112 3.236 0.650 t=-1.278 0.203 Evli Değil 83 3.291 0.754 
Yaş (Yıl)  
20-29 90 3.34 0.740 

F=0.868 
 

30-39 77 3.26 0.615 
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40+ 30 3.16 0.726 0.421 

Görev  
Hekim 13 2.84 0.767 

       
X²=10.572 

 
 

0.032 
Hemşire 39 3.35 0.642 
Diğer Sağlık Personeli 44 3.11 0.720 
İdari Personel 29 3.44 0.527 
Diğer Personel 72 3.37 0.716 
Eğitim                                       
İlköğretim-Lise 34 3.30 0.701 

X²=3.868 

 
0.276 Önlisans 69 3.41 0.637 

Lisans 70 3.20 0.720 
Lisansüstü 17 3.220 0.870 
Gelir 
0-1999 52 3.31 0.817 

F=1.474 

 
0.224 2000-2999 41 3.43 0.582 

3000-3999 40 3.20 0.697 
4000-4999 20 3.05 0.811 
Hizmet Süresi (Yıl) 
1-4 71 3.35 0.602 

F=2.685 
 

0.071 5-9 37 3.32 0.668 
10 +  57 3.09 0.096 

 

3.5. Sosyal Tembellik Eğilimi Boyutunun Demografik Değişkenlere Göre Karşılaştırması  

Araştırmaya katılan hastane çalışanlarının sosyal tembellik eğilimi boyutundan aldıkları puan 
ortalamalarının demografik değişkenlere göre dağılımı Tablo 5’de gösterilmiştir.  

Tablo 5’e bakıldığında katılımcıların cinsiyetlerine (t=0.145, p=0.885), medeni durumlarına (t=-0.687, 
p=0.493), yaşlarına (F=0.015, p=0.985), eğitimlerine (X²=2.902, p=0.407), gelirlerine (F=0.745, 
p=0.527) göre istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı görülmüştür.  

Sosyal tembellik boyutunun görev değişkenine göre karşılaştırılması yapıldığında istatiksel olarak 
anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür (X²=11.816, p=0.019). Yapılan ileri analizlerde farkın diğer 
sağlık personelinin ve idari personelin sosyal tembellik puanlarının diğer gruplara göre düşük 
olmasından kaynaklandığı anlaşılmıştır.   

Sosyal tembellik boyutunun çalışma süresi değişkenine göre karşılaştırma yapıldığında istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (F=3.170, p=0.045). Yapılan ileri analizlerde çalışma süresi orta 
olanların daha çok sosyal tembellik yaptığı, yeni ve daha uzun süre çalışanların ise daha az sosyal 
tembellik yaptığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Tablo 5. Katılımcıların Sosyal Tembellik Boyutunun Demografik Değişkenlere Göre Karşılaştırılması 

Değişkenler N X  SS Test 
Değerleri 

p 

Cinsiyet  
Kadın 126 3.04 0.611 t=0.145 0.885 Erkek 770 3.02 0.606 
Medeni Durum  
Evli 111 3.00 0.570 t= -0.687 0.493 Evli Değil 82 3.07 0.609 
Yaş (Yıl)  
20-29 89 3.03 0.614 F=0.015 0.985 
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30-39 76 3.04 0.588 
40+ 30 3.02 0.661 
Görev  
Hekim 13 2.94 0.481 

X²=11.816 0.019 
Hemşire 39 3.11 0.618 
Diğer Sağlık Personeli 44 2.87 0.757 
İdari Personel 29 2.88 0.616 
Diğer Personel 70 3.17 0.608 
Eğitim                                       
İlköğretim-Lise 34 3.19 0.687 

X²=2.902 0.407 Önlisans 69 2.97 0.568 
Lisans 69 2.99 0.655 
Lisansüstü 16 3.07 0.499 
Gelir 
0-1999 52 2.92 0.662 

F=0.745 0.527 2000-2999 40 3.03 0.675 
3000-3999 40 3.11 0574 
4000-4999 20 2.94 0.609 
Hizmet Süresi (Yıl)  
1-4 71 2.94 0.551  

F=3.170 
 

 
0.045 5-9 37 3.22 0.470 

10 + 56 2.98 0.639 
 

3.6.  Kişisel Zaman Yönetimi İle Sosyal Tembellik Eğilimi Arasındaki İlişki 
Kişisel zaman yönetimi alt boyutları ile sosyal tembellik eğilimi alt boyutları arasındaki ilişkiler 
korelasyon analizi ile incelenmiş ve analiz sonuçları Tablo 6’da gösterilmiştir.  

Tablo 6. Zaman Yönetimi İle Sosyal Tembellik Arasındaki İlişki 

Boyut 1 2 3 4 

Z
am

an
 

Y
ön

et
im

i 

1. Zaman Planlaması 1    

2. Zaman Tutumu r=0.379 
p=0.000 

1   

3. Zaman Kaybettiricilerle 
Mücadele 

r=-0.100 
p=0.159 

r=0.032 
p=0.653 

1  

4. Sosyal Tembellik r=0.196 
p=0.006 

r=0.088 
p=0.217 

r=-0.139 
p=0.050 

1 

 

Zaman yönetimi alt boyutlarının kendi aralarındaki korelasyonlarına bakıldığında zaman tutumu 
boyutu ve zaman planlaması boyutları arasında pozitif yönlü (r=0.379, p=0.000) bir ilişki vardır. Yani 
hastane çalışanlarının zaman tutumları ile ilgili olumlu görüşleri arttıkça zaman planlaması da pozitif 
yönlü olarak artmaktadır.  

Sosyal tembellik eğilimi boyutunun kişisel zaman yönetimi alt boyutlarından olan zaman planlaması 
arasındaki korelasyonuna bakıldığında pozitif yönlü (r=0.196, p=0.006) bir ilişki olduğu ortaya 
çıkmıştır. Yani hastane çalışanlarının zaman planlaması arttıkça sosyal tembellik davranışları da 
artmaktadır. Hastane çalışanlarının zamanlarını kişisel amaçları doğrultusunda planlayarak 
kullanabilmek için kolektif çalışma gerektiren işlere daha az emek sarf ettiği düşünülmektedir. Yani 
çalışanlar olabildiğince kendine zaman ayırarak bireysel çalışmalarla zamanını etkin bir şekilde 
değerlendirmeyi tercih etmektedir. 
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7. Sonuç  

Bu araştırma hastane çalışanlarında kişisel zaman yönetimi ve sosyal tembellik arasındaki ilişkiyi 
ortaya koymak için yapılmıştır. Bu kapsamda araştırmada Isparta Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 
çalışan 201 kişiye ulaşılmıştır. Hastane çalışanlarının kişisel zaman yönetimi ve sosyal tembellik 
algılarına yönelik 40 ifade yöneltilerek kişisel zaman yönetimi boyutlarının (zaman planlaması, zaman 
tutumu ve zaman kaybettiricilerle mücadele) sosyal tembellik boyutu ile ilişkisi ortaya koyulmaya 
çalışılmıştır.  

Kişisel zaman yönetimi ifadelerine verilen cevapların ortalamalarına bakıldığında hastane 
çalışanlarının önemli bir raporun son teslim günü hala onun üzerinde çalıştıkları sonucuna ulaşılmıştır. 
Bu durumun nedenleri arasında hastanelerin hata tolere edilemez özelliğinden dolayı çalışanların 
önemli raporlar üzerinde son gün bile çalışma gereksinimi duymaları ya da zamanı iyi 
yönetememelerinden kaynaklı önemli işleri de son güne bırakmalarından kaynaklı olabilir. Ayrıca 
hastane çalışanlarının öncelikleri belirleyip genel olarak ona uydukları ve küçük kararları çabucak 
verdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Küçük kararları hemen vermelerinde çalışma ortamlarının yoğun bir 
tempoda olması etkili olabilir.  

Sosyal tembellik eğilimi ifadelerine verilen cevapların ortalamalarına bakıldığında ise hastane 
çalışanlarının hayır diyememekten sıkça rutin işlerini engelleyen işlerle uğraştıkları, telefonla gereksiz 
konuştukları sonucuna ulaşılmıştır. Yani hastane çalışanları dış faktörlerden dolayı asıl yapmaları 
gereken işlere odaklanamamaktadır. Bu da zamanı etkin bir şekilde yönetememelerine sebep 
olmaktadır. Hastane çalışanlarının bir sorunu olduğunda, çalışanı sorunu çözecek birine 
yönlendirdikleri ve ekip çalışanlarına kıyasla tek başına yaptıkları işleri daha iyi organize ettiği sonucu 
ortaya çıkmıştır. Ayrıca hastane çalışanları kurumlarında işi yapabilecek başka birileri varsa o işle 
ilgili daha az çaba gösterdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Yani hastane çalışanları kendilerinin 
yapabileceği bir işi o işi yapabilecek başka birisi varsa kendileri geri çekilmektedirler.  

Yapılan araştırmada hastane çalışanlarının kişisel zaman yönetimi boyutları ve sosyal tembellik 
eğilimi boyutlarına olan algılarına bakıldığında orta düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
Araştırmada kişisel zaman yönetimi boyutlarının ve sosyal tembellik eğilimi boyutlarının demografik 
değişkenlere göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığına bakıldığında zaman yönetimi 
boyutlarından zaman tutumu boyutundaki bazı demografik değişkenlerde ve sosyal tembellik 
boyutunun bazı demografik değişkenlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmüştür.  

Zaman tutumu boyutuyla hastane çalışanlarının görevlerine bakıldığında istatistiksel olarak anlamlı 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sosyal tembellik boyutunun ise demografik değişkenlerden olan görev 
ve çalışma süresinde istatistiksel olarak fark bulunmuştur. Görev olarak sonuçlara bakıldığında 
hekimlerin daha fazla sosyal tembellik gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Görev süresinde ise yeni ve 
uzun süre çalışanların daha az sosyal tembellik gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.  

Kişisel zaman yönetimi ve sosyal tembellik eğilimi arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için yapılan 
korelasyon analizi sonuçlarına bakıldığında ise zaman yönetimi alt boyutlarının kendi aralarındaki 
korelasyonlarında zaman tutumları ve zaman planlaması boyutları arasında pozitif bir korelasyon 
olduğu yani hastane çalışanlarının zaman tutumu algıları arttıkça zaman planlaması algıları da pozitif 
yönde artmaktadır.  

Sosyal tembellik eğilimi boyutunun zaman yönetimi alt boyutlarından olan zaman planlaması 
arasındaki korelasyonuna bakıldığında pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu yani, hastane çalışanlarının 
zaman planlaması arttıkça sosyal tembellik davranışının da arttığı görülmektedir. 
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YOĞUN BAKIM ÇALIŞANLARININ GÜVENLİK RAPORLAMA 
SİSTEMİNE YÖNELİK TUTUMLARI 

 

Aynur Toraman1 
Didem Eker2 

 

Özet 

Sağlık hizmetlerinin sunumu sırasında hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması ve tıbbi hataların önlenmesi, 
sağlık sisteminin öncelikleri arasında yer almaktadır. Güvenlik Raporlama Sistemi (GRS™), sağlık tesislerinin ve 
profesyonellerinin tıbbi süreçlerde karşılaştıkları hataları bildirebilecekleri, ülkemizde yaygın olarak gerçekleşen 
hatalar ve bunların iyileştirilmesine yönelik önlemler hakkında bilgi edinebilecekleri bir platformdur(GRS,2016). 

Araştırmanın amacı, yoğun bakımda çalışan doktor ve hemşirelerin,  tıbbi hataları GRS yolu ile bildirimlerini 
değerlendirmek ve bildirimler için farkındalık oluşturmaktır. Bu çalışmada GRS eğitimi alma, bildirim konularını 
bilme ve bildirim yapma oranları değerlendirilmiştir. GRS ile ilgili eğitimlerin sayısının arttırılması ve çalışanlar 
için bu konunun güven verici boyuta taşınmasının önemli olduğu kanısına varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: güvenlik raporlama, tıbbi hata, olay bildirim 

 

ATTITUDES OF INTENSIVE CARE EMPLOYEES FOR SAFETY REPORTING SYSTEM 

Abstract 

Provision of patient and employee safety during the delivery of health services and prevention of medical errors 
are among the priorities of the health care system. The Safety Reporting System (SRS), is a system whereby 
health facilities and professionals can report any errors they encounter during medical procedures. The Safety 
Reporting System is a platform that informs about the common medical errors in our country and the measures 
to be taken to improve them. 

The purpose of the study is to evaluate the notices of medical doctors and nurses working in intensive care units 
through SRS and to raise awareness for notifications. In this study, SRS training, awareness of reporting issues 
and reporting rates were evaluated. It has come to the conclusion that it is important to increase the number of 
trainings related to SRS and to move this issue to the reassuring dimension for employees. 

Key Words: Safety reporting, medical error, event notificatio 

 

1. Giriş 

Güvenlik Raporlama, sağlıkta hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması, tıbbi hataların önlenmesi ya da 
azaltılmasının önemli bir bileşenidir. Sağlık hizmetlerinin karmaşık bir yapıya ulaşması, sağlık 
teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler ve sağlık gereksinimlerinin artması hasta ve çalışan güvenliği 
sorunlarına neden olabilmektedir. 2015 yılı temmuz ayında yayımlanan Sağlıkta Kalite Standartları 
Rehberi Versiyon 5 ile hata sınıflama sistemi oluşturulmuş ve hangi hataların bildirileceği açıklanmıştır 
(SKS Hastane Versiyon5). Tıbbi hata, Sağlık hizmeti sunan bir profesyonelin uygun ve etik olmayan 
bir davranışta bulunması, mesleki uygulamalarda yetersiz ve ihmalkâr davranması sonucu hastanın zarar 
görmesidir. Tıbbi hataların azaltılmasında ve önlenmesinde hata bildirim sistemlerinden 
yararlanılmaktadır. Tıbbi hataları bildiriminde zorunlu ve gönüllü raporlandırma kullanılmaktadır 

                                                            
1 Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, Sağlık Yönetimi, atoraman@yahoo.com   
2 Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, didemeker29@hotmail.com   
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(İntepeler ve Dursun, 2012:129).  Kalite araçlarının sağlık sisteminde kullanılmasıyla, hatalar azalarak 
hasta güvenliği olumlu yönde etkilenebilir, maliyet, zaman kaybı ve hasta yatış süreleri azalabilir 
(İntepeler ve ark., 2014:74). Yapılan bildirimler, yöneticilere ve sağlık çalışanlarına hatalarının 
nedenleri, çeşitleri, riskleri ve önlemeye yönelik yapılması gerekenler hakkında bilgi verir.  

 

2. Yöntem 

Araştırma 1-23 Haziran 2017 tarihlerinde Üniversite Hastanesi bünyesinde yer alan Anestezi Yoğun 
Bakım, Çocuk Yoğun Bakım, Yeni doğan Yoğun Bakım, Nöroloji Yoğun Bakım, Kalp Damar Cerrahisi 
Yoğun Bakım, Dahiliye Yoğun Bakım ve Koroner Yoğun Bakımda hizmet veren doktor ve hemşirelere 
yönelik tanımlayıcı olarak yapılmıştır (N:105). Bu çalışmada örneklem seçimine gidilmeden evrenin 
tamamına ulaşılmış, fakat 11 adet form uygun olmadığı için araştırmaya dâhil edilmemiştir. Araştırmada 
veri toplama aracı olarak literatür bilgileri ışığında hazırlanan, iki bölümden oluşan bir anket formu 
kullanılmıştır. İlk bölümde, çalışılan birim, görev, güvenlik raporlama sistemi ile ilgili eğitim alınıp 
alınmadığı, hasta ve çalışan güvenliğini kapsayan olaylar ile karşılaşılıp karşılaşılmadığı içeren sorular 
yer alırken, ikinci bölümde; ilaç güvenliği, transfüzyon güvenliği, cerrahi güvenlik ve hasta düşmesi 
bildirim konuları ile bildirimde bulunup bulunmadığını ve bulunmama sebebini soran anket formu ile 
yapılmıştır. Anket formu yüz yüze görüşülerek ve gönüllü katılım ile uygulanmıştır. Araştırmada elde 
edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılarak SPSS 15 programı ile analiz edilmiş, veriler istatistiksel 
yüzdelik değerleri ile değerlendirilmiştir. 

 
3. Bulgular 

Çalışmaya 72 hemşire ve 22 doktor olmak üzere toplam 94 kişi katılmış olup yüzdelik değerleri tablo 
1’de gösterilmiştir.  Çalıştıkları bölümlere göre anestezi, çocuk, yeni doğan, nöroloji, kalp damar 
cerrahisi, dahiliye ve koroner yoğun bakım çalışanlarının yüzdelik değerleri de tablo 2’de yer 
almaktadır. 

 

Tablo 1. Görev dağılımı yüzdelik değerleri 

  Frequency Percent 
Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid doktor 22 23,4 23,4 23,4 

  hemsire 72 76,6 76,6 100,0 

  Total 94 100,0 100,0   
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Tablo 2. Bölüm dağılım yüzdelik değerleri 

  Frequency Percent 
Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid kvc yb 8 8,5 8,5 8,5 

  anestezi yb 31 33,0 33,0 41,5 

  noroloji yb 10 10,6 10,6 52,1 

  dahiliye yb 9 9,6 9,6 61,7 

  cocuk yb 7 7,4 7,4 69,1 

  yenidoğan 21 22,3 22,3 91,5 

  koroner yb 8 8,5 8,5 100,0 

  Total 94 100,0 100,0   

 

 ANOVA 
 
eğitim  

  
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 
Between 
Groups 2,617 2 1,308 5,899 ,004 

Within Groups 19,515 88 ,222     
Total 22,132 90       

 
F testi sonucuna göre eğitim için anlamlılık değeri p=0,004<0,05 bulunmuştur.  Yani;  Eğitim alanların 
bildirim yapma konusunda eğitim almayanlara göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.  

 

Tablo 3’te görüldüğü gibi katılımcıların %59,6’sı güvenlik raporlama eğitimi aldığını bildirirken 
%40,4’ü eğitim almadığını bildirmiştir. Bununla birlikte hasta güvenliğine dair bir olay ile karşılaşıp 
karşılaşmadıkları sorulduğunda %75’nin olay yaşadıkları tespit edilmiştir. Eğitim alanların %45’inin 
bildirimde bulunduğu belirtmiştir. Olay bildirimimi yapıp yapmadıklarında sorulduğunda Tablo 5’te 
“hiç bildirimde bulunmayanlarının”%62,6 oranıyla en yüksek olduğu görülmüştür.  Bildirimde 
bulunmama nedenleri incelendiğinde katılımcıların “olay bildiriminin değerlendirildiğine 
inanmıyorum” ve “Bilgi güvenliğinin sağlanmadığını düşünüyorum” sebepleri en çok puan alan grup 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

 

Tablo 3. Eğitim Alan ve Almayanların Oranları 

   Frequency Percent 
Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 
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Valid evet 56 59,6 59,6 59,6 

  hayir 38 40,4 40,4 100,0 

  Total 94 100,0 100,0   

 

  
 

Tablo 4. Hasta Güvenliğine Dair olay ile karşılaşma Oranları 

 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid evet 69 73,4 75,0 75,0 

hayir 23 24,5 25,0 100,0 
Total 92 97,9 100,0   

Missin
g 

Syste
m 2 2,1     

Total 94 100,0     
 
 

 
Tablo 5. Olay Biriminde Bulunma Oranları 

 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid bulunmadim 57 60,6 62,6 62,6 

bir kez 
bulundum 32 34,0 35,2 97,8 

iki ve daha 
fazla bulundum 2 2,1 2,2 100,0 

Total 91 96,8 100,0   
Missin
g 

System 3 3,2     

Total 94 100,0     
 
 

 

Hasta güvenliğine dair karşılaşılan olaylardan en çok eczaneden yanlış ilaç gelmesi ile karşı karşıya 
kalındığı görülmüş olup bunun akabinde ilacın yanlış istenmesi ve muadil ilacın bilinmemesi olayları 
takip etmektedir. Çalışan güvenliğine dair olarak “hastadan örnek alma sırasında iğne batması” olayı 
yaşanırken, onu takiben “hastaya müdahale sırasında kan ve vücut sıvısı sıçraması” olaylarının 
yaşandığı tespit edilmiştir.  

 

Mesleki profesyonelliğin kazanılmasının gerek bireye gerekse örgüt ve topluma sağladıkları üstünlükler 
tahminlerin çok üzerindedir. Ülkemizde delici ve kesici aletlerle yaralanmayla ilişkili yapılan 
çalışmalarda ya sağlık çalışanlarının tek bir meslek grubu (sadece hemşireler ya da sadece doktorlar) ya 
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da tek bir kurum veya sağlık hizmeti birimindeki sağlık çalışanları ele alınmış, tüm sağlık hizmetleri 
birimlerindeki sağlık çalışanlarının delici ve kesici aletlerle yaralanma deneyimleri ve aldıkları 
önlemleri belirlemeye yönelik çalışmalara rastlanmamıştır (Özyiğit ve ark. 2014:170).  

  

 

4. Sonuç ve Öneriler 

Sağlık hizmetlerinde meydana gelen hataları tanımlamak, bu hatalardan dolayı hastaların ve çalışanların 
zarar görmesini engellemek ve azaltmaya yönelik kullanılan en önemli yöntem hataların bildirilmesi ve 
analiz edilmesidir. Çalışanların bildirim yapmalarını sağlayacak tek gücün güven olduğu kanısına 
varılmıştır. Sahada yaşanılan olaylarda özellikle güvenlik raporlama sistemi kapsamındaki olayların 
bildirilebilmesi için bu sistemin amacının net olarak çalışanlara ifade edilmesinin oldukça önemli 
olduğu tespit edilmiştir. Verilerden de anlaşılacağı üzere başarılı bir bildirim siteminin kurulması ve 
tüm çalışanlar ve hastalar için eğitim planı oluşturulması oldukça önemlidir. Bildirim sisteminin 
kullanımının kolay, zaman alıcı olmadığı ve cezalandırıcı olmayan bir yaklaşım sergilediğini tüm 
çalışanlara her ortamda ifade etmek gerekmektedir. Bildirim sistemi sonucunda elde edilen bulgular 
çalışanlarla paylaşılmalıdır. Paylaşım sonucunda olay bildirimlerinin değerlendirildiği ve kök neden 
analizlerinin yapılarak sorunun ortadan kaldırılmaya çalışıldığı ifade edilmiş olacaktır. 

 

 

Kaynakça 

Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Seti 
http://www.kalite.saglik.gov.tr/content/files/duyurular_2011/2011/2014/sks_has-
tane_versiyon_5_08.07.2015.pdf  (Erişim Tarihi:02.10.2017). 

İntepeler Ş., Dursun M., Tıbbi Hatalar Ve Tıbbi Hata Bildirim Sistemleri, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık 
Bilimleri Dergisi, 2012; 15: 2 

Güvenlik Raporlama Sistemi(GRS) 2016 Yılı İstatistik ve Analiz Raporu, http://www.grs.saglik.gov.tr 
(Erişim Tarihi:02.10.2017). 

Evans SM, Berry JG, Smith BJ, Esterman A, Selim P, O’Shaughnessy J et al. Attitudes and Barriers to 
Incident Reporting: A Collaborative Hospital Study. Quality and Safety in Health Care 2006;15:39-
43. 

İntepeler Ş., Samur M., Dirik H., Kalite Geliştirme Araçlarının Risk Yönetiminde Kullanımı: İlaç Hatası 
Örneği, Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(1):67-73 

Özyiğit  F., Küçük A., Arıkan İ., Altuntaş Ö., Kumbasar H.,Fener S. Kahraman B., Bir Eğitim ve 
Araştırma Hastanesinde Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Kesici-Delici Tıbbi Aletleri Güvenli 
Kullanımına Yönelik Tutumları, The Medical Bulletin of Haseki Training and Research 
Hospital,2014, DOI: 10.4274/haseki.1710 

 

 

1101

http://www.kalite.saglik.gov.tr/content/files/duyurular_2011/2011/2014/sks_hastane_versiyon_5_08.07.2015.pdf
http://www.kalite.saglik.gov.tr/content/files/duyurular_2011/2011/2014/sks_hastane_versiyon_5_08.07.2015.pdf
http://www.grs.saglik.gov.tr/


 
   

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

HEKİM VE HEMŞİRELERİN HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ 
ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR DEVLET 

HASTANESİ ÖRNEĞİ 
Barış Dönmez1 
Hatice Ulusoy2 

 
Özet 

Hekim ve hemşirelerin hasta güvenliği kültürü algılarının saptanması amacıyla tanımlayıcı olarak yapılan bu 
araştırmaya bir Devlet Hastanesi’nde çalışan 93 hekim, 187 hemşire olmak üzere toplam 280 sağlık personeli 
katılmıştır. Veriler ‘Hasta Güvenliği Kültürü Hastane Anketi’ ile toplanmıştır. Katılımcıların %87,5’inin hasta 
güvenliği konusunda bir eğitim aldıkları, %75,4’ünün hasta güvenliği ile ilgili hiçbir olay raporlamadıkları, 
genel olarak hasta güvenliği kültürü algısının orta düzeyde (X=3,25) olduğu saptanmıştır. Anketin alt boyutları 
içinde en olumlu değerlendirilen alan “üniteler arası ekip çalışması” (X=3,89), en olumsuz değerlendirilen alan 
personel sağlama (X=2,43) olmuştur. Hemşirelerin ‘Hataların Raporlanma Sıklığı" alt boyutuna ilişkin 
algılarının (X=149,53) hekimlerden (X=122,53) daha yüksek olduğu saptanmıştır. ‘Personel Sağlama’ alt 
boyutunda ise hekimler (X=170,42) hemşirelerden (X=125,62) daha yüksek bir algıya sahiptir (p<0,05). 
Çalışma yılı 1-5 yıl arasında olanların da ‘Hataların Raporlanma Sıklığı’ alt boyutuna ilişkin algıları 
(X=156,95) diğer gruplara göre daha yüksektir. Sonuç olarak katılımcıların çok büyük bir kısmının hasta 
güvenliği konusunda eğitim almış olmalarına ve Türkiye genelinde konuya verilen öneme rağmen hasta 
güvenliği kültürüne ilişkin algılar beklenen düzeyde değildir.     

Anahtar Kelimeler: Hasta Güvenliği, Hasta Güvenliği Kültürü, Hastane, Hekim, Hemşire 

 

THE EVALUATION OF THE PERCEPTIONS OF PATIENT SAFETY CULTURE OF PHYSICIANS 
AND NURSES: THE EXAMPLE OF A STATE HOSPITAL 

Abstract 

The aim of this descriptive study was to examine the perception of patient safety culture of physicians and 
nurses. Data was collected by using the ‘Patient Safety Culture Survey’. A total of 280 health personnel 
including 93 physicians and 187 nurses working at a state Hospital participated to the study. Results indicated a 
moderate level of patient safety culture perception (X=3,25). Among the sub-dimensions of the questionnaire, the 
most positive assessment was ‘Inter-Unit Team Work’ (X=3,89) and the most negatively assessed area being 
staffing (X=2,43). Nurses' perceptions of the subscale of 'Frequency of Events Reported' (X=149,53) were found 
as higher than doctors’ perceptions (X=122,53). Physicians (X=170,42) had higher perceptions than nurses 
(X=125,62) in the 'Staffing' sub-dimension (p <0,05). The perceptions of the sub-dimension of 'Frequency of 
Events Reported' (X=156,95) are higher for those who work for 1-5 years. As a result, although the majority of 
participants were trained in patient safety, the level of perception of patient safety and culture was not found as 
expected. 

Key Words: Patient Safety, Patient Safety Culture, Hospital, Physician, Nurse  

 

1. Giriş 

Hasta güvenliği kavramı genel olarak ‘sağlık bakım sürecinden kaynaklanan hata, hasar ya da 
istenmeyen sonuçlardan kaçınılması, bunların önlenmesi ve iyileştirilmesi’ şeklinde tanımlanmaktadır 
(NPSF, 2016). Sağlık hizmetlerinin temel amaçlarından birisi de hata ihtimalini en aza indirmek ve 
hasta bakımını etkin bir biçimde sunabilmektir. Bu kapsamda, sağlık hizmetleri sunumu sonucunda 
meydana gelebilecek istenmeyen olayları önlemeye yönelik hasta güvenliği programlarının önemi gün 
geçtikçe daha da artmaktadır (Gökdoğan ve Yorgun, 2009; Akgün ve Al-Assaf, 2007). 
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Sağlık hizmetleri sunumunda meydana gelen hatalar, dünya çapında her yıl on milyonlarca 
hastanın zarar görmesine ve milyar dolarlarla ifade edilen ekonomik hasara yol açmaktadır (Vural ve 
ark., 2014). Genellikle bilgisizlik, deneyimsizlik, ilgisizlik veya kullanılan teknolojiye bağlı olarak 
ortaya çıkan bu hatalar sonucu ölüm, yaralanma, sakatlık veya tedavinin gecikmesi gibi durumlar 
ortaya çıkabilmektedir (Çırpı vd., 2009). Sağlık Hizmetleri Örgütlerinde Akreditasyon Ortak 
Komisyonu (Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations-JCAHO) tıbbi hata 
kavramını, ‘sağlık hizmeti sunan bir profesyonelin uygun ve etik olmayan bir davranışta bulunması, 
mesleki uygulamalarda yetersiz ve ihmalkar davranması sonucu hastanın zarar görmesi’ şeklinde 
tanımlamıştır (JCAHO, 2006). Söz konusu bu hataların önlenmesi ve sağlık kurumlarında hasta 
güvenliğinin geliştirilmesi için öncelikle hasta güvenliğine ait bir kültürün oluşturulması ve bu kültüre 
ait alt yapı bileşenlerinin sağlanması gerekmektedir. Akalın (2004), hasta güvenliği kültürünü "hasta 
güvenliğinin gerek yönetim gerekse çalışanlar tarafından kurumun en öncelikli konusu ve ortak değeri 
olarak kabul edilmesi" şeklinde ifade ederken, Economic Cycle Research Institute (ECRI) tarafından 
hasta güvenliği kültürünün bileşenleri; hasta güvenliği liderliği, olay raporlama sistemi, güvenlik 
komitesi, teknoloji ve formel bir hasta güvenliği eğitimi şeklinde sıralanmaktadır (Adıgüzel, 2010). 
Bunun için öncelikle hastanelerde hataya neden olabilecek riskli aktivitelerin belirlenmesi, tıbbi 
hataların cezalandırılma korkusu olmadan bildirilebildiği bir ortamın yaratılması ve hasta güvenliği 
konusunda yeterince kaynak ayrılması gerekmektedir (Agency for Healthcare Research and Quality, 
2016). 

Hasta güvenliği ve tıbbi hatalar konusunda şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı çalışma, 
ABD’de 1999 yılında Institute of Medicine tarafından yayımlanan ve tüm dünyanın hasta güvenliği 
konusuna bakış açısını değiştiren "To Err is Human" adlı rapor olmuştur. Raporda, ABD’de her yıl 
yaklaşık olarak 44.000-98.000 kişinin tıbbi hatalar nedeniyle hayatını kaybettiği ve bu hataların büyük 
bir kısmının kişisel hatalardan çok sistemdeki hatalardan kaynaklandığı vurgulanmıştır. Bu sayılar 
dikkate alındığında ABD'de ölüme yol açan faktörler arasında tıbbi hatalar; trafik kazaları, akciğer 
kanseri ve AIDS' e bağlı ölümlerin önünde yer almaktadır. Ayrıca, tıbbi hataların toplam ulusal 
maliyetinin 37,6 milyar dolar ile 50 milyar dolar arasında olduğu tahmin edilirken önlenebilir tıbbi 
hataların maliyetinin 17-29 milyar dolar arasında olduğu ifade edilmektedir (Kohn vd., 1999). Dünya 
çapında tıbbi hatalar ve hasta güvenliğine ilişkin yapılan diğer çalışmalarda da benzer sonuçlar olduğu 
göze çarpmaktadır (Wong ve Beglaryan, 2004; Emsley, 2001 Akt: Tütüncü ve Küçükusta, 2006). 
Türkiye’deki durum incelendiğinde ise; son on iki yılda hasta güvenliği konusunda gerekli bazı 
adımlar atılmış olsa da sağlık kurumlarında henüz hataların önlenmesi ve güvenli ortamın sağlanması 
adına tam olarak yerleşmiş bir güvenlik kültürü algısı bulunmamaktadır (Gündoğdu ve Bahçecik, 
2012; Atan vd., 2013; Vural vd., 2014; Dursun vd., 2010; Özmen ve Başol 2010).  

Türkiye’de hasta güvenliği ile ilgili hemşireler üzerinde yapılan çalışmalar mevcut olmasına 
rağmen (Dursun vd., 2010; Özmen ve Başol, 2010; Karaca ve Aslan, 2014) hekimler üzerinde yapılan 
çalışmaların sayısı oldukça azdır (Bodur ve Filiz, 2010). Bu çalışmanın, özellikle Sivas Numune 
Hastanesi için hasta güvenliği kültürünün oluşturulması ve geliştirilmesi konusunda zayıf ya da eksik 
bırakılan noktaların belirlenmesi ve bu doğrultuda uygun politikaların benimsenerek gerekli 
düzenlemelerin yapılması açısından önemli olduğu düşünülmektedir.  

2. Yöntem

Çalışma, hekim ve hemşirelerin hasta güvenliği kültürüne ilişkin algılarının belirlenmesi amacıyla 
tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Aralık 2015-Şubat 2016 tarihleri arasında Sivas Numune Hastanesi’nde 
çalışan tüm hekim ve hemşireler çalışmanın evrenini (N=905) oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemi 
ise bu tarihler arasında hastanede olup çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 280 (93 hekim 
ve 187 hemşire) sağlık personelinden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından 
hazırlanan ‘Kişisel Bilgi Formu’ ve 2004 yılında Agency for Healthcare Research and Quality 
tarafından hazırlanan ‘Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği’ kullanılmıştır. Bodur ve Filiz (2010) 
tarafından geçerlilik güvenilirlik çalışması yapılan ölçek 10 alt boyut ve 42 sorudan oluşmaktadır. 
Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 22 programı kullanılmıştır. Yapılan normallik testi sonucunda 
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verilerin normal dağılımdan gelmediği saptanmış ve analizlere non-parametrik testlerle devam 
edilmiştir. Mann-Whitney U Testi, Kruskal-Wallis H Testi, Spearman Korelasyon Katsayısı ve 
Frekans Testleri ile karşılaştırmalar yapılmıştır. Çalışmaya başlamadan önce ‘Cumhuriyet Üniversitesi 
Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’nun 20.11.2015 tarih ve 2015-11/05 sayılı etik 
kurul onayı ile “Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği” nin kullanılmasına dair yazarlarından gerekli izinler 
alınmıştır. 

 

3. Bulgular 

 

Tablo 1. Sağlık Personelinin Demografik Özelliklerinin Dağılımı 

Yaş Sayı (%) 
25 yaş ve altı 49 17,5 
26-30 63 22,5 
31-35 68 24,3 
36-44 68 24,3 
45 yaş ve üzeri 32 11,4 
Cinsiyet Sayı (%) 
Kadın 183 65,4 
Erkek 97 34,6 
Öğrenim Durumu Sayı e (%) 
Lise/Ön Lisans 66 23,6 
Lisans 109 38,9 
Yüksek Lisans/Doktora 105 37,5 
Meslek Süresi Sayı (%) 
1-5 yıl 82 29,3 
5-9 yıl 63 22,5 
10-14 yıl 56 20,0 
15 yıl ve üzeri 79 28,2 
Toplam 280 100,0 

 

Medeni Durum Sayı (%) 
Evli 209 74,6 
Bekar 71 25,4 
Kurumdaki Çalışma 
Süresi Sayı (%) 

1 yıldan az 79 28,2 
1-4 yıl 115 41,1 
5-9 yıl 42 15,0 
10 yıl ve üzeri 44 15,7 
Haftalık Çalışma 
Süresi Sayı (%) 

40 saati geçmiyor 77 27,5 
40-49 saat 131 46,8 
50 saatten fazla 72 25,7 
Görev Sayı (%) 
Hemşire 187 66,8 
Hekim 93 33,2 
Çalışılan Birim Sayı (%) 
Dahili Birimler 189 67,5 
Cerrahi Birimler 91 32,5 
Toplam 280 100,0 

Katılımcıların %66,8’i hemşire, %33,2’si hekimdir. %49,8’i haftalık çalışma süresinin 40-49 saat 
arasında olduğunu ifade ederken %25,7’si haftalık olarak 50 saatten fazla çalıştıklarını belirtmiştir. 
Katılımcıların %67,5’i dahili birimlerde, %22,5’i ise cerrahi birimlerde çalışmaktadır (Tablo 1). 

 

Tablo 2. Hasta Güvenliğine İlişkin Raporlanan Olay Sayısı 

Raporlanan Olay Sayısı Sayı (%) 
Hiç 211 75,4 
1-2 olay raporu 54 19,3 
3 ve üzeri olay raporu 15 5,4 
Toplam 280 100,0 

 

Tablo 2’de katılımcıların hasta güvenliğine ilişkin raporladıkları olayların sayısı verilmiştir. Buna göre 
çalışanların %75,4’ünün hastanede çalıştıkları süre boyunca hiç olay raporlamadıkları tespit edilmiştir. 
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Tablo 3. Katılımcıların Hasta Güvenliği Eğitimi Alma Durumu 

Hasta Güvenliği Konusunda Eğitim Aldınız mı? Sayı (%) 
Evet 245 87,5 
Hayır 35 12,5 
Toplam 280 100,0 

Tablo 3’te görüldüğü gibi katılımcıların %87,5’inin hasta güvenliği konusunda eğitim aldıkları tespit 
edilmiştir. 

 

Tablo 4. Katılımcıların Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği (HGKÖ) Toplam Puan Ortalaması ve Alt 
Boyutlardaki Puan Ortalamalarının Dağılımı (N=280) 

Alt Boyutlar Min. Max. Ort. SS. 
Üniteler İçinde Ekip Çalışması 1,00 5,00 3,90 0,75 
Yönetici Beklentileri 1,00 5,00 3,09 0,81 
Yönetimin Desteği ve Birimler Arası Ekip Çalışması 1,50 5,00 3,23 0,68 
Organizasyonel Öğrenme 1,33 5,00 3,69 0,68 
Güvenliğin Kapsamlı Algılanması 1,25 5,00 3,67 0,63 
Hatalar Hakkında Geri Bildirim ve İletişim 1,50 13,00 3,37 0,90 
Hataların Raporlanma Sıklığı 1,00 5,00 2,87 1,02 
Personel Sağlama 1,00 4,00 2,43 0,67 
Hastane Müdahaleleri ve Değişim 1,40 5,00 3,55 0,71 
Hataya Karşı Cezalandırıcı Olmayan Yanıt 1,00 10,50 2,83 0,83 
Genel Ölçek 1,83 4,86 3,29 0,45 

Tablo 4’te katılımcıların HGKÖ toplam puan ortalaması ve alt boyutlardaki puan ortalamaları 
verilmiştir. Buna göre, hekim ve hemşirelerin hasta güvenliği kültürü algılarının (X=3,29) orta 
düzeyde olduğu saptanmıştır. Katılımcıların HGKÖ' nün alt boyutlarına ilişkin puan ortalamalarına 
bakıldığında ise; "Üniteler İçinde Ekip Çalışması" alt boyutu (X=3,90) en yüksek ortalamaya 
sahipken, en düşük puan ortalaması "Personel Sağlama" alt boyutuna (X=2,43) aittir. 

 

Tablo 5. Katılımcıların HGKÖ' nün Alt Boyutlarına İlişkin Algılarının Hastanedeki Görev 
Değişkenine Göre Farklılaşma Durumuna Ait Bağımsız Örneklem Mann-Whitney U Testi Sonuçları 

 Hastanedeki 
Görev n Mean 

Rank U P 

Üniteler İçinde Ekip Çalışması 
Hemşire 187 139,08 8430,5 0,674 
Hekim 93 143,35 

Yönetici Beklentileri Hemşire 187 137,68 8168,0 0,406 Hekim 93 146,17 
Yönetimin Desteği ve Birimler 

Arası Ekip Çalışması 
Hemşire 187 135,55 7769,0 0,145 Hekim 93 150,46 

Organizasyonel Öğrenme Hemşire 187 144,30 7984,0 0,259 Hekim 93 132,85 
Güvenliğin Kapsamlı 

Algılanması 
Hemşire 187 141,89 8436,0 0,682 Hekim 93 137,71 

Hatalar Hakkında Geri Bildirim 
ve İletişim 

Hemşire 187 142,39 8342,0 0,578 Hekim 93 136,70 
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Hataların Raporlanma Sıklığı Hemşire 187 149,53 7006,0 0,008* Hekim 93 122,33 

Personel Sağlama Hemşire 187 125,62 5913,0 0,000* Hekim 93 170,42 
Hastane Müdahaleleri ve 

Değişim 
Hemşire 187 140,76 8646,5 0,939 Hekim 93 139,97 

Hataya Karşı Cezalandırıcı 
Olmayan Yanıt 

Hemşire 187 136,70 7985,5 0,262 Hekim 93 148,13 
*p<0,05      

 

Katılımcıların "hataların raporlanma sıklığı" (U=7006,0; p<0,05) ve "personel sağlama" (U=5913,0; 
p<0,05) alt boyutlarına ilişkin algılarının hastanedeki görev değişkenine göre istatistiksel olarak 
anlamlı farklılıklar gösterdiği saptanmıştır. Hemşirelerin "Hataların Raporlanma Sıklığı" alt boyutuna 
ilişkin algıları (Mean Rank=149,53) hekimlerden (Mean Rank=122,53) daha yüksektir. "Personel 
Sağlama" alt boyutuna ilişkin olarak ise hekimler (Mean Rank=170,42) hemşirelerden (Mean 
Rank=125,62) daha yüksek bir algıya sahiptir. 

 

Tablo 6. Katılımcıların HGKÖ' nün Alt Boyutlarına İlişkin Algılarının Meslek Süresine Göre 
Farklılaşma Durumuna Ait Kruskal-Wallis H Testi Sonuçları 

Motivasyon Meslek Süresi N Mean 
Rank Χ2 P Fark 

Üniteler İçinde Ekip 
Çalışması 

1-5 yıl 82 136,26 

2,064 0,559 - 5-9 yıl 63 134,23 
10-14 yıl 56 138,69 
15 yıl ve üzeri 79 151,19 

Yönetici Beklentileri 
1-5 yıl 82 130,09 

1,961 0,581 - 5-9 yıl 63 145,73 
10-14 yıl 56 143,49 
15 yıl ve üzeri 79 145,01 

Yönetimin Desteği 
ve Birimler Arası 
Ekip Çalışması 

1-5 yıl 82 121,32 

7,359 0,061 - 5-9 yıl 63 153,60 
10-14 yıl 56 140,57 
15 yıl ve üzeri 79 149,91 

Organizasyonel 
Öğrenme 

1-5 yıl 82 133,38 

1,638 0,651 - 5-9 yıl 63 142,63 
10-14 yıl 56 150,71 
15 yıl ve üzeri 79 138,96 

Güvenliğin Kapsamlı 
Algılanması 

1-5 yıl 82 136,13 

1,293 0,731 - 5-9 yıl 63 145,75 
10-14 yıl 56 133,45 
15 yıl ve üzeri 79 145,85 

Hatalar Hakkında 
Geri Bildirim ve 

İletişim 

1-5 yıl 82 136,79 

3,249 0,355 - 5-9 yıl 63 128,10 
10-14 yıl 56 152,68 
15 yıl ve üzeri 79 145,60 

Hataların 
Raporlanma Sıklığı 

1-5 yıl(1) 82 156,95 

10,322 0,016* (1-2) 5-9 yıl(2) 63 114,93 
10-14 yıl(3) 56 147,79 
15 yıl ve üzeri(4) 79 138,65 
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Personel Sağlama 

1-5 yıl 82 132,05 

1,403 0,705 - 5-9 yıl 63 144,64 
10-14 yıl 56 146,35 
15 yıl ve üzeri 79 141,82 

Hastane 
Müdahaleleri ve 

Değişim 

1-5 yıl 82 139,70 

0,893 0,827 - 5-9 yıl 63 147,81 
10-14 yıl 56 133,98 
15 yıl ve üzeri 79 140,12 

Hataya Karşı 
Cezalandırıcı 

Olmayan Yanıt 

1-5 yıl 82 136,71 

2,058 0,560 - 5-9 yıl 63 130,88 
10-14 yıl 56 146,77 
15 yıl ve üzeri 79 147,66 

*P<0,05 

Katılımcıların HGKÖ' nün alt boyutlarına ilişkin algılarının meslek süresine göre anlamlı bir farklılık 
gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal-Wallis H testi sonuçları incelendiğinde 
hekim ve hemşirelerin "Hataların Raporlanma Sıklığı" alt boyutuna ilişkin algılarının (Χ2=10,322; 
p<0,05) meslek süresine göre anlamlı farklılıklar gösterdiği saptanmıştır. Buna göre 1-5 yıl arasında 
mesleki deneyime sahip olanların "hataların raporlanma sıklığı" alt boyutuna ilişkin algıları (Mean 
Rank=156,95) diğer gruplara göre daha yüksektir. 

 

4. Sonuç 

Çalışmamızda, katılımcıların %87,5’inin hasta güvenliği konusunda eğitim aldığı saptanırken, ‘hasta 
güvenliği kültürü algılarının’ orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Eğitim alma durumunun bu kadar 
yüksek olmasına karşın hasta güvenliği kültürü algısının orta düzeyde olması dikkat çekici bir 
bulgudur. Türkiye’de bulgularımız ile uyumlu çalışmalar mevcuttur (Karaca ve Aslan, 2014; Aydemir, 
2015; Durmaz, 2016). Ancak uluslararası literatür incelendiğinde eğitim alma durumuyla paralel 
olarak katılımcıların hasta güvenliği kültürü algısının da olumlu yönde arttığı tespit edilmiştir (Chen 
ve Li, 2010). Türkiye’de hasta güvenliğine ilişkin diğer çalışmalar incelendiğinde çalışmamızla benzer 
sonuçlar bulunmuştur. Bu çalışmalarda, henüz olası hataları önleyecek ve güvenliği sağlayacak bir 
sistemin oluşturulamadığı ifade edilmiştir (Gündoğdu ve Bahçecik, 2012; Atan vd., 2013; Vural vd., 
2014). Bunun en önemli nedenlerinden birisi Türkiye’de yakın tarihe kadar hasta güvenliğinden çok 
hasta şikayetleri ve hasta hakları konularına ağırlık verilmesidir (Yalçın ve Acar, 2010). 2006 yılında 
‘Hasta Güvenliği Derneği’nin kurulmasıyla başlayan hasta güvenliği çalışmaları geçtiğimiz 12 yılda 
yoğun bir şekilde devam etmiştir. Akademik alanda hasta güvenliğine ilişkin çok sayıda çalışma 
yapılmış, Sağlık Bakanlığı bünyesinde de ‘Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri’ ve ‘Sağlıkta 
Akreditasyon Standartları’ ile kalite çalışmaları yürütülmüştür. Bu kapsamda hazırlanan ‘SKS-Hastane 
Seti’ne, hastanelerde hasta güvenliği komitelerinin bulundurulması, güvenlik raporlama sistemlerinin 
kurulması ve bununla ilgili olarak çalışanların eğitilmesi gibi hasta güvenliğini sağlamaya yönelik 
dikkat çekici standartlar eklenmiştir (Sağlık Bakanlığı, 2016).  Araştırmamızın bulgularına dayanarak, 
çalışmanın yapıldığı hastanede, hasta güvenliği kültürü algısının istenilen düzeye ulaşmadığı ve 
uygulamalara yeterince yansımadığı söylenebilir. Bu durumun nedenleri arasında hasta güvenliğine 
ilişkin verilen eğitimlerin niteliğinin düşük olması, güvenlik kültürünün benimsenip kurumsal bir 
davranışa dönüşmesi konusunda yöneticilerin liderlik davranışlarını yeterli düzeyde yerine 
getirememesi ve iyi bir güvenlik kültürünün sağlanması için gerekli olan köklü değişimlerin 
başlatılması ve yaygınlaştırılması konusunda dirençle karşılaşılması, maddi ve insan kaynaklarının 
yetersizliği gibi sorun ve/veya durumlar olabilir. 

 Çalışmada diğer bir önemli nokta ise raporlanan olay sayısının çok düşük düzeyde olmasıdır. 
Katılımcıların üçte ikisi bu kurumda çalıştıkları süre boyunca hiç olay raporlamadığını ifade ederken, 
3 ve daha fazla olay raporladığını belirtenlerin oranı yalnızca %5,4’tür. Hasta güvenliğine ilişkin 
olayları raporlama konusunda Türkiye’de yapılan çalışmalarda (Atan vd., 2012; Dursun vd., 2010; 
Özmen ve Başol, 2010) bulgularımıza benzer sonuçlar dikkat çekerken, uluslararası literatür 

1107



 
   

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

incelendiğinde bu konuda diğer ülkelerin Türkiye’ye göre daha iyi durumda olduğu göze çarpmaktadır 
(Famolaro vd., 2016; Fujita vd., 2013; Nordin, 2015; Al Ahmadi, 2015). Economic Cycle Research 
Institute’ye (ECRI) göre hasta güvenliği kültürünün bileşenlerinden bir tanesi olay raporlama 
sistemidir (Adıgüzel, 2010). Bunun için öncelikle hastanelerde hataya neden olabilecek riskli 
aktivitelerin belirlenmesi, tıbbi hataların cezalandırılma korkusu olmadan bildirilebildiği bir ortamın 
yaratılması ve hasta güvenliği konusunda yeterince kaynak ayrılması gerekmektedir (Agency for 
Healthcare Research and Quality, 2016). Çalışmamızın bu bulgusunun nedenleri arasında çalışanların 
meydana gelen istenmeyen olayları bildirmeleri halinde kendilerinin suçlanacağından ve sicillerine 
işleneceğinden endişe duymaları (Çakır ve Tütüncü, 2009), kurumlardaki korku kültürü, çalışanların 
olayları nasıl raporlayacaklarını bilmemeleri (Dirik, 2014), raporlama yaptıklarında bir takım yasal 
süreçlerle (ifade vermek, mahkemeye gitmek vb.) karşılaşmak zorunda kalacakları, olay raporlamayı 
fazladan ek bir iş yükü olarak görmeleri ve iş yükünün ağır olması nedeniyle hata bildiriminin zaman 
alıcı olduğunu düşünmeleri (Evans vd., 2006) şeklinde sıralamak mümkündür. Ayrıca sağlık 
çalışanlarının meslektaşları tarafından dışlanacakları ve olay bildiriminde bulunduklarında ‘muhbir’ 
olarak yargılanacakları endişesiyle de raporlama yapmadıkları söylenebilir. Oysa rapor edilen her hata, 
hasta güvenliğini tehdit eden unsurların belirlenmesinde ve hata kaynaklarının belirlenerek gerekli 
önlemlerin alınmasında etkin bir rol oynayacaktır. Çünkü raporlama sisteminin temelinde, bireylerin 
yaşadığı hata ve istenmeyen olaylar konusundaki deneyiminden tüm organizasyonun öğrenmesi 
mantığı yatmaktadır (Altındiş, 2010). 

 Ulusal çapta güvenli bir hizmet sunum ortamının sağlanması adına öncelikle yukarıda 
bahsedilen durumların altında yatan kök nedenler araştırmalı, gerçekten uygulamada mı yoksa 
yapılması planlanan faaliyetlerde mi eksiklik ya da hatalar olduğu saptanmalıdır. Bunun yanı sıra 
niteliği yüksek eğitim programlarıyla konuya ilişkin farkındalığın arttırılması, hataların raporlanmasını 
destekleyici ortamların sağlanması ve tüm çalışanların bu sistemi kullanmaya teşvik edilmesi 
gerekmektedir.  
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HASTANEDE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN HASTA GÜVENLİĞİ 

KÜLTÜRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ 
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Sıdıka Kaya2 
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Özet 

Sağlık kuruluşlarında hasta güvenliği kültürünün yerleştirilmesi ve geliştirilmesi için yapılacakların başında 
çalışanların hasta güvenliği kültürünün ölçülmesi gelmektedir. Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de Güneydoğu 
Anadolu Bölgesindeki bir özel hastanede çalışanların hasta güvenliği kültürünün cinsiyet, yaş, pozisyon ve en uzun 
süre yaşanılan bölgeye özelliklerine göre değerlendirilmesidir. Araştırmada tüm evrene (340 kişi) ulaşmak 
hedeflenmiş, 284 kişiye (katılım oranı %84) ulaşılmış, ancak verisi tam olan 257 kişi analizlere dahil edilmiştir. 
Veri toplama aracı olarak Sexton ve diğerleri (2006) tarafından geliştirilen Güvenlik Tutumları Anketi (GTA) 
kullanılmıştır. GTA, 5’li Likert tipindedir, 30 madde ve 6 boyuttan oluşmaktadır. Çalışmada genel olarak cinsiyeti 
kadın, yaşı ≤29 ve pozisyonu hemşire olan grupların hasta güvenliği kültürü algısı, diğer gruplara göre daha 
olumsuz bulunmuştur. Stresin kabulü boyutunda hekimlerin bu boyutun maddelerine katılma yüzdesi diğer 
gruplara göre daha yüksektir. Çalışmanın sonucunda; bazı gruplarda hasta güvenliği kültürü algısının neden 
düşük olduğunun araştırılması, hasta güvenliğinin iyileştirilmesi, çalışanların belirli aralıklarla hasta güvenliği 
kültürünün ölçülmesi yönünde önerilerde bulunulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Hastane, Hasta Güvenliği, Güvenlik Tutumları, Hasta Güvenliği Kültürü, Özel Hastane. 

 

 

THE EVALUATION OF PATIENT SAFETY CULTURE BY STAFF IN A PRIVATE HOSPITAL IN 
SOUTHEASTERN ANATOLIA 

Abstract 

The measurement of the patient safety culture of employees is the first thing that must be done for patient safety 
culture to be adopted and developed in health institutions. In this study, it was aimed to determine the patient 
safety culture of all employees according to age, sex, position and the region lived the longest time in a private 
hospital in Southeastern Anatolia in Turkey. The survey aimed to reach the entire population (340 people), and 
284 people were reached (participation rate of 84%) but 257 people with complete data were included in the 
analyzes. The Safety Attitudes Questionnaire (SAQ) developed by Sexton et al. (2006) was used as a data collection 
tool. SQA is in 5 Likert type, consists of 30 items and 6 dimensions. In the study female, age ≤29 and position 
nurse groups were found to have a more negative patient safety culture than the other groups. The percentages of 
participation of physicians were higher than the other groups to the items in the stress recognition dimension. At 
the end of the study; suggestions were made to investigate why the perception of patient safety culture is low in 
these groups, to improve patient safety, to measure employees' attitudes and cultures of patient safety at certain 
intervals. 

 

Key Words: Hospital, Patient Safety, Safety Attitudes, Patient Safety Culture, Private Hospital. 
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1. Giriş 

Güvenlik kültürü kavramını oluşturan iki kelimeden biri olan güvenlik; genel olarak emniyet içerisinde 
olma, yapılan işin ve çalışma şartlarının zarar veya tehlike içermeme durumudur (İşler, 2013; Tokuç, 
2016). Genel olarak kültür, farklı insan gruplarında var olan farklı yaşam biçimleri anlamına gelmektedir 
(Şimşek ve Fidan, 2005). Kültür, toplumların tarihlerinden devir aldıkları maddi ve manevi mirasların 
toplamı (Kongar, 1972), bir toplumun yaşam biçimidir (Nişancı, 2012). Güvenlik kültürü ise tüm 
çalışanların potansiyel olarak yanlış yapılma olasılığı olan iş ve işlemler konusunda sürekli ve aktif bir 
farkındalığa sahip olduğu kültürdür (Tak, 2010).  

Ulusal Hasta Güvenliği Kuruluşu (The National Patient Safety Foundation) hasta güvenliğini, sağlık 
hizmeti süreçlerinden kaynaklanan olumsuz sonuçlardan veya yaralanmalardan sakınma, bu olumsuz 
sonuç ve yaralanmaların önlenmesi ve iyileştirilmesi olarak tanımlamaktadır (Institute of Medicine, 
2000). Hasta güvenliği kültürü, örgüt kültürünün bir parçasıdır ve hasta güvenliği ile ilgili olarak 
çalışanların paylaştığı tutumlar, inançlar, algılar ve değerlerden meydana gelir (Kaya, 2009). Sağlık 
alanında güvenlik kültürü; bir kurumda nelerin önemli olduğunu ve hasta güvenliği ile ilgili nasıl 
davranılacağını kapsayan değer yargılarını, inançları ve kuralları kapsamaktadır. Hasta güvenliği 
kültürü dendiği zaman hasta güvenliğinin kurumun en öncelikli konusu ve ortak değeri olarak 
kabullenilmesi anlaşılmaktadır  (Akalın, 2004). 

Sağlık hizmetleri, özellikle ciddi hastalıkları tedavi etmek için sunulan karmaşık hizmetler “yüksek 
riskli endüstri” grubuna girer. Bu endüstriler öldürme ya da sakat bırakma gücü olan faaliyetleri içerir  
(Kaya, 2009).  Sağlık sektöründe hasta güvenliği alanı, kaçınılabilir olumsuz olayların yüksek sayıda 
olması nedeniyle ortaya çıkmıştır (Reason, 1990). Institute of Medicine (2000) tarafından yayınlanan 
“To Err is Human” isimli rapora göre 1997 yılı içinde ABD’de hastaneye yatan 33,6 milyon hasta esas 
alınarak yapılan varsayımlarda, tıbbi hata nedeni ile her yıl en az 44.000, belki de 98.000 hastanın öldüğü 
öngörülmektedir. Tıbbi hataların maliyetinin 37,6 milyar ile 50 milyar dolar arasında olabileceği tahmin 
edilmektedir (Akalın, 2004). 

Bu gelişmeler doğrultusunda hasta güvenliği, Dünya Sağlık Örgütü’nün dünya çapında yaptığı 
farkındalık çalışmaları sayesinde birçok ülke tarafından bilinir hale gelmiştir. Düşünce liderleri, insan 
faktör ilkeleriyle sistemlerin ve süreçlerin yeniden tasarlanarak hataların azaltılacağına dair ikna edici 
kanıtlar sunmuşlardır  (Emanuel ve diğerleri, 2008). Tehlike unsurunun yüksek olduğu endüstrilere 
örnek oluşturan sağlık sektöründe güçlü güvenlik kültürleri, insan hayatına mal olabilecek tıbbi hataları 
önleme potansiyeline sahiptir  (Tütüncü ve diğerleri, 2007). Uygulamalarını güvenlik programlarını esas 
alarak yapan sağlık kurumlarının çoğunda, güvenlik kültürünün geliştiği ve hastalara verilen zararın 
azaldığı görülmektedir (Deilkas ve Hofoss, 2008). Sağlık kuruluşlarında hasta güvenliği kültürünün 
yerleştirilmesi ve geliştirilmesi için yapılacakların başında çalışanların hasta güvenliği kültürünün 
ölçülmesi gelmektedir (Akalın, 2004). 

Bu çalışmanın amacı, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki özel bir hastanede tüm çalışanların hasta 
güvenliği kültürünün katılımcı özelliklerinden cinsiyet, yaş, pozisyon ve en uzun süre yaşanılan bölge 
değişkenlerine göre değerlendirilmesidir. 

2. Yöntem 

Araştırmada, veri toplama aracı olarak Sexton ve diğerleri (2006) tarafından geliştirilen Güvenlik 
Tutumları Anketi (GTA) kullanılmıştır. GTA, 5’li Likert tipindedir, 30 madde ve 6 boyuttan 
oluşmaktadır. Bu araştırmada orijinal GTA’nın Türkçe versiyonu (Kaya ve diğ., 2010) kullanılmıştır. 
GTA’nın 59 ifadeden oluşan orijinal yatan hasta versiyonu Kaya (2010) tarafından Türkçe’ye 
çevrilmiştir.  Anketin son şekli 1349 hekim ve hemşireye uygulanmış, 6 boyuttan (30 ifadeden) oluşan 
GTA’nın Türkçe versiyonunun güvenilir ve geçerli olduğu bulunmuştur (Kaya ve diğ., 2010). Anketin 
çeşitli versiyonları Kaya ve diğerleri tarafından yatan hasta servislerinde, ameliyathanelerde, yoğun 
bakım ünitelerinde ve doğum salonlarında kullanılmıştır (Kaya, 2007).  
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Çalışmada, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bir özel hastane çalışanlarına GTA uygulanarak 
çalışanların hastanedeki güvenlik kültürünü nasıl algıladıkları hakkında bilgi edinilmeye çalışılmıştır. 
Araştırmanın evrenini, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki özel bir hastanede çalışan tüm personel 
(hekim, hemşire/ebe, tekniker/teknisyen, yardımcı sağlık personeli, hasta danışmanı, poliklinik 
sekreteri, idari personel ve diğer personel) oluşturmaktadır. Araştırma 1 Mart – 30 Nisan 2013 tarihleri 
arasında Diyarbakır’da özel bir hastanede yapılan kesitsel tipte epidemiyolojik bir çalışmadır. Anket 
formları, belirtilen tarihler arasında katılımcılara elden dağıtılarak ve düzenli aralıklarla toplanarak 
uygulanmıştır. Anketin yanıtlanma süresi ortalama 10-15 dakika sürmüştür. Katılımcılar anketi yardım 
almaksızın kendi başlarına cevaplamıştır. Anketin uygulandığı dönemde personelin bir bölümünün yasal 
izinli olması, istifa etmesi vb. nedenlerle ankete yanıt vermeleri mümkün olmamıştır. Araştırmada tüm 
everene (340 kişi) ulaşmak hedeflenmiş, 284 kişiye (katılım oranı %84) ulaşılmış ancak verisi tam olan 
257 kişi analizlere dahil edilmiştir.   

Ankette kullanılan ifadeler eşit aralıklı 5’li Likert ölçeğine göre cevaplanmıştır: “hiç katılmıyorum”, 
“katılmıyorum”, “ne katılıyor ne de katılmıyorum”, kısmen katılıyorum” ve “tamamen katılıyorum”. 
Ankette yer alan “ekip çalışması iklimi” boyutundaki “Bu hastanede, hasta bakımıyla ilgili bir problem 
algılarsam, onu söylemekte zorlanırım” ve “güvenlik iklimi” boyutundaki “Bu hastanede, hataları 
tartışmak zordur” ifadeleri ters yönlü ifadelerdir. Bu negatif ifadeler için herhangi bir değişiklik 
yapılmamış, analizler ve sonuçlar olduğu gibi verilmiştir. 

GTA’nın altı boyutunda (ekip çalışması iklimi, güvenlik iklimi, iş doyumu, stresin kabulü, yönetime 
ilişkin algılar ve çalışma koşulları) yer alan her bir ifade, katılımcı özelliklerinden cinsiyet, yaş, pozisyon 
ve en uzun süre yaşanılan bölgeye göre karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmada “hiç katılmıyorum, kısmen 
katılmıyorum, ne katılıyor ne de katılmıyorum” seçenekleri “katılmıyorum”; “kısmen katılıyorum, 
tamamen katılıyorum” seçenekleri ise “katılıyorum” şeklinde iki seçenekli hale dönüştürülmüştür. 
Anketteki ifadelere “kısmen katılıyorum” ve “tamamen katılıyorum” cevapları, istenen yönde (pozitif) 
cevaplar olduğu için bunlar bir grupta toplanmış, diğer bütün cevaplar (ne katılıyorum ne de 
katılmıyorum, kısmen katılmıyorum, hiç katılmıyorum) ise diğer grupta toplanmıştır. Hastane 
personelinin özelliklerinden cinsiyet, yaş, pozisyon ve en uzun süre yaşanılan bölgeye göre GTA’nın 
boyutlarının maddelerine katılma durumlarının değerlendirilmesinde Ki-kare testlerinden 
yararlanılmıştır. 

3. Bulgular 

Bu bölümde, hastane personelinin cinsiyet, yaş, pozisyon ve en uzun süre yaşanılan bölge özelliklerine 
göre GTA’nın boyutlarında yer alan her bir ifadeye katılma durumlarıyla ilgili bulgular anlatılacaktır. 

Hastane personelinin ekip çalışması boyutunu oluşturan ifadelere katılma durumlarının cinsiyet, yaş, 
pozisyon ve en uzun süre yaşanılan bölge özelliklerine göre karşılaştırılması Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1. Ekip Çalışması İklimi Boyutundaki İfadelere Katılma Durumunun Bazı Katılımcı Özelliklerine Karşılaştırılması 

 
 

Özellikler 

Bu hastanede hemşirelerin hasta 
bakımı hakkında verdiği bilgiler 
oldukça dikkate alınır 

Bu hastanede, hasta bakımıyla 
ilgili bir problem algılarsam, onu 
söylemekte zorlanırım. 

Bu hastanedeki fikir ayrılıkları 
uygun şekilde çözülür (yani, 
kimin haklı olduğuna göre değil, 
hasta için neyin en iyi olduğuna 
göre). 

Diğer personelden hastaların 
bakımı için ihtiyaç duyduğum 
desteği görürüm. 

Bu hastanedeki personel için, 
anlamadıkları bir şey olduğunda 
soru sormak kolaydır. 

Buradaki hekimler ve hemşireler, 
iyi koordine edilmiş bir ekip 
olarak birlikte çalışırlar. 

Katılmıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Katılıyorum 

n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

Cinsiyet                         
Kadın 66 52,0 61 48,0 38 29,9 89 70,1 55 43,3 72 56,7 50 39,4 77 60,6 52 40,9 75 59,1 58 45,7 69 54,3 

Erkek 51 39,2 79 60,8 41 31,5 89 68,5 49 37,7 81 62,3 46 35,4 84 64,6 44 33,8 86 66,2 54 41,5 76 58,5 
 

χ2  =4,203; p=0,040 χ2 =0,079; p=0,779 χ2  =0,841; p=0,359 χ2  =0,436; p=0,509 χ2  =1,383; p=0,240 χ2  =0,446; p=0,504 
Yaş                         
≤29 83 50,0 83 50,0 46 27,7 120 72,3 77 46,4 89 53,6 70 42,2 96 57,8 70 42,2 96 57,8 75 45,2 91 54,8 

≥30 34 37,4 57 62,6 33 36,3 58 63,7 27 29,7 64 70,3 26 28,6 65 71,4 26 28,6 65 71,4 37 40,7 54 59,3 
 

χ2  =3,785; p=0,052 χ2  =2,020; p=0,155 χ2  =6,817; p=0,009 χ2 =4,644; p=0,031 χ2 =4,644; p=0,031 χ2 =0,489; p=0,485 
Pozisyon                         
Hekim 13 44,8 16 55,2 8 27,6 21 72,4 7 24,1 22 75,9 5 17,2 24 82,8 10 34,5 19 65,5 12 41,4 17 58,6 

Hemşire 37 60,7 24 39,3 9 14,8 52 85,2 40 65,6 21 34,4 28 45,9 33 54,1 34 55,7 27 44,3 36 59,0 25 41,0 

Tekniker/Teknisyen 16 40,0 24 60,0 12 30,0 28 70,0 11 27,5 29 72,5 11 27,5 29 72,5 17 42,5 23 57,5 15 37,5 25 62,5 

İdari personel 51 40,2 76 59,8 50 39,4 77 60,6 46 36,2 81 63,8 52 40,9 75 59,1 35 27,6 92 72,4 49 38,6 78 61,4 
 

χ2 =7,605; p=0,055 χ2 =11,910; p=0,008 χ2 =22,913; p<0,001 χ2 =9,277; p=0,026 χ2 =14,571; p=0,002 χ2 =7,860; p=0,049 
E.U.S.Y.Ba                         
Doğu 101 46,8 115 53,2 62 28,7 154 71,3 89 41,2 127 58,8 80 37,0 136 63,0 85 39,4 131 60,6 94 43,5 122 56,5 

Diğer 16 39,0 25 61,0 17 41,5 24 58,5 15 36,6 26 63,4 16 39,0 25 61,0 11 26,8 30 73,2 18 43,9 23 56,1 
 χ2 =0,831; p=0,362 χ2 =2,635; p=0,105 χ2 =0,305; p=0,581 χ2 =0,058; p=0,809 χ2 =2,309; p=0,129 χ2 =0,002; p=0,964 

aEn Uzun Süre Yaşanılan Bölge 
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Tablo 1’deki ifadelere katılma bakımından bazı katılımcı özeliklerine göre istatistiksel olarak anlamlı 
farklar vardır. Bu ifadeler aşağıda incelenmiştir. 

“Bu hastanede hemşirelerin hasta bakımı hakkında verdiği bilgiler oldukça dikkate alınır.” ifadesine 
katılma bakımından cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuş (p= 0,040); yaş (p=0,052) 
ve pozisyona (p= 0,055) göre istatistiksel olarak sınırda anlamlı fark bulunmuş;  en uzun süre yaşanılan 
bölgeye göre ise anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Gruplar karşılaştırıldığında, kadınların (%48),  
≤29 yaş grubunun (%50,0) ve hemşirelerin (%39,3)  bu ifadeye katılma yüzdeleri, karşılaştırıldıkları 
diğer grupların yüzdelerine göre daha düşüktür. 

“Bu hastanede, hasta bakımıyla ilgili bir problem algılarsam, onu söylemekte zorlanırım.” ifadesi ters 
yönlü bir ifade olup bu ifadeye katılma bakımından pozisyona göre istatistiksel olarak anlamlı fark 
bulunmuş (p= 0,008); cinsiyet, yaş ve en uzun süre yaşanılan bölgeye göre ise anlamlı fark 
bulunmamıştır (p>0,05). Pozisyon değişkeni açısından gruplar karşılaştırıldığında, hemşirelerin bu 
ifadeye katılma yüzdesi (%85,2) en yüksektir. 

 “Bu hastanedeki fikir ayrılıkları uygun şekilde çözülür (yani, kimin haklı olduğuna göre değil, hasta 
için neyin en iyi olduğuna göre).” ifadesine katılma bakımından yaş (p=0,009) ve pozisyona (p<0,001) 
göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuş, cinsiyet ve en uzun süre yaşanılan bölgeye göre ise 
anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Gruplar karşılaştırıldığında, ≤29 yaş grubunun (%53,6) ve 
hemşirelerin (%34,4)  bu ifadeye katılma yüzdeleri, karşılaştırıldıkları diğer grupların yüzdelerine göre 
daha düşüktür. 

“Diğer personelden hastaların bakımı için ihtiyaç duyduğum desteği görürüm.” ifadesine katılma 
bakımından yaş (p=0,031) ve pozisyona (p=0,026) göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuş, 
cinsiyet ve en uzun süre yaşanılan bölgeye göre ise anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Gruplar 
karşılaştırıldığında, ≤29 yaş grubunun (%57,8) ve hemşirelerin (%54,1)  bu ifadeye katılma yüzdeleri, 
karşılaştırıldıkları diğer grupların yüzdelerine göre daha düşüktür. 

“Bu hastanedeki personel için, anlamadıkları bir şey olduğunda soru sormak kolaydır.” ifadesine katılma 
bakımından yaş (p=0,031) ve pozisyona (p=0,002) göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuş, 
cinsiyet ve en uzun süre yaşanılan bölgeye göre ise anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Gruplar 
karşılaştırıldığında, ≤29 yaş grubunun (%57,8) ve hemşirelerin (%44,3)  bu ifadeye katılma yüzdeleri, 
karşılaştırıldıkları diğer grupların yüzdelerine göre daha düşüktür. 

“Buradaki hekimler ve hemşireler, iyi koordine edilmiş bir ekip olarak birlikte çalışırlar.” ifadesine 
katılma bakımından pozisyona göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuş (p=0,049); cinsiyet, yaş 
ve en uzun süre yaşanılan bölgeye göre ise anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Pozisyon değişkeni 
açısından gruplar karşılaştırıldığında, hemşirelerin bu ifadeye katılma yüzdesi (%41,0) en düşüktür. 

Hastane personelinin güvenlik iklimi boyutunu oluşturan ifadelere katılma durumlarının cinsiyet, yaş, 
pozisyon ve en uzun süre yaşanılan bölge özelliklerine göre karşılaştırılması Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 2. Güvenlik İklimi Boyutundaki İfadelere Katılma Durumunun Bazı Katılımcı Özelliklerine Göre Karşılaştırılması 

 

 

 

Özellikler 

Burada hasta olarak tedavi 
edilseydim, kendimi 
güvende hissederdim. 

Bu hastanede tıbbi hatalar 
uygun şekilde ele alınır. 

Performansım hakkında 
uygun bilgi ve yorum alırım. 

Bu hastanede, hataları 
tartışmak zordur. 

Hastaların güvenliğiyle ilgili 
olarak duyabileceğim herhangi 
bir endişeyi söylemek için 
meslektaşlarım tarafından 
cesaretlendirilirim. 

Bu hastanenin kültürü, 
başkalarının hatalarından 
öğrenmeyi kolaylaştırır. 

Bu hastanedeki hasta 
güvenliğiyle ilgili sorunları 
bildirebileceğim uygun kanalları 
biliyorum. 

Katılmıyoru
m 

Katılıyorum Katılmıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Katılıyorum 

n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

Cinsiyet                             
Kadın 49 38,6 78 61,4 56 44,1 71 55,9 70 55,1 57 44,9 78 61,4 49 38,6 62 48,8 65 51,2 67 52,8 60 47,2 36 28,3 91 71,7 

Erkek 38 29,2 92 70,8 35 26,9 95 73,1 56 43,1 74 56,9 71 54,6 59 45,4 55 42,3 75 57,7 67 51,5 63 48,5 47 36,2 83 63,8 

 χ2 =2,509; p=0,113 χ2 =8,282; p=0,004 χ2 =3,727; p=0,054 χ2 =1,220; p=0,269 χ2 =1,098; p=0,295 χ2 =0,038; p=0,845 χ2 =1,791; p=0,181 

Yaş                             
≤29 67 40,4 99 59,6 72 43,4 94 56,6 84 50,6 82 49,4 98 59,0 68 41,0 85 51,2 81 48,8 86 51,8 80 48,2 56 33,7 110 66,3 

≥30 20 22,0 71 78,0 19 20,9 72 79,1 42 46,2 49 53,8 51 56,0 40 44,0 32 35,2 59 64,8 48 52,7 43 47,3 27 29,7 64 70,3 

 χ2 =8,871; p=0,003 χ2 =13,004; p<0,001 χ2 =0,465; p=0,495 χ2 =0,216; p=0,942 χ2 =6,098; p=0,014 χ2 =0,021; p=0,885 χ2 =0,444; p=0,505 

Pozisyon                             
Hekim 6 20,7 23 79,3 7 24,1 22 75,9 14 48,3 15 51,7 16 55,2 13 44,8 8 27,6 21 72,4 18 62,1 11 37,9 7 24,1 22 75,9 

Hemşire 34 55,7 27 44,3 34 55,7 27 44,3 39 63,9 22 36,1 20 32,8 41 67,2 38 62,3 23 37,7 42 68,9 19 31,1 32 52,5 29 47,5 

Tekniker/Teknisyen 10 25,0 30 75,0 13 32,5 27 67,5 22 55,0 18 45,0 29 72,5 11 27,5 15 37,5 25 62,5 18 45,0 22 55,0 12 30,0 28 70,0 

İdari personel 37 29,1 90 70,9 37 29,1 90 70,9 51 40,2 76 59,8 84 66,1 43 33,9 56 44,1 71 55,9 56 44,1 71 55,9 32 25,2 95 74,8 

 χ2 =17,954; p<0,001 χ2 =14,968; p=0,002 χ2 =10,000; p=0,019 χ2 =22,919; p<0,001 χ2 =11,824; p=0,008 χ2 =12,085; p=0,007 χ2 =15,248; p=0,002 

E.U.S.Y.Ba                             
Doğu 69 31,9 147 68,1 78 36,1 138 63,9 110 50,9 106 49,1 130 60,2 86 39,8 99 45,8 117 54,2 116 53,7 100 46,3 75 34,7 141 65,3 

Diğer 18 43,9 23 56,1 13 31,7 28 68,3 16 39,0 25 61,0 19 46,3 22 53,7 18 43,9 23 56,1 18 43,9 23 56,1 8 19,5 33 80,5 

 χ2 =2,200; p=0,138 χ2 =0,292; p=0,589 χ2 =1,953; p=0,162 χ2 =2,711; p=0,100 χ2 =0,052; p=0,520 χ2 =1,327; p=0,249 χ2 =6,646; p=0,056 
aEn Uzun Süre Yaşanılan Bölge 
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Tablo 2’deki ifadelere katılma bakımından bazı katılımcı özeliklerine göre istatistiksel olarak anlamlı 
farklar vardır. Bu ifadeler aşağıda incelenmiştir. 

“Burada hasta olarak tedavi edilseydim, kendimi güvende hissederdim.” ifadesine katılma bakımından 
yaş (p=0,003) ve pozisyona (p<0,001) göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuş, cinsiyet ve en 
uzun süre yaşanılan bölgeye göre ise anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Gruplar karşılaştırıldığında, 
≤29 yaş grubunun (%59,6) ve hemşirelerin (%44,3)  bu ifadeye katılma yüzdeleri, karşılaştırıldıkları 
diğer grupların yüzdelerine göre daha düşüktür. 

“Bu hastanede tıbbi hatalar uygun şekilde ele alınır.” ifadesine katılma bakımından cinsiyet (p=0,004), 
yaş (p<0,001) ve pozisyona (p=0,002) göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuş, en uzun süre 
yaşanılan bölgeye göre ise anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Gruplar karşılaştırıldığında, kadınların 
(%55,9), ≤29 yaş grubunun (%56,6) ve hemşirelerin (%44,3)  bu ifadeye katılma yüzdeleri, 
karşılaştırıldıkları diğer grupların yüzdelerine göre daha düşüktür. 

“Performansım hakkında uygun bilgi ve yorum alırım.” ifadesine katılma bakımından cinsiyete 
(p=0,054) ve pozisyona (p=0,002) göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuş, yaş ve en uzun süre 
yaşanılan bölgeye göre ise anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Gruplar karşılaştırıldığında, kadınların 
(%44,9) ve hemşirelerin (%36,1)  bu ifadeye katılma yüzdeleri, karşılaştırıldıkları diğer grupların 
yüzdelerine göre daha düşüktür. 

“Bu hastanede, hataları tartışmak zordur.” ifadesi ters yönlü bir ifade olup bu ifadeye katılma 
bakımından pozisyona göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuş (p< 0,001); cinsiyet, yaş ve en 
uzun süre yaşanılan bölgeye göre ise anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Pozisyon değişkeni açısından 
gruplar karşılaştırıldığında, hemşirelerin bu ifadeye katılma yüzdesi (%67,2) en yüksektir. 

“Hastaların güvenliğiyle ilgili olarak duyabileceğim herhangi bir endişeyi söylemek için meslektaşlarım 
tarafından cesaretlendirilirim.” ifadesine katılma bakımından yaşa (p=0,014) ve pozisyona göre 
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuş (p= 0,008); cinsiyet ve en uzun süre yaşanılan bölgeye göre 
ise anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Gruplar karşılaştırıldığında, ≤29 yaş grubunun (%48,8) ve 
hemşirelerin (%37,7)  bu ifadeye katılma yüzdeleri, karşılaştırıldıkları diğer grupların yüzdelerine göre 
daha düşüktür. 

“Bu hastanenin kültürü, başkalarının hatalarından öğrenmeyi kolaylaştırır.” ifadesine katılma 
bakımından pozisyona (p=0,007) göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuş; cinsiyet, yaş ve en 
uzun süre yaşanılan bölgeye göre ise anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Pozisyon değişkeni açısından 
gruplar karşılaştırıldığında, hemşirelerin bu ifadeye katılma yüzdesi (%31,1) en düşüktür. 

“Bu hastanedeki hasta güvenliğiyle ilgili sorunları bildirebileceğim uygun kanalları biliyorum.” 
ifadesine katılma bakımından pozisyona (p=0,002) ve en uzun süre yaşanılan bölgeye (p=0,056) göre 
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuş, cinsiyet ve yaşa göre ise anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). 
Gruplar karşılaştırıldığında, hemşirelerin (%37,7)  ve en uzun süre doğuda yaşayanların (%65,3) bu 
ifadeye katılma yüzdeleri, karşılaştırıldıkları diğer grupların yüzdelerine göre daha düşüktür.  

Hastane personelinin iş doyumu boyutunu oluşturan ifadelere katılma durumlarının cinsiyet, yaş, 
pozisyon ve en uzun süre yaşanılan bölge özelliklerine göre karşılaştırılması Tablo 3’te verilmiştir. 
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Tablo 3. İş Doyumu Boyutundaki İfadelere Katılma Durumunun Bazı Katılımcı Özelliklerine Göre Karşılaştırılması 

 

Özellikler 

İşimi severim. Bu hastanede çalışmak büyük bir 
ailenin bir parçası olmak gibidir. 

Bu hastane çalışmak için iyi bir 
yerdir. 

Bu hastanede çalışmaktan gurur 
duyuyorum. 

Bu hastanede moral yüksektir. 

Katılmıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Katılıyorum 

n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

Cinsiyet                     
Kadın 15 11,8 112 88,2 44 34,6 83 65,4 27 21,3 100 78,7 37 29,1 90 70,9 70 55,1 57 44,9 

Erkek 16 12,3 114 87,7 28 21,5 102 78,5 27 20,8 103 79,2 27 20,8 103 79,2 50 38,5 80 61,5 

 χ2 =0,015; p=0,903 χ2 =5,473; p=0,019 χ2 =0,009; p=0,923 χ2 =2,403; p=0,121 χ2 =7,161; p=0,007 

Yaş                     

≤29 26 15,7 140 84,3 57 34,3 109 65,7 42 25,3 124 74,7 51 30,7 115 69,3 86 51,8 80 48,2 

≥30 5 5,5 86 94,5 15 16,5 76 83,5 12 13,2 79 86,8 13 14,3 78 85,7 34 37,4 57 62,6 

 χ2 =5,729; p=0,017 χ2 =9,291; p=0,002 χ2 =5,198; p=0,023 χ2 =8,492; p=0,004 χ2 =4,927; p=0,026 

Pozisyon                     

Hekim 0 0,0 29 100,0 4 13,8 25 86,2 3 10,3 26 89,7 3 10,3 26 89,7 9 31,0 20 69,0 

Hemşire 15 24,6 46 75,4 36 59,0 25 41,0 29 47,5 32 52,5 32 52,5 29 47,5 38 62,3 23 37,7 

Tekniker/Teknisyen 0 0,0 40 100,0 8 20,0 32 80,0 4 10,0 36 90,0 5 12,5 35 87,5 16 40,0 24 60,0 

İdari personel 16 12,6 111 87,4 24 18,9 103 81,1 18 14,2 109 85,8 24 18,9 103 81,1 57 44,9 70 55,1 

 χ2 =18,525; p<0,001 χ2 =38,488; p<0,001 χ2 =34,357; p<0,001 χ2 =33,794; p<0,001 χ2 =9,710; p=0,021 

E.U.S.Y.Ba                     

Doğu 27 12,5 189 87,5 62 28,7 154 71,3 48 22,2 168 77,8 57 26,4 159 73,6 104 48,1 112 51,9 

Diğer 4 9,8 37 90,2 10 24,4 31 75,6 6 14,6 35 85,4 7 17,1 34 82,9 16 39,0 25 61,0 

 χ2 =0,245; p=0,621 χ2 =0,318; p=0,573 χ2 =1,195; p=0,274 χ2 =1,599; p=0,206 χ2 =1,152; p=0,283 
aEn Uzun Süre Yaşanılan Bölge. 
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Tablo 3’teki ifadelere katılma bakımından bazı katılımcı özeliklerine göre istatistiksel olarak anlamlı 
farklar vardır. Bu ifadeler aşağıda incelenmiştir. 

 “İşimi severim.” ifadesine katılma bakımından yaş (p=0,017) ve pozisyona (p<0,001) göre gruplar 
arasında sınırda istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuş, diğer özelliklere göre ise anlamlı fark 
bulunmamıştır (p>0,05). Gruplar karşılaştırıldığında, ≤29 yaş grubunun (%84,3) ve hemşirelerin 
(%75,4)  bu ifadeye katılma yüzdeleri, karşılaştırıldıkları diğer grupların yüzdelerine göre daha 
düşüktür. 

 “Bu hastanede çalışmak büyük bir ailenin bir parçası olmak gibidir.” ifadesine katılma bakımından 
cinsiyet (p=0,019), yaş (p=0,002) ve pozisyona (p<0,001) göre istatistiksel olarak anlamlı fark 
bulunmuş, en uzun süre yaşanılan bölgeye göre ise anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Gruplar 
karşılaştırıldığında, kadınların (%65,4), ≤29 yaş grubunun (%65,7) ve hemşirelerin (%41,0)  bu ifadeye 
katılma yüzdeleri, karşılaştırıldıkları diğer grupların yüzdelerine göre daha düşüktür. 

“Bu hastane çalışmak için iyi bir yerdir.” ifadesine katılma bakımından yaş (p=0,023) ve pozisyona 
(p<0,001) göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuş, diğer özelliklere göre ise 
anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Gruplar karşılaştırıldığında, ≤29 yaş grubunun (%69,3) ve 
hemşirelerin (%47,5)  bu ifadeye katılma yüzdeleri, karşılaştırıldıkları diğer grupların yüzdelerine göre 
daha düşüktür. 

“Bu hastanede çalışmaktan gurur duyuyorum.” ifadesine katılma bakımından yaş (p=0,004) ve 
pozisyona (p<0,001) göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuş, diğer özelliklere 
göre ise anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Gruplar karşılaştırıldığında, ≤29 yaş grubunun (%74,7) 
ve hemşirelerin (%52,5)  bu ifadeye katılma yüzdeleri, karşılaştırıldıkları diğer grupların yüzdelerine 
göre daha düşüktür. 

“Bu hastanede moral yüksektir.” ifadesine katılma bakımından cinsiyet (p=0,007), yaş (p=0,026) ve 
pozisyona (p=0,021) göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuş, en uzun süre yaşanılan bölgeye 
göre ise anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Gruplar karşılaştırıldığında, kadınların (%44,9), ≤29 yaş 
grubunun (%48,2) ve hemşirelerin (%37,7)  bu ifadeye katılma yüzdeleri, karşılaştırıldıkları diğer 
grupların yüzdelerine göre daha düşüktür. 

Hastane personelinin stresin kabulü boyutunu oluşturan ifadelere katılma durumlarının cinsiyet, yaş, 
pozisyon ve en uzun süre yaşanılan bölge özelliklerine göre karşılaştırılması Tablo 4’te verilmiştir. 
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Tablo 4. Stresin Kabulü Boyutundaki İfadelere Katılma Durumunun Bazı Katılımcı Özelliklerine Göre Karşılaştırılması 

 

Özellikler 

Acil durumlar (örneğin, acil resüsitasyonlar/ 
canlandırmalar, kanamalar) sırasında aşırı 
yorgunluk performansımı bozar. 

İş yüküm aşırı arttığı zaman performansım 
düşer. 

Çok yorgun olduğumda, işte daha az etkili 
olurum. 

Gergin ya da düşmanca durumlarda hata 
yapma ihtimalim daha fazladır. 

Katılmıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Katılıyorum 

n % n % n % n % n % n % n % n % 

Cinsiyet                 
Kadın 81 63,8 46 36,2 56 44,1 71 55,9 57 44,9 70 55,1 69 54,3 58 45,7 

Erkek 68 52,3 62 47,7 44 33,8 86 66,2 36 27,7 94 72,3 54 41,5 76 58,5 

 χ2 =3,470; p=0,062 χ2 =2,838; p=0,092 χ2 =8,220; p=0,004 χ2 =4,213; p=0,040 

Yaş                 
≤29 102 61,4 64 38,6 72 43,4 94 56,6 68 41,0 98 59,0 92 55,4 74 44,6 

≥30 47 51,6 44 48,4 28 30,8 63 69,2 25 27,5 66 72,5 31 34,1 60 65,9 

 χ2 =2,316; p=0,128 χ2 =3,928; p=0,047 χ2 =4,633; p=0,031 χ2 =10,742; p=0,001 

Pozisyon                 
Hekim 10 34,5 19 65,5 6 20,7 23 79,3 4 13,8 25 86,2 4 13,8 25 86,2 

Hemşire 37 60,7 24 39,3 31 50,8 30 49,2 32 52,5 29 47,5 35 57,4 26 42,6 

Tekniker/Teknisyen 25 62,5 15 37,5 17 42,5 23 57,5 13 32,5 27 67,5 25 62,5 15 37,5 

İdari personel 77 60,6 50 39,4 46 36,2 81 63,8 44 34,6 83 65,4 59 46,5 68 53,5 

 χ2 =7,453; p=0,059 χ2 =8,294; p=0,040 χ2 =13,658; p=0,003 χ2 =19,237; p<0,001 

E.U.S.Y.Ba                 
Doğu 127 58,8 89 41,2 86 39,8 130 60,2 78 36,1 138 63,9 108 50,0 108 50,0 

Diğer 22 53,7 19 46,3 14 34,1 27 65,9 15 36,6 26 63,4 15 36,6 26 63,4 

 χ2 =0,373; p=0,541 χ2 =0,466; p=0,495 χ2 =0,003; p=0,654 χ2 =2,485; p=0,115 
aEn Uzun Süre Yaşanılan Bölge. 
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Tablo 4’teki ifadelere katılma bakımından bazı katılımcı özeliklerine göre istatistiksel olarak anlamlı 
farklar vardır. Bu ifadeler aşağıda incelenmiştir. 

“Acil durumlar (örneğin, acil resüsitasyonlar/ canlandırmalar, kanamalar) sırasında aşırı yorgunluk 
performansımı bozar.” ifadesine katılma bakımından cinsiyet (p=0,062) ve pozisyona (p=0,059) göre 
%94 güven düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuş, yaş ve en uzun süre yaşanılan bölgeye 
göre ise anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Gruplar karşılaştırıldığında, erkeklerin (%36,2) ve 
hekimlerin (%65,5) bu ifadeye katılma yüzdeleri, karşılaştırıldıkları diğer grupların yüzdelerine göre 
daha yüksektir. 

“İş yüküm aşırı arttığı zaman performansım düşer.” ifadesine katılma bakımından yaş (p=0,047) ve 
pozisyona (p=0,040) göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuş, cinsiyet ve en uzun süre yaşanılan 
bölgeye göre ise anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Gruplar karşılaştırıldığında, ≥30 yaş grubunun 
(%69,2) ve hekimlerin (%79,3)  bu ifadeye katılma yüzdeleri, karşılaştırıldıkları diğer grupların 
yüzdelerine göre daha yüksektir. 

“Çok yorgun olduğumda, işte daha az etkili olurum.” ifadesine katılma bakımından cinsiyet (p=0,004), 
yaş (0,031) ve pozisyona (p=0,003) göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuş, en uzun süre 
yaşanılan bölgeye göre ise anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Gruplar karşılaştırıldığında, erkeklerin 
(%72,3), ≥30 yaş grubunun (%72,5) ve hekimlerin (%86,2)  bu ifadeye katılma yüzdeleri, 
karşılaştırıldıkları diğer grupların yüzdelerine göre daha yüksektir. 

“Gergin ya da düşmanca durumlarda hata yapma ihtimalim daha fazladır.” ifadesine katılma bakımından 
cinsiyet (p=0,040), yaş (p=0,001) ve pozisyona (p<0,001) göre istatistiksel olarak anlamlı fark 
bulunmuş, en uzun süre yaşanılan bölgeye göre ise anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Gruplar 
karşılaştırıldığında, erkeklerin (%58,5), ≥30 yaş grubunun (%65,9) ve hekimlerin (%86,2)  bu ifadeye 
katılma yüzdeleri, karşılaştırıldıkları diğer grupların yüzdelerine göre daha yüksektir. 

Hastane personelinin yönetime ilişkin algılar boyutunu oluşturan ifadelere katılma durumlarının 
cinsiyet, yaş, pozisyon ve en uzun süre yaşanılan bölge özelliklerine göre karşılaştırılması Tablo 5’te 
verilmiştir. 
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Tablo 5. Yönetime İlişkin Algılar Boyutundaki İfadelere Katılma Durumunun Bazı Katılımcı Özelliklerine Göre Karşılaştırılması 

 

 

Özellikler 

Hastane yönetimi, günlük çalışmalarımı 
destekler. 

Hastane yönetimi hastaların güvenliğini 
bilerek tehlikeye atmaz. 

Bu hastanedeki personel sayısı, mevcut 
hastalara bakmak için yeterlidir. 

Hastanede olan ve işimi etkileyebilecek 
önemli ya da olağandışı olaylar (yeni 
politikalar, yeni çalışma programları, 
toplantılar, vb.) hakkında yeterince ve 
zamanında bilgilendirilirim. 

Katılmıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Katılıyorum 

n % n % n % n % n % n % n % n % 

Cinsiyet                 
Kadın 65 51,2 62 48,8 26 20,5 101 79,5 86 67,7 41 32,3 55 43,3 72 56,7 

Erkek 50 38,5 80 61,5 24 18,5 106 81,5 61 46,9 69 53,1 48 36,9 82 63,1 

 χ2 =4,204; p=0,040 χ2 =0,166; p=0,684 χ2 =11,345; p=0,001 χ2 =1,090; p=0,296 

Yaş                 
≤29 87 52,4 79 47,6 38 22,9 128 77,1 101 60,8 65 39,2 75 45,2 91 54,8 

≥30 28 30,8 63 69,2 12 13,2 79 86,8 46 50,5 45 49,5 28 30,8 63 69,2 

 χ2 =11,133; p=0,001 χ2 =3,533; p=0,060 χ2 =2,544; p=0,111 χ2 =5,083; p=0,024 

Pozisyon                 
Hekim 3 10,3 26 89,7 3 10,3 26 89,7 12 41,4 17 58,6 6 20,7 23 79,3 

Hemşire 38 62,3 23 37,7 24 39,3 37 60,7 43 70,5 18 29,5 39 63,9 22 36,1 

Tekniker/Teknisyen 26 65,0 14 35,0 8 20,0 32 80,0 27 67,5 13 32,5 18 45,0 22 55,0 

İdari personel 48 37,8 79 62,2 15 11,8 112 88,2 65 51,2 62 48,8 40 31,5 87 68,5 
 

χ2 =30,598; p<0,001 χ2 =21,678; p<0,001 χ2 =10,980; p=0,012 χ2 =23,294; p<0,001 
E.U.S.Y.Ba                 
Doğu 100 46,3 116 53,7 45 20,8 171 79,2 126 58,3 90 41,7 87 40,3 129 59,7 

Diğer 15 36,6 26 63,4 5 12,2 36 87,8 21 51,2 20 48,8 16 39,0 25 61,0 
 χ2 =1,314; p=0,252 χ2 =1,641; p=0,200 χ2 =0,712; p=0,399 χ2 =0,023; p=0,881 

aEn Uzun Süre Yaşanılan Bölge. 
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Tablo 5’teki ifadelere katılma bakımından bazı katılımcı özeliklerine göre istatistiksel olarak anlamlı 
farklar vardır. Bu ifadeler aşağıda incelenmiştir. 

“Hastane yönetimi, günlük çalışmalarımı destekler.” ifadesine katılma bakımından cinsiyet (p=0,040), 
yaş (p=0,001) ve pozisyona (p<0,001) göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuş, en uzun süre 
yaşanılan bölgeye göre ise anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Gruplar karşılaştırıldığında, kadınların 
(%48,8), ≤29 yaş grubunun (%47,6) ve tekniker/teknisyen (%35,0) ile hemşirelerin (%37,7)  bu ifadeye 
katılma yüzdeleri, karşılaştırıldıkları diğer grupların yüzdelerine göre daha düşüktür. 

“Hastane yönetimi hastaların güvenliğini bilerek tehlikeye atmaz.” ifadesine katılma bakımından %94 
güven düzeyinde yaş (p=0,060) ve pozisyona (p<0,001) göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuş, 
cinsiyet ve en uzun süre yaşanılan bölgeye göre ise anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Gruplar 
karşılaştırıldığında ≤29 yaş grubunun (%77,1) ve hemşirelerin (%60,7)  bu ifadeye katılma yüzdeleri, 
karşılaştırıldıkları diğer grupların yüzdelerine göre daha düşüktür. 

“Bu hastanedeki personel sayısı, mevcut hastalara bakmak için yeterlidir.” ifadesine katılma bakımından 
cinsiyet (p=0,001) ve pozisyona (p=0,012) göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuş, yaş ve en 
uzun süre yaşanılan bölgeye göre ise anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Gruplar karşılaştırıldığında, 
kadınların (%32,3) ve hemşirelerin (%29,5)  bu ifadeye katılma yüzdeleri, karşılaştırıldıkları diğer 
grupların yüzdelerine göre daha düşüktür. 

“Hastanede olan ve işimi etkileyebilecek önemli ya da olağandışı olaylar (yeni politikalar, yeni çalışma 
programları, toplantılar, vb.) hakkında yeterince ve zamanında bilgilendirilirim.” ifadesine katılma 
bakımından yaş (p=0,024) ve pozisyona (p<0,001) göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuş, 
cinsiyet ve en uzun süre yaşanılan bölgeye göre ise anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Gruplar 
karşılaştırıldığında ≤29 yaş grubunun (%54,8) ve hemşirelerin (%36,1)  bu ifadeye katılma yüzdeleri, 
karşılaştırıldıkları diğer grupların yüzdelerine göre daha düşüktür. 

Hastane personelinin çalışma koşulları boyutunu oluşturan ifadelere katılma durumlarının cinsiyet, yaş, 
pozisyon ve en uzun süre yaşanılan bölge özelliklerine göre karşılaştırılması Tablo 6’da verilmiştir. 
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Tablo 6. Çalışma Koşulları Boyutundaki İfadelere Katılma Durumunun Bazı Katılımcı Özelliklerine Göre Karşılaştırılması 

 

Özellikler 

Bu hastanede yeni personel iyi eğitilir. Teşhis ve tedaviyle ilgili kararlar için 
gerekli bütün bilgilere rutin olarak 
ulaşabilirim. 

Bu hastane, problem yaratan hekimler 
ve diğer çalışanlarla yapıcı şekilde 
ilgilenir. 

Benim mesleğimdeki 
asistanlar/stajyerler yeterince denetlenir. 

Katılmıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Katılıyorum 

n % n % n % n % n % n % n % n % 

Cinsiyet                 
Kadın 55 43,3 72 56,7 48 37,8 79 62,2 68 53,5 59 46,5 57 44,9 70 55,1 

Erkek 51 39,2 79 60,8 44 33,8 86 66,2 55 42,3 75 57,7 54 41,5 76 58,5 
 

χ2 =0,440; p=0,507 χ2 =0,436; p=0,509 χ2 =3,250; p=0,071 χ2 =0,293; p=0,589 
Yaş                 
≤29 68 41,0 98 59,0 67 40,4 99 59,6 83 50,0 83 50,0 74 44,6 92 55,4 

≥30 38 41,8 53 58,2 25 27,5 66 72,5 40 44,0 51 56,0 37 40,7 54 59,3 
 

χ2 =0,015; p=0,902 χ2 =4,249; p=0,039 χ2 =0,860; p=0,354 χ2 =0,368; p=0,544 
Pozisyon                 
Hekim 13 44,8 16 55,2 6 20,7 23 79,3 7 24,1 22 75,9 15 51,7 14 48,3 

Hemşire 33 54,1 28 45,9 33 54,1 28 45,9 40 65,6 21 34,4 36 59,0 25 41,0 

Tekniker/Teknisyen 19 47,5 21 52,5 12 30,0 28 70,0 24 60,0 16 40,0 18 45,0 22 55,0 

İdari personel 41 32,3 86 67,7 41 32,3 86 67,7 52 40,9 75 59,1 42 33,1 85 66,9 
 χ2 =9,167; p=0,067 χ2 =13,037; p=0,005 χ2 =19,006; p<0,001 χ2 =12,441; p=0,006 
E.U.S.Y.Ba                 
Doğu 92 42,6 124 57,4 77 35,6 139 64,4 106 49,1 110 50,9 96 44,4 120 55,6 

Diğer 14 34,1 27 65,9 15 36,6 26 63,4 17 41,5 24 58,5 15 36,6 26 63,4 
 χ2 =1,014; p=0,314 χ2 =0,013; p=0,909 χ2 =0,800; p=0,371 χ2 =0,867; p=0,352 

aEn Uzun Süre Yaşanılan Bölge. 
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Tablo 6’daki ifadelere katılma bakımından bazı katılımcı özeliklerine göre istatistiksel olarak anlamlı 
farklar vardır. Bu ifadeler aşağıda incelenmiştir. 

“Bu hastanede yeni personel iyi eğitilir.” ifadesine katılma bakımından katılımcı özelliklerinin 
tamamına göre, yani cinsiyet, yaş, pozisyon ve en uzun süre yaşanılan bölgeye göre gruplar arasında 
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05).  

“Teşhis ve tedaviyle ilgili kararlar için gerekli bütün bilgilere rutin olarak ulaşabilirim.” ifadesine 
katılma bakımından yaş (p=0,039) ve pozisyona (p=0,005) göre istatistiksel olarak anlamlı fark 
bulunmuş; cinsiyet ve en uzun süre yaşanılan bölgeye göre ise anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). 
Gruplar karşılaştırıldığında ≤29 yaş grubunun (%59,6) ve hemşirelerin (%45,9)  bu ifadeye katılma 
yüzdeleri, karşılaştırıldıkları diğer grupların yüzdelerine göre daha düşüktür. 

 “Bu hastane, problem yaratan hekimler ve diğer çalışanlarla yapıcı şekilde ilgilenir.” ifadesine katılma 
bakımından pozisyona (p<0,001) göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuş, cinsiyet, yaş ve en 
uzun süre yaşanılan bölgeye göre ise anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Pozisyon değişkeni açısından 
gruplar karşılaştırıldığında bu ifadeye katılma yüzdesi hemşirelerin (%34,4) en düşük iken hekimlerin 
(%75,9) en yüksektir. 

“Benim mesleğimdeki asistanlar/stajyerler yeterince denetlenir.” ifadesine katılma bakımından 
pozisyona (p=0,006) göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuş, cinsiyet, yaş ve en uzun süre 
yaşanılan bölgeye göre ise anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Pozisyon değişkeni açısından gruplar 
karşılaştırıldığında bu ifadeye katılma yüzdesi hemşirelerin (%41,0) en düşük iken idari personelin 
(%66,9) en yüksektir. 

4. Sonuç 

Bu çalışmada, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki özel bir hastanede çalışan tüm personelin bazı 
özelliklerine (cinsiyet, yaş, pozisyon ve en uzun süre yaşanılan bölge) göre hasta güvenliği ile ilgili 
tutumlarını belirlemek, bu tutumların belirtilen özelliklere göre değişip değişmediğini ortaya koymak 
amaçlanmıştır.  

Çalışmada, hastane personelinin Güvenlik Tutum Anketinin boyutlarının ifadelerine katılma durumları 
cinsiyet, yaş, pozisyon ve en uzun süre yaşanılan bölge özelliklerine göre incelendiğinde; maddelerin 
çoğunda cinsiyeti kadın, yaş grubu ≤29 ve pozisyonu hemşire olan grupların algıları genellikle daha 
olumsuzdur. En uzun süre yaşanılan bölgeye göre ise (“Bu hastanedeki hasta güvenliğiyle ilgili sorunları 
bildirebileceğim uygun kanalları biliyorum.” ifadesi hariç) gruplar arasında anlamlı fark bulunmamıştır. 
Hastane yönetimi, başta hemşireler olmak üzere bu gruplarda hasta güvenliği kültürünün neden düşük 
algılandığı üzerinde durmalıdır. Hemşirelerin özellikle yönetime ilişkin algıları olumsuzdur. 
Hemşirelerin yarısından fazlası personel sayısını yetersiz bulmakta, hastanede olan ve işini 
etkileyebilecek önemli ya da olağandışı olaylar (yeni politikalar, yeni çalışma programları, toplantılar, 
vb) hakkında yeterince ve zamanında bilgilendirilmediğini, hastane yönetiminin günlük çalışmalarını 
desteklemediğini düşünmektedir. Yöneticiler bu konulara yönelik iyileştirme çalışmaları yapmalıdır. 

Stresin kabulü boyutundaki ifadelerin tamamında hekimlerin bu ifadelere katılma yüzdeleri anlamlı 
şekilde daha yüksek bulunmuştur. Yani hekimler, stresin iş performansını etkileyebileceğini daha fazla 
kabul etmektedir. Hekim dışındaki çalışanlar da aşırı yorgunluğun kişinin performansını bozabileceğini, 
bu durumda insanların hata yapma olasılıklarının daha fazla olabileceğini kabullenmeli ve böyle 
durumlarda daha dikkatli davranmaları gerektiğini bilmelidirler. 

Hasta güvenliği kültürünün yaratılması ve kalıcı olabilmesi için başta lider olmak üzere tüm hastane 
yönetimi ve çalışanların hasta güvenliğini sahiplenmesi gerekir. Hastane yönetimi, hasta güvenliği 
kültürünün geliştirilmesi için bireysel düzeyde, ekip düzeyinde, çalışılan birim düzeyinde ve kurum 
düzeyinde hangi iyileştirmelerin yapılabileceğini araştırmalıdır.  Hastane personelinin hasta güvenliği 
kültürüne yönelik algıları belirli aralıklarla ölçülerek yapılan iyileştirmeler değerlendirilmeli, 
yapılabilecek başka iyileştirmelerin olup olmadığı araştırılmalı ve varsa bunların neler olduğu 
belirlenmelidir. 
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2012 YILI SONRASI (BEYAZ KOD SONRASI) TÜRKİYE’DE SAĞLIK 

ALANINDA ŞİDDETE YÖNELİK YAPILMIŞ OLAN AKADEMİK 
ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ 

 
Esra Çiğdem Cezlan 1 
Cana Yavaş Kutlu 2 

Özet 

Sağlık alanında şiddet, her gün artan oranda sağlık çalışanlarının fiziksel ve ruhsal sağlığını olumsuz yönde 
etkilemekte, sağlık hizmetlerinin kalitesini ve sürekliliğini sekteye uğratmaktadır. Son zamanlarda ülkemizin 
geneline yayılan sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olguları diğer iş alanlarında çalışanlara oranla 16 kez 
daha fazla meydana gelmektedir. Sağlıkta şiddetin en çok karşılaşıldığı alan acil servislerdir. Hasta ve yakınları 
ile yapılan çalışmalar şiddetin en fazla uzun süre bekleme algısı nedeniyle gerçekleştiğini göstermiştir. Sağlık 
çalışanları; şiddetin en önemli nedenini çok fazla hasta sayısının fazlalığı ve bekleyen hasta ve hasta yakınları 
olması olarak ifade etmişlerdir. Sağlıkta şiddetin artması sonucunda, 2012 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından 
“Beyaz Kod” uygulamasına başlanmıştır. Çalışmadaki amaç, Beyaz Kod uygulamasından sonra Türkiye’de 
sağlıkta şiddet konu başlığı ile yapılan akademik çalışmaların yoluyla ülkedeki sağlıkta şiddetin ne yönde değiştiği 
analiz etmek ve bundan sonra yapılacak uygulamalara yönelik çözümcül bir bakış açısı sağlanmaya çalışmaktır. 
Literatür taraması yöntemiyle 2012-2017 yılları arasında yapılmış akademik çalışmalar incelenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Beyaz Kod, Mobbing, Sağlık, Sağlık Çalışanları, Şiddet 

 

EXAMINATION OF ACADEMIC STUDIES ON HEALTH IN THE POST-YEAR 2012 
(AFTER THE WHITE CODE) 

Abstract 

Violence in healthcare facilities is affecting the physical and mental health of the health care personnel each 
passing day and affecting the quality and continuity of the health services in a negative sense. Health workers 
are exposed to 16 times more violence than workers in other business areas. Emergency services are the areas 
where violence in health is most experienced. Health care workers expressed the most important reason for 
violence as having a high number of patients and waiting patients and patient relatives. As a result of increased 
violence in health, "White Code" application was started at 2012. The purpose of the study, between the years of 
2012-2017 academic studies with topics of violence in health in Turkey to analyze the violence in the health care 
and to provide solutions for preventing violence. Academic studies conducted have been examined by literature 
review method. 
Key Words: Health, Health Workers, Mobbing, Violence, White Code 

 

1. Giriş 

Şiddet, insanlığın başlangıcından günümüze toplumda var olan ve ortamdaki barışı engelleyen, toplumu 
karmaşaya sürükleyen bir olgu olmuştur. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) şiddeti, “Sahip olunan gücün ve 
iktidarın, fiziksel ya da ruhsal bir yaralanmaya ve kayba neden olacak biçimde bir başka insana, kendine, 
bir gruba ya da bir topluma doğrudan ya da dolaylı yolla uygulanmasıdır.” şeklinde tanımlamaktadır( 
WHO,2002). Köknel, şiddeti kişide saldırgan davranışlar, kızgınlık, öfke, sinir, gerginlik durumunun 
dışa yansıması ve kişinin kendisine, bir eşyaya ya da canlıya fiili zarar vermesi ve hatta yok etmesine 
kadar varan sonuçları da içinde barındıran bir kavram olarak tanımlamıştır (Köknel,2000:20). Şiddet 
eylemi bir canlıya fiziki veya psikolojik baskı, güç uygulayarak, onun rızası olmadan fiili davranışlar 
                                                      
1 Dr.Öğr.Üye, İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu , eccezlan@medipol.edu.tr,  
2 Uzm.Hemşire, Medipol Üniversitesi Sefaköy Hastanesi, cyavas@medipol.edu.tr   
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sergilemesine neden olmaktır. Fiziksel ya da psikolojik olarak canlının acı çekmesine, zorlanmasına, 
kendini umutsuz, çaresiz hissetmesine, ruhsal çökkünlük yaşamasına neden olabilecek her türlü sözel 
ve fiziksel davranış şiddettir(Kocacık,2001:2). İş yeri ortamı insanların en çok vaktinin geçtiği ve diğer 
çalışanlarla bir arada olup sürekli iletişim halinde olduğu yerdir (Türkan,2013).Bu nedenle de şiddet 
olayları iş yerinde sıklıkla yaşanmaktadır. İnsanlarla en çok iletişim halinde olan sağlık kurumları da bu 
şiddet olaylarının en sık yaşadığı iş yeri ortamlarından biridir. Son zamanlarda ülkemizin geneline 
yayılan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet artan bir oranda, olağan algılanan, her gün karşılaşılabilen bir 
durum haline gelmiştir. Şüphesiz eski dönemlerden beri sağlıkta şiddet olgusu vardı ancak son 
dönemlerde şiddet olgularının sağlıkta hızla yayıldığını söylemek doğru olacaktır (Türkan,2013). Son 
zamanlarda sağlıkta şiddetin bu denli artışının sosyolojik birçok farklı sebebi ve yönü bulunmaktadır. 
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının fiziksel, psikolojik ve toplumsal bilançosu gün geçtikçe 
artmakta ve sağlık alanında çalışmak daha da riskli hale gelmektedir(Can vd., 2013). Sağlıkta şiddet ile 
ilgili 2012 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayınlanan “Sağlık Bakanlığı 
Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik” çerçevesinde  “Beyaz Kod” uygulamasına başlanmış (T.C. Sağlık Bakanlığı Hukuk 
Müşavirliği bünyesinde, 28 Nisan 2012 tarih ve 28277 sayılı Makam oluru ile Sağlık Personeline Karşı 
İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile “ 
Beyaz Kod Uygulaması” na başlanmıştır (Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliği) ve sağlıkta şiddete 
uğrayan sağlık çalışanlarının güvenliğini korumak, şiddet uygulayan kişilerin ise hukuki anlamda 
takibinin yapılması amaçlanmıştır. 

Çalışmanın amacı sağlık alanında her gün artarak karşımıza çıkan,  sağlık hizmetini verilmesini 
engelleme noktasına gelebilecek kadar sağlık çalışanlarının güvenliğini ve moralini ortadan kaldıran 
şiddet olgularına dikkat çekmektir. Türkiye’de Beyaz Kod uygulamasının yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren yapılan sağlıkta şiddete yönelik çalışmaları inceleyerek hasta ve hasta yakınlarının sağlık 
çalışanlarına uyguladıkları şiddetin nedenlerini ve sağlık çalışanlarının şiddetle baş etme yöntemlerinin 
belirlenmesi ile mevcut durumu ortaya koymaktır. Alınacak önlemler, geliştirilecek destekler ve hukuki 
yaptırımlar hakkında yol göstererek şiddete karşı sağlık çalışanının etkinliğine yönelik yapılacak olan 
çalışmalara bakış açısı sağlamaktır. 

2. Yöntem 

Çalışmada literatür tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışmalara ulaşmak için İstanbul Medipol 
Üniversitesi Kütüphanesi Arama Motoru, Google Akademik, YÖK Tez Tarama ve Türk Tıp Dizini veri 
tabanları taranmıştır. Tarama yapılırken “şiddet”, “sağlık”, “beyaz kod”, "sağlıkta performans”, 
“Türkiye” anahtar sözcükleri Türkçe ve İngilizce olarak kullanılmıştır. Bu amaçla, ülkemizde Beyaz 
Kod uygulamasının yürürlüğe girdiği Mayıs 2012 tarihi başlangıç olarak alınarak 2012-2017 yılları 
arasında yapılmış tez ve makaleler literatür araştırması yapılarak incelenmiştir. 

3. Bulgular 

3.1. Şiddet Kavramı 

Şiddet kavramından bahsedebilmemiz için öncelikle şiddetin sözlük anlamına bakmamız uygun 
olacaktır. Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğünde şiddet; bir hareketin, bir gücün derecesi, sertlik, hız, 
bir hareketten doğan güç, karşıt görüşte olanlara kaba kuvvet kullanma, kaba güç, duygu veya davranışta 
aşırılık olarak tanımlanmıştır (Türk Dil Kurumu). 1996 yılında Cenevre’de yapılan 49. Dünya Sağlık 
Kongresi’nde şiddet terimi uluslararası sağlık ajandasına konuldu ve çözümlenmesi mümkün bir halk 
sağlığı problemi olarak kabul edilmiş ve raporda WHO 49.25 numaralı karar olarak yerini almıştır( 
WHO,1996).  Bu kararda bireyler, aileler, topluluklar ve ülkeler için uzun ve kısa vadede şiddetin ciddi 
sonuçlarına dikkat çekilmiş ve sağlık hizmetleri üzerindeki olumsuz etkileri vurgulanmıştır. Raporun 
hedefi şiddet sorununun küresel olarak bilinirliliğini arttırmak, bir halk sağlığı sorunu olarak ele alınıp 
önlenebilmesi için nedenlerini, sonuçlarını araştırmak ve ulusal ve uluslararası düzeyde çözüm için 
eylem planları yapmak olarak belirlenmiştir. Raporda dünya genelindeki insanların günlük 
yaşantılarında maruz kaldıkları ve sağlık yükünün büyük bir kısmını teşkil eden şiddet türleri belirlenmiş 
ve rapor dokuz ana başlık altında incelenmiştir (WHO,2002).  
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1.Küresel bir halk sağlığı sorunu-Şiddet, 2. Gençlik dönemi şiddeti, 3. Ebeveynler ve diğer bakım 
vericiler tarafından yapılan çocuk istismarı ve ihmali, 4. Partnerler arası şiddet, 5.Yaşlıların istimrarı, 
6.Cinsel Şiddet, 7. Kişinin kendine uyguladığı şiddet, 8.Toplu şiddet, 9. İleriye Dönük Eylem Planı 

Raporda şiddet türleri birkaç şekilde ele alınmış ve farklı tipolojiler belirlenmiştir (WHO,1996). 
DSÖ’nün 2002’deki raporunda ise aşağıda verilen Şekil-1’deki gibi şiddet türleri belirtilmiştir 
(WHO,2002). 

 
  

Şekil-1: Şiddet Türleri (WHO,2002) 

 

3.1.1 Uygulanan Şiddet Türleri 

  

3.1.1.1 Fiziksel Şiddet  

Fiziksel şiddet bir bireyin ya da topluluğun karşısındaki kişi veya kişilere kaba kuvvet uygulayarak 
bedenine kalıcı ya da geçici zarar verme durumu olarak açıklanabilir. Bu kaba kuvvet kişiye vurma, 
tırmalama, yakma, dövme, ısırma, işkence etme, delici ve kesici aletlerle vücudunda yaralar açma, hatta 
kişiyi sakat bırakma ve öldürmeye kadar giden illegal ve kontrolsüz bir güç uygulanması şeklinde 
gerçekleşebilmektedir. (Kocacık, 2001; Işıktaç, 2002; Sokullu Akıncı F, vd.,2011)   

3.1.1.2 Sözel Şiddet 

Sözel şiddet, karşıdaki kişinin ya da kişilerin onurunu zedelemek, gururunu kırmak, özgüvenini yıkmak, 
itibarını zedelemek, benlik saygısını yitirmesine neden olmak amacıyla; kişi ya da kişilerle alay etme, 
onlara küfür etme, aşağılayıcı ve küçümseyici yorumlarda bulunma, dalga geçme, takma isimlerle 
seslenme, hakaret etme, bağırma vb. sözel ifadelerle kişiye zarar verme eylemidir (Deeb , 2013; Oweis 
vd.,2005;  Pınar vd.,2012) 

3.1.1.3 Seksüel (Cinsel) Şiddet 

Seksüel şiddet, kişinin rızası dışında zorla bedeninin herhangi bir yerine dokunulması, cinsel ilişkiye 
zorlanması, öpülmesi gibi fiziki temasa zorlanması ya da cinsel içerikli ifadelerin söylenmesi, 
görüntülerin izletilmesi gibi eylemleri içeren, kişiyi rahatsız edici, istenmeyen ve hoşlanılmayan cinsel 
dürtülere dayanan hareketlerin tümünü ifade etmektedir (Tutar, 2004:146).  

3.1.1.4 Psikolojik Şiddet 
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Şiddet denildiğinde ilk akla gelen kavram fiziksel şiddet olmasına rağmen, bazı durumlarda psikolojik 
şiddet fiziksel şiddetten daha ağır sonuçlar doğurabilmektedir. Psikolojik şiddet bir kişiye ya da gruba 
küçük düşürücü, kötüleyici, karalayıcı, kırıcı, saygısızca, suçlayıcı, özgürlüğünü kısıtlayıcı, 
küçümseyici, dışlayıcı, alaycı, utandırıcı şekilde hareketlerde bulunarak, söz, karar alma ve seçme hakkı 
vermeyerek, ruhsal acı, mutsuzluk ve çökkünlük yaşamasına sebebiyet verecek her türlü eylemi ifade 
etmektedir (Oneri Uzun vd.,2015) 

3.1.1.5 İş Yerinde Şiddet (Mobbing) 

Mobbing kavramının Türkçe karşılığı olan saldırganlık, insanların kafasında fiziksel şiddet ile 
örtüştüğünden, ilk zamanlarda dilimizde mobbing olarak kullanılmışsa da daha sonra “psikolojik taciz” 
“ruhsal taciz” olarak karşılık bulmuştur (Bayrak, 2001; Yavuz ,2007).  Bir bireyin iş yerinde kendisine 
mobbing uygulandığını söyleyebilmesi için yapılan baskının, tacizin ya da zorbalığın yıldırma amaçlı, 
ısrarlı ve sürekli şekilde sistematik olarak yapılması, giderek artan bir ivmesi olması, mağdur kişinin 
giderek savunma hattının kırılmasına, gücünün azalmasına, işteki etkinliğinin azalmasına, işten istifa 
etmesine neden olması gerekmektedir (Özkazanç,2012).  

3.1.2 Şiddetin Nedenleri 

Şiddetin nedenlerini genel olarak üç başlık altında inceleyebiliriz. Bunlar Fizyolojik, psikososyal ve 
çevresel nedenlerdir.  

3.1.2.1 Fizyolojik Nedenler 

İnsanların ilkel zamanlardan beri gösterdiği en temel davranış kendini savunma içgüdüsüdür. Tehlikede 
olduğunu düşünen insan kendini korumak amacıyla saldırgan davranışlar sergileyebilmektedir 
(Cinoğlu,2015).Doğasında şiddet bulunan insanın, genetik olarak da şiddeti ebeveynlerinden ve 
kendinden önceki nesillerden bu özelliği devraldığını gösteren ve  şiddet ve antisosyal davranışın 
Triptofan hidroksilaz ve Nitrik oksit sentetaz genleri ile ilişkili olduğunu ortaya koyan çalışmalar 
bulunmaktadır (Archer,vd.,2014).   

3.1.2.2 Psikososyal ve Çevresel Nedenler 

Kişinin psikolojik durumu, yaşamış olduğu deneyimler, sosyal ortamı, yaşadığı çevre, yaşadığı kültür 
vb kişilerin şiddet ve saldırganlığa yatkınlık düzeyini etkilemektedir. Çocukluğunda şiddet görmüş ya 
da şiddete tanıklık etmiş bireylerin, şiddet uygulamaya ve suç işlemeye daha yatkın olduğu yapılan 
çalışmalarca ortayakonmuştur(Mutlu,2010;Sarıbıyık,2012;Sağlıksen,2013;Cinoğlu,2015; Hesapçıoğlu, 
vd.,2015).  

3.1.3 Şiddetin Epidemiyolojisi 

Şiddet epidemiyolojisi,  şiddetin neden gerçekleştiğini, sonuçlarını, dünyada ve ülkemizde canlıların 
bundan nasıl etkilendiklerini açıklar (Pehlivan, 2015). 2002 yılında DSÖ’nün yayınlamış olduğu şiddet 
raporunda en çok kadınların, çocukların ve yaşlıların şiddet gördüğü, en çok aile içerisinde şiddetin 
gerçekleştiği, genelde şiddete maruz kalanların çoğunluğunun bir tanıdıkları tarafından şiddet gördüğü 
ortaya çıkmıştır. Ancak ölümle sonuçlanan şiddet olaylarına bakıldığında özellikle 15-44 yaş arası erkek 
bireylerde şiddet eyleminin daha yaygın olduğu görülmüştür (WHO,2002).  

3.2  Sağlık Alanında Şiddet 

Sağlık alanında şiddet bir iş yeri şiddetidir. Avrupa komisyonu, bireyin iş yerinde, görevini icra ederken 
(görevini yapmak için işe geliş, gidiş zamanları da bu sürece dâhil edilmektedir) bir başkası tarafından 
saldırıya uğraması, tehdit edilmesi, hakarete uğraması, taciz edilmesi, herhangi bir şekilde zarar 
görmesi, güvenliğinin ihlal edilmesi, fiziksel ya da psikolojik olarak iyilik halinin bozulması gibi 
durumlara neden olan her türlü eylemi iş yeri şiddeti olarak kabul etmektedir (Yavuz, 2014; 
Bilişli,vd.,2016).  İsveç’te 1993-1999 yılları arasında, bazı hizmet gruplarının işyerinde şiddete maruz 
kalma sıklığı üzerine yapılan bir çalışmada, %24 oranında sağlık hizmetlerinde çalışanların en fazla 
şiddete maruz kaldığı bulunmuştur. (Sağlıksen,2013;Yavuz,2014).Sağlık çalışanlarının şiddete daha çok 
maruz kalmasının en önemli sebebi çalışma alanının insan ile birebir iletişim içinde olmasından 
kaynaklanmaktadır. Hastalar ve hasta yakınları ile sürekli bir arada olan sağlık çalışanları, hastaların ve 
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yakınlarının en zor, sabırsız, tahammüllerinin kalmadığı, ağrı ve acı çektikleri dönemlerine şahit 
olmaktadırlar (Sarcan,2013).   

3.2.1 Sağlık Kurumlarında Şiddetin Oluşumunu Etkileyen Faktörler 

 Sağlık kurumlarında yaşanan şiddetin birçok nedeni bulunmaktadır. (Sarcan,2013, 
Yeşilbaş,2016).Maddeler halinde sıralayacak olursak; Sürekli artan iş yükü, Bekleyen randevular olması 
ve sürekli sayının artması, Boş yatak bulunamaması, hastalara yeteri kadar konfor sağlanamaması, 
Bakım hizmetlerinden yeteri oranda faydalanılamaması, Hasta ve yakınlarının düşük eğitim seviyesinde 
olması, anlatılan ve yapılan işlemlerin yeteri kadar anlaşılamaması, Hasta ve yakınlarının sürekli olarak 
işlerin adil yürümediğini düşünmesi, sıra sisteminde usulsüzlükler yapıldığına inanılması, Kurumun 
hizmet verdiği bölgenin yoksul, suç oranı yüksek, alkol ve madde bağımlığının yüksek olduğu bir yer 
olması, Hizmet almak için gelen kişilerin fiziksel ve psikolojik iyilik hallerinin bozulmuş olması, bu 
nedenle de kişilerin tahammüllerinin azalmış olması, Uzun kuyruklar ve uzun bekleme süresi, Bekleme 
yerlerindeki kalabalık, gürültü, Odalarda, koridorlarda yeteri kadar oksijen ve aydınlatma bulunmaması, 
Tepki göstermeye yatkın, özellikle alkol veya uyuşturucu madde etkisinde olan, geçmişinde şiddet 
uygulamış veya hali hazırda psikiyatrik sorunu olan insanlarla doğrudan çalışılması,  Yemek ve 
dinlenme saatlerinde sayıca yetersiz personelin olması,  Hastaların taşınması, sevk edilmesi, bu işlemler 
sırasında hastanın canının yanması ya da sevk için uzun saatler beklenilmesi, Sağlık çalışanlarının çok 
sayıda kişiye cevap vermek zorunda kalması, bıkkınlık yaşaması ve kötü iletişim kurmaları, Çalışanların 
yeteri kadar etkili iletişim kuramamaları, Her türlü delici ve kesici aletlerin ve ateşli silahların 
hastanelere rahatça sokulabilmesi,  Hastanelerde aynı zamanda uyuşturucu madde olarak 
kullanılabilecek ilaçların ve paranın varlığı,  Personel ve hastane idaresinde kriz yönetimi politikası 
eksikliği, Sağlık çalışanlarının hasta muayenesi ve tedavisi süresince hasta ile birebir yalnız çalışması, 
Yaşanan şiddet olayları sonrasında, şiddet gösteren kişiye daha hızlı müdahale edilmesi, yanlış olan 
davranışların olumlu sonuçlarla pekiştirilmesi, Maruz kalınan şiddet sonrası gerekli bildirimlerin 
yapılmaması, yasal işlemlerin prosedürlerinin uzun olması ve sağlık çalışanlarının bunlarla uğraşmak 
istememesi, Şiddet gösteren kişinin şikayet edilmesine rağmen ceza almaması ya da hafif cezalarla 
geçiştirilmesi, bu nedenle de caydırıcı nitelik taşımaması, Hastaların her zaman kendilerinin daha acil 
olduklarını düşünmeleri gibi sebepler, sağlık alanında şiddetin risk faktörlerini 
oluşturmaktadır(Pınar,vd;2012;Bilişli,vd,2016;Yavuz,2014;Sarcan, 2013;Yeşilbaş,2016). 

3.2.2 Sağlıkta Şiddetin Türleri 

Sağlıkta şiddeti, şiddetin türüne göre, şiddeti uygulayana ve şiddete maruz kalana göre olmak üzere iki 
başlıkta incelemek mümkündür. 

3.2.2.1 Şiddetin Türüne Göre Sağlıkta Şiddet 

Sağlıkta şiddeti türüne göre değerlendirdiğimizde fiziksel ve fiziksel olmayan şiddet olmak üzere iki tür 
şiddetten bahsetmek mümkündür. Sağlık çalışanına karşı uygulanan fiziksel, psikolojik ya da cinsel 
hasara yol açan fiziki temas, fiziksel şiddet kapsamına girmektedir. Kişilerin bilinçli şekilde, kasıtlı 
olarak sağlık çalışanına zarar vermek amacıyla uyguladığı davranışlar saldırı olarak tanımlanmaktadır 
(Pınar,vd.,2012;Duğan,2015).Fiziksel olmayan şiddet türlerinin içerisinde en yaygın olanı sözel 
şiddettir. Sağlık çalışanına karşı yapılan her türlü hakaret, aşağılama, küfür, tehdit sözel şiddet olarak 
tanımlanmaktadır. Sağlık çalışanını psikolojik olarak etkileyecek fiziksel olmayan her türlü girişim, 
onur kırıcı hareketler, alaycı konuşmalar, çalışanın şahsına ya da ailesine karşı dalga geçer nitelikte 
şakalar, çalışanın dışlanması, ortam içerisinde cinsel tercihleri, dini, mezhebi ya da siyasal görüşü gibi 
nedenlerle ayrımcılığa maruz kalması gibi eylemler de psikolojik şiddet kapsamına girmektedir. Ayrıca 
sağlık çalışanına karşı cinsel içerikli sözler söylemek, pornografik görüntüler göndermek, mesajlarla 
sarkıntılık etmek, ısrarcı şekilde tekliflerde bulunmak da fiziksel olmayan cinsel şiddet ya da psikolojik 
cinsel taciz olarak adlandırılmaktadır (Pınar,vd.,2012;TBMM,2013). Sağlık çalışanları kendi 
işverenleri, işyerindeki üstleri ve kendine eş pozisyondaki diğer çalışma arkadaşları tarafından da 
şiddete maruz kalmaktadırlar. (Pınar,vd.,2012;Yavuz,2014). Sağlık çalışanının maaşını vermemek, işten 
çıkartmakla tehdit etmek, zamanında ödemesini yapmamak ya da ödeme yapıldığında maaşından haksız 
kesintiler yaparak hak ettiği ücreti vermemek, parasını zorla alıkoyup işletmeye çalışmak, çalışanın 
sosyal haklarından faydalanmasına izin vermemek, parasını ya da değerli bir eşyasını çalmak ya da 
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değerli bir malına zarar vermek gibi eylemler ekonomik şiddet olarak nitelendirilmektedir 
(Cinoğlu,2015).  

3.2.2.2 Şiddeti Uygulayana ve Şiddete Maruz Kalana Göre Sağlıkta Şiddet 

Suç işlemek amacıyla sağlık kurumu dışından biri ya da birileri tarafından gerçekleştirilen şiddet türüne 
dışsal şiddet ya da haksız şiddet denir. Sağlık kurumuna karşı gerçekleştirilen her türlü terör saldırısı, 
tecavüz, hırsızlık ya da cinayet nedeniyle sağlık çalışanına karşı gerçekleştirilen her türlü şiddet haksız 
şiddet kapsamında değerlendirilmektedir (Abay,2000;Pınar,vd.,2014).Hasta ve hasta yakınları 
tarafından sağlık çalışanına veya sağlık çalışanı tarafından hasta ya da hasta yakınlarına karşı uygulanan 
şiddet türüne müşteri odaklı şiddet denir.  Hasta ve hasta yakınlarının sağlık çalışanına karşı 
gerçekleştirdiği her türlü fiziksel, psikolojik, sözel ve cinsel şiddet bu şiddet türü içerisine girer. Aynı 
zamanda sağlık çalışanının hasta ve yakınlarına karşı gerçekleştirdiği her türlü istismar da müşteri odaklı 
şiddet grubu içerisinde yer almaktadır (Pınar,vd.,2014; Yalçın,vd.,2013).İşverenin, yöneticinin ya da 
çalışanın, sağlık çalışanına karşı uyguladığı şiddet türüne içsel şiddet denir. Sağlık çalışanının özel 
ilişkileri nedeniyle ortaya çıkan ve kuruma yansıyan şiddet türüne özel ilişki sebepli şiddet denmektedir. 
Bu şiddet türünde taraflardan biri sağlık kurumunda çalışırken, diğeri bu kurumun mensubu değildir 
ancak aralarında yaşanan sorun bir şekilde sağlık kurumuna yansımıştır. 
(Pınar,vd.,2014;Cinoğlu,2015;TBMM,2013).Sağlık kurumunun çalışana yönelik yapılan mobbing 
davranışlarının ve diğer her türlü şiddet olaylarının farkında olması, bu davranışların sonlanması için 
herhangi bir yaptırım uygulamaması, çalışanın yaşadığı sorunlara göz yumması ve çalışanın haklarını 
savunmaması örgütsel şiddet olarak adlandırılmaktadır. (Cinoğlu,2015). 

3.2.3 Sağlık Alanında Şiddetin Boyutu  

Şiddet olaylarının ülkemizde ve dünyada giderek büyüyen bir halk sağlığı sorunudur. Sağlık sektöründe 
çalışanların ise en çok şiddete maruz kalanlar arasında olduğu ve diğer iş sektörlerine oranla şiddete 
maruz kalma yönünden 16 kat daha fazla risk altında oldukları yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur. 
Hemşirelerin ise sağlık çalışanları içerisinde 3 kat daha fazla şiddete maruz kaldıkları tespit 
edilmiştir(Cinoğlu,2015). Kamu hizmeti veren sağlık işyerlerinde, özel sağlık işyerlerine göre daha 
şiddet olayı yaşandığı, bunun nedeninin ise daha fazla kişinin kamu sağlık hizmetinden yararlanması ve 
kamu hizmetinin gelişmemiş kırsal bölgelerde de yapılması olduğu düşünülmektedir(TBMM,2013). 
Yurt dışında yapılan bazı araştırmalarda Finlandiya’da çalışan psikiyatri hemşirelerinin, gardiyanlar ve 
polislerden sonra en fazla şiddete maruz kalan meslek olduğu, ABD’de 2000 yılındaki mesleki 
saldırıların %48’inin sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına yönelik olduğu, sağlık çalışanlarının şiddet 
sonucu yaralanmalarının 10 binde 9,3 oranında olduğu ve 2003-2007 yılları arasında sağlık işyerlerinde 
73 tane cinayet yaşandığı tespit edilmiştir (Cinoğlu,2015). 

 Sağlık Sendikası artan şiddet olaylarına yönelik 2013 yılında bir çalışma yapmış ve 
çalışmasında yurt dışından bazı veriler de paylaşmıştır. Yapılan çalışmalar aşağıda Tablo 1’de 
gösterilmiştir. Tablo 1 incelendiğinde şiddetin sadece ülkemizde değil yurt dışında da ne kadar yaygın 
bir sorun olduğu görülmektedir (SAĞLIKSEN, 2013). 

Tablo 1: Yurtdışından Örnek Çalışmalar (SAĞLIKSEN, 2013). 

Araştırmacılar Yıl/Yer Çalışma Grubu Sonuç 

Hobbs F.D. Birleşik 
Krallık/1989 

Pratisyen Hekim Son bir yıl içerisinde %62,9 oranında 
kötü davranışa ya da şiddete maruz 
kalındığı saptanmıştır. 

Fernandes C.M., et 
al. 

Kanada/1999 112 Çalışanları Çalışma hayatında şiddete yaşama  
%68, fiziksel şiddete tanık olma 
%86, sözel şiddete tanık olma %76 
oranında saptanmıştır. 

Early M.R., et al.  ABD/2002 Acil Servis 
Hemşireleri 

Hemşirelerin %60 oranında 
hastalardan şiddet gördüğü tespit 
edilmiştir. 
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Quine L.  Birleşik 
Krallık/2001 

Hekimler Genç hekimlerin %84’ü en az bir 
kez, %37’si ise son bir yıl içerisinde 
şiddete maruz kalmıştır. 

Adib S.M., et al.  Kuveyt/2002 Hemşireler Son 6 ay içerisinde %48 sözel, %7 
fiziksel şiddete maruz kalındığı 
saptanmıştır. 

Hesketh K.L., et al. Kanada/2003 Hemşireler Şiddetin kaynağı acil servis ve 
psikiyatri servisinde hasta iken, 
yoğun bakımlarda daha çok hastane 
çalışanlarıdır. 

Tolhurst H., et al.  Avustralya/1999 Pratisyen 
Hekimler 

Şiddet görme %73, fiziksel şiddete 
maruz kalma %37 oranındadır. 

Gerberich S.G., et 
al. 

ABD/2003 Hemşireler  Şiddet hızı yılda %13,2 oranındadır. 

Winstanley S., et al. Birleşik 
Krallık/2003 

Sağlık Çalışanları Grubun %27’si saldırıya, %23’ü ise 
tehdide maruz kalmıştır. 

Findorff M.J., et al ABD/2004 Sağlık Çalışanları Fiziksel olmayan şiddet %30,6; 
fiziksel şiddet %7,2 oranındadır. 

Kowalenko T, et al.  ABD/2005 Acil Servis 
Hekimleri 

%75 sözel, %28 fiziksel şiddete 
maruz kalınmıştır. 

Carmi-Iluz T., et al. İsrail/2005 Hekimler Son bir yılda %56 sözel ve %9 
fiziksel şiddete maruz kalınmıştır. 

TBMM 2013 yılında yayınladığı Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddet Olaylarının Araştırılarak 
Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu 
Raporu’nda Neslihan Keser Özcan ve Hülya Bilgin’in 2011 yılında yapmış olduğu Türkiye’de Yapılan 
Çalışmalara Göre Şiddet Sıklığı derleme makalesindeki araştırmaya ait veriler aşağıda Tablo-2’de 
görülmektedir(TBMM,2013). 

Tablo 2: Türkiye’de Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Sıklığı Araştırmaları (TBMM, 2013) 

Yazarlar Çalışmanın amacı Örneklem büyüklüğü ve 
kapsamı 

İncelenen şiddet 
türü ve süre 

Sonuçlar 

 

Aslan (1999)  İstanbul’da acil ünitelerinin fizik 
şartları ve çalışanlarının 
karşılaştıkları sorunları belirlemek  

808 acil ünitesinde çalışan 
sağlık personeli (hemşire, 
doktor, yardımcı personel) 
(üç genel hastane)  

Sözel ve fiziksel 
şiddet  

Genel şiddet, 
hemşirelerde 
%70,4, doktorlarda 
%76,1 ve diğer 
sağlık 
çalışanlarında 
%43,5  

Öztunç (2001) Adana’da çeşitli hastanelerde 
çalışan hemşirelerin karşılaştıkları 
sözel ve fiziksel tacizleri 
belirlemek  

257 hemşire (üç genel 
hastane)  

Sözel tehdit, 
sözel, cinsel ve 
fiziksel şiddet  

Sözel taciz %68,5; 
sözel korkutma 
%47,9; fiziksel 
saldırı %16,0; 
sözel cinsel taciz 
%10,5.  

1133



 
   

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

Uzun, Bağ, Özer 
(2001)  

Erzurum’da çalışan hemşirelerin 
yaşadıkları sözel şiddet ve etkileri  

314 hemşire (bir 
üniversite, iki devlet 
hastanesi)  

Sözel şiddet (son 
altı ay)  

Sözel şiddet 
%85,7, (%76,4 
hasta, %19 hasta 
yakını)  

Ayrancı, 
Yenilmez, Günay 
ve ark. (2002)  

Ankara, Eskişehir ve Kütahya’da 
sağlık kurumlarında çalışan sağlık 
meslek gruplarında şiddete maruz 
kalanlarla kalmayanların 
durumlarını karşılaştırmak  

1071 sağlık personeli 
(hemşire, pratisyen hekim 
araştırma görevlisi, uzman 
hekim, hasta bakıcı, 
teknisyen, öğretim üyesi, 
karşılama görevlisi) 
(birinci basamak, devlet 
hastanesi, üniversite 
hastanesi, özel sağlık 
kurumu)  

Sözel, fiziksel 
şiddet (son bir yıl)  

Şiddete maruz 
kalma %72,3 
(sözel şiddet 
%69,5; tehdit 
%53,2; fiziksel 
şiddet %8,5).  

Kısa, 
Dziegielewski, 
Ateş (2002)  

Ankara’da çalışan hemşirelerde 
cinsel tacizi ve bu duruma karşı 
yanıtları belirlemek ve örneklemek  

 

353 hemşire (bir 
üniversite, bir devlet 
hastanesi)  

Cinsel şiddet  Cinsel şiddet 
(Fiziki, sözel) %73  

Ergör, Kılıç, 
Gürpınar (2003)  

İzmir birinci basamakta çalışan 
sağlık meslek gruplarının iş 
risklerini tanımlanmak  

143 sağlık personeli 
(doktor ve diğer personel) 
(18 birinci basamak sağlık 
kurumu)  

Sözel, fiziksel 
şiddet (son bir yıl)  

Sözel şiddet (Dr. 
%80,9, diğer sağlık 
çalışanı %56), 
fiziksel şiddet (Dr. 
%20,5 ve diğer 
sağlık çalışanı 
%15,3) 

Uzun (2003)  Doğu Anadolu bölgesinde çalışan 
hemşirelerin klinik ortamda 
karşılaştıkları sözel taciz ve 
hemşirelerin algıların belirlemek  

467 hemşire (üç genel 
hastane)  

Sözel şiddet (son 
bir yıl)  

Sözel şiddet 
%86,7, (%22,7 
hasta, %59,8 hasta 
yakını)  

Alçelik, Deniz, 
Yeşildal ve ark. 
(2005)  

Düzce Tıp Fakültesi’nde çalışan 
hemşirelerin sağlık sorunları ve 
yaşam alışkanlıklarını 
değerlendirmek 

68 hemşire (bir tıp 
fakültesi)  

Sözel ve fiziksel 
şiddet 8  

Sözel şiddet 
%92,2, fiziksel 
şiddet %2,1  

Ayranci U (2005)  Kütahya, Afyon, Eskişehir, Ankara 
ve Bilecik’te acil serviste çalışan 
sağlık çalışanlarına yönelik 
güvenlik, sekreter, ünite 
koordinatörü) saldırıları belirlemek  

242 sağlık personeli sekiz 
hemşire, doktor, 
pansumancı, (18 kurum 
acil servisi)  

Tehdit, sözel, 
fiziksel şiddet(son 
bir yıl)  

Sözel şiddet 
(hemşire %66,1, 
Dr. %100); fiziksel 
şiddet (hemşire 
%11,9, Dr. %22,2) 

Senuzun, Ergün, 
Karadakovan 
(2005)  

İzmir’de çeşitli hastanelerin acil 
ünitelerinde çalışan hemşirelere 
yönelik şiddeti ve olay sonrası 
yasal durumu belirlemek  

66 hemşire (dört genel 
hastane acil servisleri) 8  

Sözel ve fiziksel 
şiddet  

Sözel şiddet 
%98,5, fiziksel 
şiddet %19,7 
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Taş, Çevik 
(2006) 

Konya’da pediatri servislerinde 
çalışan hemşirelerin karşılaştıkları 
şiddeti incelemek  

95 pediatri hemşiresi (altı 
genel hastane)  

Sözel tehdit, 
sözel, fiziksel 
cinsel şiddet  

Sözel şiddet 
%67,4, fiziksel 
şiddet %5,3, cinsel 
şiddet %1,1, 
tehdit/psikolojik 
%35,8 

Göz, Kızıl (2006)  Dicle Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde çalışan hemşirelerin 
karşılaştıkları şiddet içerikli 
davranışları belirlenmek  

154 hemşire (bir üniversite 
hastanesi dahiliye ve 
cerrahi klinikleri)  

Sözel, fiziksel 
şiddet (son bir yıl)  

Sözel şiddet 
%95,4, fiziksel 
şiddet %4,6  

Bilgin, Buzlu 
(2006)  

İstanbul’da psikiyatri kliniğinde 
çalışan hemşirelerin karşılaştıkları 
hasta saldırılarının doğasını ve 
hemşirelerin bu saldırılara karşı 
tutumlarını belirlemek  

162 psikiyatri kliniğinde 
çalışan hemşire ve tanıklık 
(bir ruh sağlığı hastanesi)  

Sözel, fiziksel 
şiddet(son bir yıl)  

Sözel şiddet (hasta 
%87, hasta yakını 
%59,2), fiziksel 
şiddet (hasta 
%52,5, hasta 
yakını %12,4)  

Ayranci, 
Yenilmez, Balcı 
ve ark. (2006)  

Kütahya, Eskişehir, Ankara ve 
Bilecik’te sağlık bakım 
çalışanlarına yönelik saldırılarda 
risk faktörlerini belirlemek  

1209 sağlık personeli 
(asistan doktor, hemşire, 
yardımcı personel, 
pratisyen hekim, diş 
hekimi, eczacı, öğretim 
üyesi, uzman doktor) (34 
sağlık kurumu)  

Sözel, fiziksel 
şiddet (son bir yıl)  

Sözel şiddet 
%72,4, fiziksel 
şiddet %11,7  

Öztunç (2006)  Adana’da çeşitli kliniklerde çalışan 
hemşirelerin karşılaştıkları sözel 
saldırı durumlarını belirlemek  

290 hemşire (bir genel 
hastane)  

Sözel şiddet (son 
bir yıl)  

Sözel şiddet %80,3 
(hasta %37.9, hasta 
yakını %57.2)  

Boz, Acar, Ergin 
ve ark. (2006)   

Denizli’de acil ünitelerinde çalışan 
sağlık personelinin karşılaştığı 
şiddet olaylarını belirlenmek  

79 sağlık personeli 
(doktor, hemşire, yardımcı 
personel) (üç hastane acil 
servisi)  

Sözel ve fiziksel 
şiddet ve tanıklık 
(son bir yıl)  

Sözel şiddet 
%88,6, fiziksel 
şiddet %49,4  

Mandıracıoğlu, 
Çam (2006)   

İzmir ve Manisa’da bakımevinde 
çalışanların karşılaştıkları şiddet 
olaylarının sıklığını 
tükenmişliklerini belirlemek  

214 sağlık personeli 
(sağlık bakım çalışanları 
ve ofis çalışanları, hasta 
bakıcı, sosyal çalışmacı, 
psikolog) (altı bakımevi)  

Sözel, fiziksel 
tehdit, fiziksel, 
cinsel şiddet (son 
bir yıl)  

Sözel şiddet %75, 
cinsel şiddet %7, 
tehdit %24.  

Yıldırım, 
Yıldırım (2007)  

İstanbul’da hemşirelerin çalıştıkları 
hastanelerde karşılaştıkları 
duygusal şiddetin sıklığı ve 
hemşireler üzerindeki etkisini 
belirlemek  

505 hemşire (iki devlet, 
dört özel hastane)  

Psikolojik şiddet 
(son bir yıl)  

Tehdit Psikolojik 
şiddet %86,5  

Erkol, 
Gökdoğan, 
Erkol ve ark. 
(2007)  

Bolu’da çalışan sağlık personelinin 
karşılaştıkları saldırı olaylarının 
sıklığı ve etkilerini belirlemek (21 
üniversite hastanesi, bir devlet 
hastanesi, bir özel dal hastanesi)  

124 sağlık personeli 
(doktor, hemşire ve 
hizmetli)  

Tehdit davranışı, 
sözel ve fiziksel 
şiddet (son beş 
yıl)  

Sözel şiddet %50,7 
(hemşire %81,8, 
Dr. %96,7, diğer 
sağlık çalışanlarına 
%66,6); fiziksel 
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şiddet %15,5, 
tehdit %33,8  

Aydın, Coşkun, 
Balcı ve ark. 
(2007)  

Gaziantep Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde çalışan araştırma 
görevlilerinin iş ortamına ilişkin 
değerlendirmeleri ve beklentilerini 
belirlemek  

226 araştırma görevlisi 
doktor (bir üniversite 
hastanesi)  

Sözel, fiziksel 
şiddet ( son bir 
yıl)  

Sözel şiddet 
%53,5,fiziksel 
şiddet %1,8  

Çelik, Çelik, 
Ağırbaş, 
Uğurluoğlu 
(2007)  

Ankara’da çalışan hemşirelerin 
karşılaştıkları sözel ve fiziksel 
saldırı sıklığını, kaynaklarını ve 
etkilerini belirlemek  

622 hemşire (sekiz 
hastane)  

Sözel, fiziksel 
şiddet  

Sözel şiddet 
%91,1, fiziksel 
şiddet %33  

Çelik, Çelik 
(2007)  

Ankara’da çalışan hemşirelerin 
karşılaştıkları cinsel şiddetin 
sıklığı, etkileyen faktörler ve 
sonuçlarını belirlemek  

622 hemşire (sekiz 
hastane)  

Cinsel şiddet  Cinsel şiddet 
%37,1  

Piyal, Kaya, 
Çelen (2007)  

Ankara’da 112 acilde çalışan sağlık 
personelinin karşılaştıkları şiddet 
olayları ve çeşitli değişkenlerle 
ilişkisini incelemek  

200 sağlık personeli 
(doktor, diğer personel) 
(112 acil)  

Saldırı korkusu, 
sözel tehdit, sözel, 
fizik şiddet (son 
bir yıl)  

Şiddet korkusu 
%73,0; taciz 
%55,8; sözel şiddet 
(hemşire %36,4; 
Dr. %46,6, diğer 
sağlık personeli 
%30,1), fiziksel 
şiddet % 6.  

Canbaz, Dündar, 
Dabak ve ark. 
(2008)  

Samsun’da acil ve 112 acil 
çalışanlarının karşılaştıkları şiddet 
sıklığı ve anksiyete durumlarını 
belirlemek  

280 sağlık personeli 
(doktor, hemşire, 
ambulans ekibi, yardımcı 
personel) (beş 112 acil, 
dört acil servis) 

Sözel tehdit, sözel 
taciz, fiziksel 
şiddet ve tanıklık 
(son bir yıl)  

Sözel şiddet 
hemşire %59; 
doktor%72,3, diğer 
sağlık personeli 
%54,2), fiziksel 
şiddet (hemşire 
%14,3; 
doktor%17,6, diğer 
sağlık personeli 
%41,7 

Acik, Deveci, 
Güneş ve ark. 
(2008)  

Türkiye’de uzmanlık eğitimi 
boyunca şiddete maruz kalma 
durumunun belirlenmesi  

1712 asistan doktor (yedi 
coğrafi bölge hastaneleri)  

Sözel, fiziksel, 
cinsel şiddet 
(asistanlık 
boyunca)  

Sözel şiddet %67, 
fiziksel şiddet 
%16, Cinsel şiddet 
%3  

Özen Çöl (2008)  Muğla’da sağlık çalışanları 
arasındaki psikolojik şiddetin 
incelenmesi  

272 hastane çalışanı 
(doktor, hemşire, idari 
personel, teknik eleman ve 
diğer) (bir devlet iki özel 
hastane)  

Psikolojik şiddet 
ve tanıklık (son 
bir yıl)  

Psikolojik şiddet 
(doktorlarda 
%35,9, diğer sağlık 
personelinde 
%33,3)  
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Gökçe, Dündar 
(2008)  

Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları 
Hastanesinde çalışan hekim ve 
hemşirelerde şiddete maruziyet 
sıklığı ile şiddete maruziyetin 
sorumluluk ve sürekli kaygı 
düzeylerine olan etkisinin 
incelenmesi 

64 sağlık personeli 
(doktor, hemşire) (bir ruh 
sağlığı hastanesi)  

Sözel ve fiziksel 
şiddet (son bir yıl)  

Sözel şiddet 
%85,9, fiziksel 
şiddet %26,5  

Kısa (2008)  Ankara’da hemşirelerde sözel 
şiddetin ve şiddet sonrası 
yaşananlarının belirlenmesi  

339 hemşire (bir devlet 
hastanesi)  

Sözel şiddet (son 
bir yıl)  

Sözel şiddet %79,4  

Aydın, Kartal, 
Midik ve ark. 
(2009)  

Türkiye’de pratisyen hekimlerin 
karşılaştıkları şiddetin ve çözüm 
için önerilerin belirlenmesi  

522 pratisyen doktor (48 
ilde genel hastaneler 
devlet, sağlık ocakları ve 
112 acil)  

Sözel, fiziksel, 
cinsel, ekonomik 
şiddet (son üç yıl)  

Sözel şiddet 
%89,3, fiziksel 
şiddet %7,9, cinsel 
şiddet %1,1  

4.2.4 Sağlık Alanında Şiddetin Yönetimi 

4.2.4.1 Hastane Acil Kod Sistemleri: Beyaz Kod 

Ülkemizdeki hastanelerin genelinde acil kod sistemleri kullanılmaktadır. Acil kodları tanımlamak için 
genellikle renkler kullanılır. Acil kod sisteminin bu kod rengi anons edildiğinde, tüm hastane 
çalışanlarının sorunun ne olduğunu algılayıp, o soruna yönelik yapması gereken görevleri hızlıca yerine 
getirmesini sağlamaktır (Cinoğlu,2015).  

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının çözümlenebilmesi ve sağlık çalışanlarının haklarını 
arayabilmesini sağlamak amacıyla ülkemizde kullanılan kod sistemi “Beyaz Kod” olarak 
adlandırılmaktadır. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 14.05.2012 tarih ve 
2012/23 sayılı Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasını konulu genelgesi ile hastanelerde Çalışan Hakları ve 
Güvenliği birimleri oluşturulmuştur. Beyaz kod sistemiyle sağlık çalışanları hastanede yaşadıkları her 
türlü fiziksel, psikolojik, cinsel ve sözel şiddet olayında güvenlik birimlerinin en kısa sürede haberdar 
edilmesi ve olay yerine gelerek gerekli önlemleri almasını sağlamak amaçlanmaktadır (TBMM,2013). 

TBMM 2013 yılında Sağlık çalışanlarına yönelik şiddette karşı Beyaz Kod verilmesi  süreçlerini analiz 
ederken “Beyaz Kod bildiriminde herhangi bir tür şiddet olayı gerçekleştiğinde hastane çalışanlarından 
herhangi biri, hastane içerisindeki telefonlardan biriyle 1111 numaralı “Beyaz Kod” acil durum hattını 
arayarak olayın Beyaz Kod olduğunu, yerini, hangi katta, hangi serviste ya da poliklinikte olduğunu 
bildirir. Telefonu yanıtlayan görevli tüm hastane genelinde 2 kez Beyaz Kod, servis ya da poliklinik, 
kat numarasını belirterek anons geçer ve olayda görevli ekip ve güvenlik personelleri o bölgeye 3 dakika 
içerisinde intikal etmekle yükümlüdürler. Olayın gerçekleştiği yere ulaşan güvenlik görevlileri ortamın 
güvenliğini sağlar ve gerekli hukuki işlemlerin yapılabilmesi için delil, güvenlik kamerası görüntüleri 
vb kayıtları toplarlar. Olayı 155 Polis İmdat merkezine ya da varsa hastane polisine bildirmekle 
yükümlüdürler. Polis ekipleri olay yerine geldiğinde güvenlik görevlileri olayla ilgili delilleri polis 
ekibine verir. Polis ekipleri olaya şahitlik edenlerin ifadelerini alır, kendilerine sunulan delilleri 
raporlarına eklerler ve şiddete maruz kalan kişiler için Beyaz Kod Ekibi tarafından Beyaz Kod Kayıt 
formu doldurulur. Formda olayın olduğu tarih ve saat, yer, olay anında yapılan iş, olayın başlama nedeni 
ve oluş şekli, olayda varsa kullanılan nesne ve çevrede oluşan olumsuzluklar, olaya karışanların eşkâli, 
şahitler, kişi isimleri açıkça yazılmalıdır. Olay aynı zamanda Sağlık Bakanlığı’nın 113 numaralı acil 
hattı aranarak bildirilir. Olay adli makamlara şiddete maruz kalan kişiler şikâyetçi olmasa dahi hastane 
yönetimi tarafından bildirilir” şeklinde bir yol haritası çizmiştir (TBMM,2013). 

 

4.2.4.2 Ülkemizdeki Yasal Mevzuat 
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Sağlık Bakanlığı tarafından 14.05.2012 tarihinde ve 2012/23 sayılı Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına 
Dair Yönetmelik resmi gazetede yayımlanmıştır. Tüm sağlık kurumlarında, hizmet alanlar ve sağlık 
çalışanları için güvenli bir ortam sağlanması amacıyla yayımlanan Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına 
Dair Yönetmelik ’te sağlık kurumlarının, hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanabilmesi için uygulanması 
ve alınması gereken eylemler belirtilmiştir.  

Ülkemizde sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili yasal mevzuat Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü’nün 14.05.2012 tarih ve 2012/23 sayılı “Hukuki Yardım ve Beyaz Kod Uygulaması” 
konulu genelgesidir. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarını takip etmek üzere “Bakanlık Beyaz 
Kod Birimi” kurulmuş,  24 saat hizmet verecek “113” numaralı telefon ve 
“www.beyazkod.saglik.gov.tr” internet sayfası oluşturulmuştur.  Beyaz Kod sisteminin hastane 
içerisindeki işleyişini “Hastane Acil Kod Sistemleri: Beyaz Kod” başlığında incelemiştik. Hastane 
işleyişinde, hastane yetkililerinin konuyu şiddete maruz kalan kişilerin şikâyetçi olmasına bakmaksızın 
yargıya ve adli mercilere iletmesi yükümlülüğü olduğu belirtilmiştir.   

İşyerinde yaşanan şiddet aynı zamanda iş kazası kapsamına girmektedir ve yasal olarak İş Kazası Raporu 
tutulması gerekmektedir. ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün, TTB’ye 16.11.2017 
tarihinde 94958 sayılı resmi yazısında da işyeri içerisinde çalışanın başına gelen her tür olayın (şiddet 
olayı dâhil) iş kazası olarak raporunun yazılması ve 3 gün içerisinde resmi kurumlara bildiriminin 
yapılması gerektiği belirtilmiştir. Şiddet olaylarının Beyaz Kod bildiriminin yapılması, iş kazası 
raporunun tutulmasına engel teşkil etmemektedir ve her iki raporun da tutulup gerekli mercilere 
bildirilmesi zorunludur (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,2017) 

Beyaz Kod uygulamasından sonra yapılan akademik araştırmalar taranarak bir aşağıda görülen Tablo-3 
oluşturulmuştur.  

Tablo 3: Beyaz Kod Uygulaması Sonrası (2012) Türkiye’de Sağlıkta Şiddete Yönelik Yapılmış 
Akademik Çalışmalar 

Yazarlar Örneklem Sonuçlar 

Abdurrahman ÖZDEN CERİT (2013-
Edirne) Tıpta Uzmanlık Tezi  

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil 
Tıp Anabilim Dalı 

Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve 
Uygulama Merkezi ile Edirne, 
Kırklareli, Tekirdağ Devlet Hastaneleri 
Acil Servislerinde Görevli Sağlık 
Personelinin Mesleki Tükenmişlik 
Düzeyi ve Buna Etki Eden Faktörlerin 
Araştırılması  

Kırklareli, Tekirdağ, Edirne Devlet 
Hastaneleri acil servislerinde ve 
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi acil 
servisinde çalışan 172 sağlık 
çalışandan bilgiler toplandı. 

 

Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma 
ve Uygulama Merkezi acilinde 
çalışanların %62,2’si, devlet 
hastaneleri acilinde çalışanların 
%74,1’i sözel şiddete maruz kalmıştır. 
Fiziksel şiddete uğrayan acil 
çalışanlarında mesleki tükenmişliğe 
yol açan bazı faktörler 
değerlendirildiğinde “Emekli olmadan 
işimden ayrılmayı düşünüyorum” 
diyenlerin %64,9’u fiziksel şiddete 
uğradığını belirtmiştir. 

Eylem YILMAZ (2013-İstanbul) Okan 
Üniversitesi Sağlık Yönetimi Anabilim 
Dalı Yüksek Lisans Tezi  

Mobbing davranışı ve Bandırma İli 
Kamu Hastaneleri Çalışanlarına Yönelik 
Bir Araştırma  

Araştırmaya 04.11.2012 ve 
30.05.2013 tarihleri arasında 
Bandırma Devlet Hastanesi ve 
Bandırma Ağız ve Diş Sağlığı 
Merkezi'nde çalışan sağlık ve 
yardımcı sağlık personellerinden 
toplam 853 kişi katılmıştır. 

Çalışmada Bandırma Devlet Hastanesi 
ve Bandırma Ağız ve Diş Sağlığı 
Merkezi'ndeki tüm sağlık 
çalışanlarının ve yardımcı sağlık 
çalışanlarının %84'ünün çalışma 
hayatları boyunca en az bir defa 
mobbing davranışına maruz kaldığı 
sonucuna varılmıştır. 

Hanım SEYREK (2013-Ankara) Gazi 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
Yüksek Lisans Tezi 

Hemşirelerde adalet algısının mobbing 
davranışları üzerine etkisi  

Ankara ilinde bir üniversite 
hastanesinde ve bir özel hastanede 
çalışan 250 hemşire katılmıştır. 

 

İş yerinde psikolojik şiddet 
davranışlarına maruz kalan 
hemşirelerin oranı %28'dir. 
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İbrahim Toker (2013-Mersin) Mersin 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp 
Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Tezi 

Acil Tıp Uzmanlık Öğrencilerinde İş 
Doyumu ve Tükenmişlik Düzeylerini 
Etkileyen Faktörler 

Çalışma verileri toplanırken, internet 
ortamında hazırlanan anketler 1-31 
Aralık 2012 tarihleri arasında Acil 
Tıp Derneklerine kayıtlı elektronik 
posta adresi olan 410 acil tıp 
uzmanlık öğrencisine elektronik 
posta yolu ile gönderildi ve toplam 
167 öğrenciden geri dönüş olmuştur. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin 
%34,7’si haftada bir, %32,3’ü ayda bir, 
%25,1’i ise her gün şiddete maruz 
kalmaktadır. Öğrencilerin  

%49,1’inin her gün sözel şiddete maruz 
kaldığı, %44,9’unun nadir fiziksel 
şiddete maruz kaldığı, %15’inin her 
gün tehdide maruz kaldığı tespit 
edilmiştir 

SAĞLIKSEN, (2013). Sağlık 
profesyonelleri Şiddet Araştırması, 
Sağlık-Sen Yayınları-20, Ankara . 

Araştırmaya Adana, Afyon, Ankara, 
Aydın, Bayburt, Bitlis, Çanakkale, 
Çorum, Edirne, Elazığ, Erzurum, 
Eskişehir, Gaziantep, Karaman, Kars, 
Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, 
Konya, Mardin, Mersin, Samsun, 
Sivas, Trabzon olmak üzere toplam 
25 il katılmıştır ve bu illerde 
çalışmakta olan 1300 sağlık personeli 
çalışmaya alınmıştır. 

Katılımcıların meslek hayatları 
boyunca en az bir kez şiddete maruz 
kalma oranı %86,8’dir. Son bir yıl 
içerisinde en az bir kez sözel, 
psikolojik ya da fiziksel şiddete maruz 
kaldığını belirten katılımcıların oranı 
%81,6’dır. Şiddete maruz kalanların 
%56,9’u şiddetin hasta yakını 
tarafından, %31,8’i ise hastalar 
tarafından gerçekleştirildiğini 
belirtmişlerdir. Şiddete maruz 
kalmasalar bile görevi esnasında 
şiddete uğrama kaygısı yaşayan 
kişilerin oranı %39’dur. 

Ali İrfan Yavuz (2014-İstanbul) Yüksek 
Lisans Tezi. Beykent Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 
Anabilim Dalı/Hastane ve Sağlık 
Kurumları Yönetimi Bilim Dalı 

Sağlık İşletmelerinde İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kapsamında Çalışanlara 
Yönelik Şiddet (Dr. Behçet Uz Çocuk 
Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Örneği) 

Araştırmaya Dr. Behçet Uz Çocuk 
Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nde görev 
yapmakta olan 370 sağlık personeli 
katılmıştır. 

Katılımcıların %12,7’lik kısmının 
fiziksel, %32,2’lik kısmının en az bir 
kez psikolojik şiddete maruz kaldığı 
saptanmıştır. 

Bilal ŞERİK (2014-Sakarya) Sakarya 
Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi 
Aile Hekimliği Anabilim Dalı Tıpta 
Uzmanlık Tezi 

Sakarya il genelinde aile sağlığı 
merkezlerinde çalışan aile hekimlerinde 
tükenmişlik düzeyi ve ilişkili faktörler 

Çalışmaya Sakarya ilinde aile sağlığı 
merkezlerinde görev yapan 152 
pratisyen, 4 uzman hekim katılmıştır. 

Katılımcılar hekimlik uygulamaları 
sırasında hasta ya da yakınlarının sözlü 
ya da fiili olumsuz davranışları ile 
karşılaşıyorum ifadesine %23,9 
tamamen katılıyorum, %31,6 
çoğunlukla katılıyorum şeklinde cevap 
vermiştir. 

Bülent Koray KARACA (2014-
Samsun) 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Tıpta 
Uzmanlık Tezi 

Samsun ilinde hekimlerin şiddete 
uğrama sıklığı, uğradıkları şiddetin 
özellikleri ve şiddet konusundaki 
düşünceleri 

Araştırmaya Samsun ili genelinde 
öğretim üyesi, uzman, uzmanlık 
öğrencisi, aile hekimi, toplum sağlığı 
hekimi, acil hekimi, 112 hekimi ve 
diğer alanlarda çalışan toplam 865 
hekim katılmıştır. 

Katılımcıların %67,8’i çalışma yaşamı 
boyunca en az bir kez şiddete 
uğradıklarını ve en çok sözel ya da 
duygusal şiddetle karşılaştıklarını 
belirtmişlerdir. En fazla şiddet 
uygulayan kesimin hasta yakınları ve 
erkekler olduğunu ifade etmişlerdir. 
Haksız isteklerin reddedilmesi %42,7 
oranıyla şiddet nedenleri arasında ilk 
sırayı yer almış ve şiddete maruz kalan 
hekimlerin %24’ünün olayı adli 
mercilere ilettiği saptanmıştır. 
Katılımcıların %50,1'i performans 
sisteminin şiddet olaylarını arttırdığını 
ve %79,6’sı da hekime yönelik şiddetin 
önlenebilmesi için yasal yaptırımların 
yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade 
etmişlerdir. 
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Çiğdem SAVAŞ DUMAN (2014-
Konya) Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Meram Tıp Fakültesi Halk Sağlığı 
Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Tezi 

Konya il merkezi birinci basamak sağlık 
çalışanlarında kronik yorgunluk 
sendromu sıklığının bazı olası 
faktörlerle ilişkisi  

Çalışmaya 263'ü hekim, 505' i hekim 
dışı sağlık çalışanı toplam 778 kişi 
katılmıştır. 

Şiddete maruz kalan katılımcıların 
%24,3’ünde, şiddete maruz 
kalmayanların ise %9,5’inde Kronik 
Yorgunluk Sendromu (KYS) olduğu 
bulunmuştur ve şiddete maruz 
kalanların oranının istatistiki olarak 
anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu 
tespit edilmiştir (p=0,000). Şiddet 
kaygısı duyan çalışanların %24,8’inde, 
duymayanların ise %8,8’inde KYS 
görülmüştür ve istatistiki olarak iki 
grup arasında anlamlı fark bulunmuştur 
(p=0,000). 

Dilek AYAKDAŞ (2014-Aydın)  

Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi 

Hemşireler arası psikolojik şiddet ve 
ilişkili faktörler  

Araştırmaya İzmir ili Katip Çelebi 
Üniversitesi Atatürk Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nden 646, 
Bozyaka Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nden 430, Aydın Devlet 
Hastanesi’nden 300 hemşire 
katılmıştır. 

Katılımcılardan 366 tanesi arkadaşları 
tarafından şiddete uğradığını, 
uğraşılma nedeni olarak ise % 
10,3'ünün kıskançlık, %10,1'inin 
eğitimini yükseltiyor olmak, %8,2'inin 
aralarında rekabet olması, %4,6'sının 
kliniğe yeni başlama olduğu, 
%4,3'ünün iş yükü ve hasta yoğunluğu, 
%3,8'inin siyasi görüş farklılığı,  %3,2' 
sinin bedensel görüntü olduğunu ifade 
etmişlerdir.  Katılımcıların %42,1 
oranında, bir yıldan az süredir şiddet 
gördükleri belirlenmiştir. 

Ezgi BARDAKÇI (2014-İzmir) Dokuz 
Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi 

Bir üniversite hastanesinde çalışan 
hemşirelerin yaşadığı mobbingin ruhsal 
sağlıklarına etkisi   

Araştırmaya İzmir ilinde bir 
üniversite hastanesinde çalışan ve 
araştırmaya katılmayı kabul eden 284 
hemşire katılmıştır. 

Hemşirelerin %21,8'inin işyerinde 
mobbing davranışlarıyla karşılaştığı, 
eğitim düzeyi yüksek hemşirelerin 
mobbing davranışlarına maruz kalma 
açısından daha riskli olduğu 
belirlenmiştir. Hemşirelerin en fazla 
sorumlu hemşireler ve doktorlar 
tarafından mobbing davranışlarına 
maruz kaldıkları ve bu konuda 
çoğunlukla sessiz kaldıkları 
belirlenmiştir. Mobbinge maruz kalan 
hemşirelerin, diğer hemşirelere oranla 
ruh sağlığı açısından daha çok risk 
taşıdıkları belirlenmiştir. 

Gökçe Demir 

İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Dergisi 2014; 3(1): 25-28 

Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan 
Hemşirelerin Şiddete Maruz Kalma 
Durumlarının İncelenmesi  

Araştırmaya Kasım 2012-Ocak 2013 
tarihlerinde üniversite hastanesinde 
çalışmakta 126 hemşire katılmıştır. 

Katılımcıların %11,9’u cisim atma 
şeklinde fiziksel, %51,6’sı ağız dalaşı 
şeklinde sözel ve %9,5’i sözlü cinsel 
taciz şeklinde cinsel şiddete maruz 
kalmışlardır. Şiddet uygulayanların 
%65,1’lik kesimini hasta yakınları 
oluşturmaktadır.  Hastanede çalışanlar 
için güvenli ortam oluşturmaya ve 
şiddet olaylarını önlemeye yönelik 
girişimlerin artırılması gerekmektedir. 

Gözde Yıldız DAŞ (2014-Samsun) 
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek 
Lisans Tezi 

Acil servis personeli öfke kontrol 
düzeyleri ve iletişim becerilerinin 
şiddete maruz kalma durumlarına etkisi  

Araştırmaya Ümraniye Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi'nde 11 Nisan-15 
Ekim 2013 tarihleri arasında çocuk 
acil ve yetişkin acil kliniklerinde 
çalışan 283 sağlık çalışanı katılmıştır. 

Çalışmaya katılan sağlık çalışanlarının 
%78,4’ü acil serviste çalışılan sürede 
şiddete maruz kalmıştır ve bunların 
%64,9’unu sözel, %9,5’ini fiziksel, 
%22,5’ini sözel ve fiziksel, %3,2’si 
sözel, fiziksel ve cinsel şiddet 
oluşturmaktadır. Çalışmaya katılan 
sağlık çalışanlarının %9’u hastalar, 
%48,2’si hasta yakınları, %34,2’si 
hastalar ve hasta yakınları, %8,3’ü 
hastane yönetimi tarafından şiddete 
maruz kalmıştır. 
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Nesrin AKCA, Ali YILMAZ ve Oğuz 
IŞIK.  

Sağlık Çalışanlarına Uygulanan Şiddet: 
Özel Bir Tıp Merkezi Örneği 

 

Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi,  Cilt 
13, Sayı 1, 2014 

Araştırmaya Ankara’da bir özel 
hastanede çalışan 92 sağlık personeli 
katılmıştır. 

Katılımcılar %24,2 oranında şiddete 
maruz kalmıştır. Şiddete maruz 
kalanların %28,6’sının 5 kez ya da 
daha fazla şiddete maruz kaldığı, 
%45,5’inin hasta tarafından şiddet 
gördüğü, %76,2’lik oranda 
saldırganların erkek olduğu 
saptanmıştır. Şiddete maruz kalanlarla 
ilgili hiçbir idari ya da adli işlem 
yapılmadığı tespit edilmiştir. 

Nuray AYDIN (2014-Ankara)  

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim 
Dalı Yüksek Lisans Tezi 

Şiddet Açısından Güvenli Ortamda 
Çalışılması İçin Alınan Önlemlerin 
Sağlık Çalışanları Tarafından 
Değerlendirilmesi  

Araştırmaya Ankara’da bir kamu 
hastanesinde görev yapan 323 sağlık 
çalışanı katılmıştır. 

 

Katılımcıların %64,1’i meslek 
hayatları boyunca işyerinde şiddete 
maruz kaldıklarını, %73,7’si son bir 
yılda görev yaptıkları kurumda sağlık 
çalışanlarına yönelik şiddette artış 
olduğunu, %55,4’ü son bir yılda görev 
yaptıkları kurumda sağlık personeline 
yönelik şiddete tanık olduğunu, 
belirtmişlerdir. Katılımcıların 
yarısından fazlası şiddeti önleme 
konusundaki, şiddet riski yüksek 
yerlerde eleman sayısının arttırılması, 
yeterli sayıda güvenlik görevlisinin 
bulunması, güvenlik kameralarının 
yerleştirilmesi ve şiddete maruz 
kalındığında hizmetten çekilme 
talebinin yapılması ve uygulanması 
önerilerinde hemfikir olmuşlardır. 

Osman Özgür KUMAN (2014-İzmir) 
Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi 

Psikiyatri servislerinde hekim ve 
hemşirelere yönelik hastalardan gelen 
güvenlik tehditlerinin incelenmesi  

Araştırmaya İzmir Atatürk Eğitim ve 
Araştırma, Manisa Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları Devlet ve Ege, Celal 
Bayar, Dokuz Eylül, Adnan 
Menderes ve Pamukkale 
Üniversitelerinin Uygulama ve 
Araştırma Hastaneleri psikiyatri 
servislerinde çalışan 174 kişi 
katılmıştır. 

Katılımcıların %87,6'sı fiziksel, 
%92,4'ü sözel tehdit ve %35,7'si cinsel 
taciz-saldırı ile karşılaşmıştır. Ayrıca 
çalışanların %74,9'u hasta 
yakınlarından yöneltilen sözel; %59,8'i 
fiziksel güvenlik tehditlerine maruz 
kalmışlardır. Hekimlerden anlamlı 
oranda yüksek olarak hemşirelerin 
%74,2'sı sokakta suç olarak kabul 
edilen davranışlarla karşılaşmışlardır.  

Serap AVCI BALCI (2014-İstanbul) 
Yüksek Lisans Tezi  

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü 

Hastane Öncesi Acil Sağlık 
Hizmetlerinde Çalışanların Tükenmişlik 
Düzeyleri İle Maruz Kaldıkları Şiddet 
Arasındaki İlişkinin Tespitine Yönelik 
Bir Araştırma  

Araştırma 58 hekim, 102 paramedik 
ve 154 ATT üzerinde yapılmıştır. 

Çalışanların %6,2’si hasta, %8,8’i 
hasta yakını tarafından fiziksel; 
%13,7’si hasta, %55, 1’i hasta yakını, 
%4,4’ü iş arkadaşı ve %23,3’ü 
yöneticisi tarafından sözel şiddete 
maruz kalmıştır. Sağlık personelinin 
%0,9’u iş arkadaşları tarafından cinsel 
tacize uğramıştır. Araştırmaya katılan 
sağlık personelinin hiçbiri mobbinge 
uğramamıştır. Sağlık personelinin 
%82, 2’si olay yerinde şiddet 
olaylarına maruz kalındığını 
belirtmiştir. 

Ali ÖZYURT (2015-İstanbul) Marmara 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
Doktora Tezi  

Türkiye'de anesteziyoloji ve 
reanimasyon uzmanlık alanında çalışma 
koşulları ve mesleki riskler  

Araştırma, 2013 yılında yapılan 47. 
Ulusal Kongre olan Türk 
Anesteziyoloji ve Reanimasyon 
Kongresine katılan 1400 anestezi 
uzmanına, 300 asistana ve Türk 
Anesteziyoloji ve Reanimasyon 
Uzmanları Derneği üye veri tabanı 
üzerinden elektronik olarak 484 üye 
ile çalışılmıştır. 

Katılımcıların çalışma arkadaşları, 
hastalar ya da hasta yakınları tarafından 
sözlü ya da fiziksel saldırıya maruz 
kalma oranı %61,4 olarak 
bulunmuştur. 
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Derya Başak (2015-İstanbul)  

Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi  

Sağlık çalışanlarının karşılaştığı şiddet 
ve yönetimi  

 

Araştırmaya bir kamu sağlık 
kuruluşunda çalışmakta olan 814 
sağlık çalışanı katılmıştır.  

Katılımcıların %33,2'si son bir yıl 
içinde şiddete maruz kalmış ve 
bunların %76,7'sini sözel, %14,4'ünü 
fiziksel, %8,5'ini psikolojik, %0,4'ünü  
cinsel şiddet olayları oluşturmuştur. 
%35,2 oranında muayene odasında, 
%54,8 tedavi sırasında ve %56,3 
gündüz mesai saatleri içerisinde şiddet 
olaylarının daha çok yaşandığı 
belirlenmiştir. Katılımcıların %92'si 
hasta yoğunluğunun şiddetin en önemli 
nedeni olduğunu ifade etmiştir. Şiddet 
sonrası bu durumu raporlayanların 
%76,6’sı herhangi bir yanıt alamamış 
ya da durumlarında bir değişiklik 
yaşanmamıştır. 

Hande YEŞİLBAŞ (2015-İstanbul) 
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi  

Hemşirelerin hasta ve hasta 
yakınlarından şiddet görme durumları  

Araştırmaya Kocaeli ilinde yer alan 
bir üniversite hastanesi, iki devlet 
hastanesi ve iki özel hastanede olmak 
üzere toplam beş hastanede farklı 
pozisyonlarda çalışan ve şiddetten 
etkilenen 34 hemşire katılmıştır. 

Hemşireler yaşadıkları ve tanık 
oldukları şiddeti sözel, fiziksel, cinsel 
ve psikolojik olmak üzere dört alt 
başlıkta belirtmişlerdir. Şiddete maruz 
kalma nedenleri, sonuçlarını ve şiddete 
yönelik önlemleri ise sağlık sistemine 
ilişkin, kurumun özelliğine ilişkin, 
sağlık çalışanlarına ilişkin ve 
hasta/hasta yakınlarına ilişkin olarak 
dört temel alanda gruplandırılabilen 
durumlarla ifade etmişlerdir. 
Hemşireler şiddetin nedenlerini 
çoğunlukla hasta ve hasta yakınlarına 
ilişkin alt başlığında, şiddete ilişkin 
tepkilerini ise çoğunlukla psikolojik 
tepkiler alt başlığında ifade etmişlerdir. 

Güneri KURUÖZ (2016-Aydın)  

Adnan Menderes Üniversitesi Acil Tıp 
Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Tezi 

Acil Serviste Hasta ve Hasta 
Yakınlarına Göre Şiddet   

Araştırmaya Adnan Menderes 
Üniversitesi Tıp Fakültesi acil 
servisine başvuran 394 hasta ve hasta 
yakını katılmıştır. 

Katılımcıların 83’ü bir sağlık 
personeline şiddet uyguladığını, 
bunlardan 6’sı fiziksel, 79’u sözel 
şiddet eyleminde bulunduğunu ifade 
etmiştir. Katılımcılardan 35’i 
hemşireye, 24’ü ise hekime şiddet 
uyguladığını belirtmiştir. Şiddetin oluş 
zamanlarına bakıldığında ise en sık 
%36,1 oranında 08-12 saatleri arasında 
ikinci olarak da %34,9 oranında 12-16 
saatleri arasında şiddetin yaşandığı 
tespit edilmiştir. Katılımcıların 292’si 
şiddet nedeni olarak uzun süre 
beklemeyi, 218’i de hasta ve 
yakınlarının sabırsızlığı olduğunu ifade 
etmiştir.  

Mehmet Çıkman (2016-Düzce)  

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile 
Hekimliği Anabilim Dalı Tıpta 
Uzmanlık Tezi 

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran 
hastaların yakınlarının acil serviste 
yaşanan şiddet olayları konusunda 
davranış-tutumları ve ilişkili faktörler  

Araştırmaya Mart-Ağustos 2015 
tarihleri arasında Düzce Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Acil Servisine başvuran 
383 hasta yakını katılmıştır. 

Katılımcılardan %20,6’sı acil serviste 
çalışan sağlık personeline şiddet 
uyguladıklarını ve %33,1’i ise acil 
servis çalışanlarının şiddeti hak ettiğini 
düşündüklerini belirtmişlerdir. Şiddet 
uygulayan katılımcıların %98,8’i 
şiddeti uyguladıkları konuda 
kendilerini haklı görmektedirler. 

Muhteber ÇOLAK (2016-İzmir) Dokuz 
Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile 
Hekimliği Anabilim Dalı Tıpta 
Uzmanlık Tezi  

Araştırmaya İzmir İli merkez 
ilçelerindeki ASM’lerde görev yapan 
303 aile hekimi katılmıştır. 

Katılımcıların %82’si meslek hayatları 
boyunca şiddete uğradıklarını ifade 
etmiş olup; son bir yılda şiddete 
uğrama durumları %56,4 olarak 
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Birinci basamakta çalışan hekimlere 
yönelik şiddetin farklı boyutlarıyla 
değerlendirilmesi  

bulunmuştur. Şiddete uğrayan 
katılımcıların %77,6’sı sözel, %67,5’i 
psikolojik, %18,5’i fiziksel ve %2,8’i 
cinsel şiddete maruz kalmışlardır. 

Nihan ŞEN SAVAŞ (2016-İstanbul) 
Yüksek Lisans Tezi 

Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü  

Acil Servislerde Yaşanan Şiddet 
Olaylarının Sağlık Profesyonelleri 
Tarafından Değerlendirilmesi  

Afyon Devlet Hastanesi acil 
servisinde 2015 yılında görev yapan 
17 hekim, 39 hemşire ve 13 acil tıp 
teknisyeni üzerinde anket ve yüz yüze 
görüşme formu uygulandı. 

Acil servis çalışanlarının %97,1’inin 
sözel şiddete, %34,3’ünün ise sözel 
şiddeti de içerecek şekilde fiziksel 
şiddete maruz kaldığı bulundu. Şiddet 
uygulayanların genellikle hasta 
yakınları olduğu, mesai ve mesai 
saatleri dışında ve muayene odasında 
daha fazla şiddet olayının yaşandığı 
tespit edilmiştir. 

Rıfat ERTEN (2016-Edirne)  

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile 
Hekimliği Anabilim Dalı Tıpta 
Uzmanlık Tezi 

 

Edirne il merkezinde sağlık 
kuruluşlarında doktorlara yönelik şiddet 
maruziyetinin değerlendirilmesi  

Araştırmaya 01.09.15 - 01.02.2016 
tarihleri arasında Edirne il 
merkezinde çalışan 433 hekim 
katılmıştır. 

Katılımcıların %50,8'i son 1 yılda 
işyerinde en az bir kez şiddete, meslek 
hayatları boyunca %88,5'inin sözel 
şiddete maruz kaldığı saptanmıştır. 
Doktorların akademik kariyeri arttıkça 
şiddete maruz kalma sıklığı 
azalmaktadır. Günlük bakılan hasta 
sayısı arttıkça şiddete maruz kalma 
sıklığı arttığı saptanmıştır. Kadınlar 
erkeklere göre daha fazla şiddet 
görmektedir. Katılımcılara göre 
şiddetin ortaya çıkmasının en büyük 
sebebi bekleme süresidir. Uzun hasta 
kuyruklarını azaltmak, randevu 
sistemini yaygın bir hale getirmek 
sağlıktaki şiddeti önemli ölçüde 
azaltacak gibi görünmektedir. 
Hastaların istediği ilacı yazdıramama 
veya hasta olmadan ilaç yazdırmaya, 
hasta olmadığı halde rapor almaya 
çalışması gibi etik olmayan istekler de 
şiddete başvurmalarındaki önemli 
nedenlerdendir. 

Yasemin Bilişli, Deniz Hizay. Sağlık 
Çalışanlarına Yönelik İşyerinde Şiddet: 
Üniversite Hastanesi Örneği. 
International Journal of Social Science, 
Number: 52 , p. 473-486, Winter I 2016  

Araştırma Akdeniz Üniversitesi 
Hastanesi İşyeri Sağlığı birimine 
Ocak 2013-Ekim 2015 tarihleri 
arasında bildirilen 105 adet Beyaz 
Kod bildirimi analiz edilerek 
yapılmıştır. 

Beyaz Kod bildiriminde bulunan 
katılımcılardan fiziksel ve sözel şiddete 
maruz kalanların %59’unu hekimler, 
%17’sini hemşireler ve %22’sini diğer 
sağlık personelleri oluşturmaktadır. 

Adviye Merve SENKERİ (2017-
İstanbul) 

İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü 
Yüksek Lisans Tezi  

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin 
eczacılar açısından incelenmesi  

 

Araştırmaya İstanbul ili içerisinde 
serbest eczacılık yapan 300 eczacı 
katılmıştır.  

 Katılımcıların yağmaya maruz kalma 
oranı üçüncü şahıslardan tarafından 
%21 iken, hasta tarafından %0,8’dir. 
Hasta tarafından sözel şiddete maruz 
kalanların oranı %96,8 iken, üçüncü 
şahıslar tarafından sözel şiddete maruz 
kalma oranı %76,4’dür. Üçüncü bir 
şahıs tarafından fiziksel şiddete maruz 
kalma oranı %42,5, hasta tarafından 
fiziksel şiddete maruz kalanların oranı 
%1,6’dır. Cebir ve şiddet içerikli 
eylemlerin saldırgan 3. kişiler 
tarafından ilaç ve nakit para gasp etmek 
amaçlı; sözel şiddetin ise daha çok 
hastalığın verdiği stres ve sistemsel 
nedenler dolayısıyla hastalar tarafından 
gerçekleştiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Bora KÖKTÜRK (2017-Antalya) 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya 

Araştırmaya Acil Tıp Dernekleri ve 
acil hekimlerinin oluşturduğu internet 
siteleri vasıtasıyla ülke genelinde 

Katılımcıların %92’si acillerde şiddet 
varlığını kabul etmişlerdir. Acil 
servislere birden fazla hasta yakını 

1143



 
   

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp 
Kliniği Tıpta Uzmanlık Tezi 

Kalabalık Acil Servislerin Sevk ve 
İdaresinde Etkin Triyaj 
Uygulamalarının Önemi  

görev yapmakta olan acil hekimlerine 
bizzat ulaşılarak ankete katılımları 
sağlanmıştır. Bu çalışmaya 66 
pratisyen, 88 asistan ve 115 uzman 
olmak üzere toplamda 269 acil hekimi 
katılım göstermiştir. 

alınmasının doğru olmadığı da %98 
oran ile kabul edilmiştir. 

 

 

Sevil ÖZDEMİR TAKAK (2017-
Ankara)  

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı 
Tıpta Uzmanlık Tezi 

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'ne başvuran hasta ve hasta 
yakınlarının sağlık çalışanlarına yönelik 
şiddet konusundaki görüş ve tutumları 
ile bunlara etki eden faktörlerin 
değerlendirilmesi  

Araştırmaya 01 Aralık 2016 - 01 
Şubat 2017 tarihleri arasında Ankara 
Atatürk Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'ne başvuran 18 yaş ve üstü 
300 hasta ve hasta yakını katılmıştır. 

Katılımcıların %11’i sağlık 
çalışanlarına şiddet uyguladıklarını 
belirtirken %26’sı da bir sağlık 
çalışanına şiddet uygulanmasına şahit 
olduklarını belirtmişlerdir. En sık 
uygulanan ve şiddet türünün sözel 
şiddet olduğu, ve şiddete maruz 
kalanların %48,6’sının hekimler, 
%40,5’inin ise hemşireler olduğu 
saptanmıştır. Katılımcılara göre %73 
oranında hastanelerin kalabalık olması, 
%65 oranında ise hasta ve yakınlarının 
sabırsız olmaları şiddet olaylarının en 
sık görülen nedenleri olarak ifade 
edilmiştir ve devlet hastanelerinde 
daha fazla şiddetin görüldüğünü 
belirtmişlerdir. Sağlık çalışanlarına 
şiddetin nasıl önleneceği sorusuna 
%56,3 oranında cezaların caydırıcı 
olması gerektiği ve %53,7 oranında ise 
güvenlik önlemlerinin artırılması 
gerektiği cevabını vermişlerdir. 
%57,3'ü sağlık çalışanlarının bazı 
durumlarda, %6,3’ü de bir hekim 
öldürüldüğünde hak etmiş 
olabileceğini düşündüklerini 
söylemişlerdir. 
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4. Sonuç 

Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti verme aşamasında meydana gelen ve gün geçtikçe artan şiddetin 
takibinin yapılması, adli mercilerde çözüm aranması, şiddetin azaltılabilmesi için 14.05.2012 tarih ve 
2012/23 sayılı Çalışan Güvenliğinin Sağlanması konulu genelgeyi yayınlamış ve bu genelge 
kapsamında” Beyaz Kod” sistemini oluşturmuştur. Sağlık Bakanlığı 113 Beyaz Kod kayıtlarına göre; 
2013 yılında 10 bin, 2017 yılında ise 14 bin şiddet olgusu meydana gelmiştir. 14 Mayıs 2012- 2017 Mart 
tarihleri arasında 60 bin şiddet olayı yaşanırken 18 bini fiziki 42 bini de sözel şiddet olarak kayda 
geçmiştir( Medimagazin,2018) Bu bildirimlerin %50’den fazlası hekimler tarafından raporlanmıştır. 
Bakanlığa her ay 1000’e yakın, her gün 30’dan fazla sağlıkta şiddet olgusu bildirilmektedir. Bu rakamlar 
hastanelerde, polikliniklerde aile sağlığı merkezlerinde açığa çıkan şiddetin sadece bildirilen bölümüne 
aittir. Türkiye’de yapılan çalışmalarda sağlık çalışanlarının % 67’si sağlık işyerindeki yöneticilere, 
adalet mekanizmasına güvensizlik ve herhangi bir işlem yapılmayacağı inancı nedeniyle herhangi bir 
şikâyette bulunmadıklarını belirlenmiştir. Sağlık Bakanlığı Beyaz Kod Birimi ve yapılan 
araştırmalardan elde edilen verilerle sağlıkta şiddetin boyutu ortaya konulmaya çalışılmaktadır ancak 
kişilerin bildirimde bulunmamaları nedeniyle sağlıkta yaşanan şiddetin gerçek boyutu tam 
belirlenememektedir. Beyaz Kod uygulaması sonrası yapılan çalışmaları analiz edecek olursak 25 ili 
kapsaması nedeniyle Türkiye içerisindeki verileri en iyi gösteren araştırma Sağlık Sen’in yaptığı 
araştırmadır. 25 ilden toplam 1300 katılımcı ile gerçekleştirilen çalışmada meslek hayatı boyunca en az 
bir kez şiddete uğradığını belirten kişi oranı %86,8’dir (Pehlivan,2015). Bu çalışma yaklaşık olarak her 
10 sağlık personelinden 8’inin şiddete maruz kaldığını göstermektedir.  Sağlık hizmeti alırken hasta ve 
hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına şiddet uygulama nedenleri hasta yoğunluğu, uzun bekleme 
kuyrukları, personel sayısının yetersizliği gibi sorunların hastalar ve yakınlarının sabırlarının 
tükenmesine ve şiddete eğilim göstermelerine sebep olduğunu belirlenmiştir. Bu bilgilere ek olarak 
Ayakdaş’ın İzmir ve Aydın’daki kamu hastanelerinde 1376 hemşire ile gerçekleştirdiği çalışmada hasta 
yoğunluğunun hasta ve yakınlarının şiddet sebebi olmasının yanında hemşirelerin de birbirlerine karşı 
%4,3 oranında şiddet göstermesine neden olmaktadır (Ayakdaş,2014). Yani sağlık çalışanları hasta 
yoğunluğu, personel azlığı, uzun bekleme kuyruklarının oluşması nedenleriyle hem hasta ve 
yakınlarından hem de kendi çalışma arkadaşlarından şiddet görmektedirler ve yine çoğunlukla 
personellerin kendi aralarında yaşadıkları şiddet olayları da Sağlık Bakanlığı verilerine 
yansımamaktadır. Ayrıca hem içten hem de dıştan şiddet gören sağlık personellerinin, çalışma ortamının 
gergin olması, iş doyumunun düşmesi ve psikolojik sıkıntıların baş göstermesi nedeniyle çalışma isteği 
azalmakta, sabrı tükenmekte ve insanlara olan toleransı da azalmaktadır. Bu veriler ışığında Beyaz Kod 
birimine bildirimi yapılan şiddet olayları buzdağının sadece görünen kısmını oluşturmaktadır. Sağlık 
çalışanlarının yönetime güvensizlik, saldırganlara cezai yaptırımların uygulanmaması, gereksiz 
bürokratik işlemlerle uğraşmak zorunda kalmaları, hastane işletmelerinin yönetimini üstlenen kişilerin 
çalışanları desteklememesi gibi nedenlerle yaşadıkları şiddet olaylarını bildirmemektedirler. Her 
yaşanan şiddet olayının bildirimi yapılmamasına rağmen, Beyaz Kod sisteminin devreye sokulmasından 
itibaren yapılan araştırmalar sağlıkta şiddet oranında bir azalma görülmediğini, şiddeti uygulayanların 
bu konuda kendilerini haklı gördüklerini ve şiddet uyguladıkları içi pişmanlık duymadıklarını 
göstermektedir. 

Bütün bunlar göz önüne alındığında sağlıkta şiddetin önüne geçilemediği ve yapılan düzenlemelerin 
uygulanmadığı, şiddet uygulayanlara caydırıcı cezai işlemler uygulanması gerekliliği ortaya 
çıkmaktadır. Medya aracılığı ile toplumda sözü geçen kişilerin şiddet konusunda halkı yönlendirmesi, 
şiddete karşı daha fazla reklam kampanyaları ve kamu spotları yapılması, halkın ve sağlık personelinin 
eğitimlerinin artırılması, öfke kontrolünün sağlanması çalışmaları, personel eksikliğinin giderilmesi, 
güvenlik önlemlerinin arttırılması gibi çalışmalar şiddeti azaltmak ve önlemek hususunda çözüm 
olacaktır. 
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SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HASTA 
HAKLARI İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Meltem Saygılı 1 
Pınar Öke2 

 
 

Özet 

Çalışma Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin hasta haklarını bilme durumlarını değerlendirmek 
amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Çalışmanın evrenini Sağlık Bilimleri Fakültesinin 6 farklı 
bölümünde eğitim gören 1800 öğrenci oluşturmuştur, tabakalı örnekleme yöntemi kullanılarak 346 
öğrenci araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırma 2018 yılı Nisan ve Mayıs aylarında yürütülmüştür. 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin hasta haklarını bilme durumları ile ilgili veriler “01.08.1998 
tarih ve 23420 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ve en son 2014 yılı 28994 sayı ile 
güncellenen “Hasta Hakları Yönetmeliği” temel alınarak hazırlanan 37 soruluk form kullanılarak elde 
edilmiş ve SPSS istatistik programı aracılığıyla frekans yüzde dağılımları ve ki-kare analizi ile 
değerlendirilmiştir.  

Sonuç olarak; katılımcıların %66,5’i hasta hakları konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını 
belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan öğrencilerin “Hasta Hakları” ile ilgili olarak, en fazla “sağlık 
hizmetlerinden yararlanma hakkı ve sağlık durumuyla ilgili bilgi alma hakkı” ile ilgili ifadeleri doğru 
bildikleri, en az ise “tıbbi müdahalede hasta rızasının alınması ve tıbbi araştırmalarda haklar” konusu 
ile ilgili ifadeleri doğru bildikleri belirlenmiştir. 

Sağlık mesleğinin gelecekteki icracıları olarak ele alındığında sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin 
hasta hakları konusunu iyi kavraması gerektiği söylenilebilir. Mesleğe başlamadan önce öğrencilerin 
eğitim müfredatında hasta hakları konusunun daha detaylı ve uygulamalı işlenmesi gerektiği ve 
öğrencilerin hasta hakları savunuculuğu konusunda cesaretlendirilmeleri gerektiği önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Hasta Hakları Bilgi Düzeyi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencileri, Hasta Hakları 
Yönetmeliği 
 

THE EVALUATION OF KNOWLEDGE LEVEL ABOUT PATIENTS’ RIGHTS AMONG THE 
FACULTY OF HEALTH SCIENCES STUDENTS 

 
Abstract 

 

The study was carried out descriptively to assess the knowledge of the Faculty of Health Sciences’ 
students about the patients' rights. The study consisted of 1800 students studying in 6 different 
departments of the Faculty of Health Sciences and 346 students were included in the study by using 
stratified sampling method. The survey was conducted in April and May 2018. The data on the situation 
of the students’ knowledge of the patient rights were obtained by using the form of 37 questions prepared 
based on the "Patient Rights Regulation", which was published in the Official Gazette dated August 01, 
1998 and numbered 23420, and updated in 2014 with the Official Gazette No. 28994, and assessed by 
using frequency distribution and chi-square analysis in SPSS. 

According to the results, % 66.5 of the participants stated that they did not have enough information 
about patient rights. It is seen that the students who participated in the research are mostly informed 
                                                      
1 Dr. Öğr. Üyesi, Kırıkkale Üniversitesi SBF Sağlık Yönetimi Bölümü, meltemsaygili@kku.edu.tr 
2 Arş. Gör., Kırıkkale Üniversitesi SBF Sağlık Yönetimi Bölümü, pinaroke@kku.edu.tr  
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about "the right to benefit from health services and the right to receive information about their medical 
condition", regarding "Patient Rights", but on the other hand, they have very limited information about 
the statements on "consent to medical treatment and rights in medical research".   

It can be said that all the students of Faculty of Health Sciences need to understand the issue of patients' 
rights well when they are considered as the future health care professionals. It is suggested that the 
patient rights should be discussed in more detail and have a part in a more practical way in the 
curriculum of these faculties and the students should be encouraged to advocate patient rights before 
they start to practice their professions. 

Key Words: Level of Knowledge About Patient Rights, Faculty of Health Sciences Students, 
Patients' Rights Regulation 

1. Giriş
Hasta hakları yasal mevzuat ve farklı profesyonel gruplar için var olan etik prensiplerin bir birleşimidir 
(WHO, 1996). Hasta haklarının desteklenmesi ve korunması tüm toplumlarda sağlık hizmeti 
sağlayıcılarının en önemli önceliklerinden biridir. Hasta hakları, klinik hizmet standartlarını belirlemek 
ve tanımlamak için ana temeli oluşturmaktadır.  

1948 yılında yayınlanan Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi insanlık topluluğunun bütün üyelerinin doğal 
olarak sahip olduğu onurdan bahsetmekte; tüm insanların eşit ve başkasına aktarılamaz hakları olduğunu 
belirterek, insanın temel haklarına, insan kişiliğinin onur ve değerine vurgu yapmaktadır. Bu hususlar 
sağlık hizmetleri alanında eşitlik ve insan saygınlığı kapsamında “hasta hakları” kavramının gelişmesine 
temel oluşturmuştur (EİHB, 1948). Başka bir deyişle, sağlık hizmetinden yararlanma ihtiyacı veya 
arzusu içinde olan kişileri hasta olarak değerlendirmekten ziyade, öncelikle insan olarak ele almayı ve 
sunulacak hizmetlerin temel insan hakları çerçevesinde şekillendirilmesi sağlamıştır. 

Hasta hakları kavramının uluslararası organizasyonlar tarafından insan hakları çerçevesinde ele 
alınması, birçok ülkede sağlık sistemleri içinde hasta haklarının tanımlanmasına ve bu hakların sağlık 
hizmeti sunucuları tarafından göz önünde bulundurulmasına yol açmış ve bu haklar hizmet sunuculara 
zorunlu olarak bir takım sorumluluklar yüklemiştir. Bu bağlamda hekim, hemşire ve sağlık hizmetleri 
sunumunun tüm ekip üyeleri, hasta haklarının korunması ve desteklenmesi konusunda sorumluluk 
sahibidir (WHO, 1996). Profesyonel sorumluluklar, birçok sağlık meslekleri için etik ilkeler 
çerçevesinde tanımlanmıştır. Sağlık meslekleri değerler, insanlık ve sağlık fikri, yasal normlar ve 
profesyonel etik ilkeleri temel almaktadır (ICN, 2006). 

Türkiye’de sağlık hizmeti verilen bütün kurum ve kuruluşlarda ve sağlık kurum ve kuruluşları dışında 
sağlık hizmeti verilen hallerde insan onuruna yakışır bir şekilde, herkesin hasta haklarından 
faydalanabilmesi, hak ihlallerinden korunabilmesi ve gerektiğinde hukuki koruma yollarını fiilen 
kullanabilmesine dair usul ve esasları belirlemek üzere, 1998 yılında Hasta Hakları Yönetmeliği 
yayınlanmıştır. Daha sonra yönergeler ile yapılan değişikliklerle son haline getirilmiştir. Hasta 
Haklarının ele alınması ile ilgili Türkiye’de bulunan yasal zemin aşağıdaki gibi gösterilebilir: 

• Hasta Hakları Yönetmeliği, 01.08.1998 tarih ve 23420 sayı, Değişiklik Resmi Gazete
08.05.2014 tarih ve 28994 sayı

• İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun, Resmi Gazete 20.04.2004 tarih ve 25439 sayı

• Hasta Hakları Uygulama Yönergesi, 26.04.2005 tarih ve 3077 sayı 26.04.2005
• Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına dair Yönetmelik, 06.04.2011 tarih ve

27897 sayı
• Hekim Seçme Yönergesi, 19.10.2007 tarih ve 21745 sayı
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• Hasta Hakları Uygulaması Genelgesi, 2009/21 
• Poliklinik Hizmetlerinin Yeniden Yapılandırılması Genelgesi, 2004/117 
• Hizmet Kusuru Genelgesi, 2005/06 
• Hasta Hakları Genelgesi, 2005/02 
• Hasta Hakları Uygulama Yönergesi hakkında Genelge, 2005/74 
• Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası Genelgesi, 2017/73-80 

 

Hasta hakları yönetmeliğinde (1998) hasta hakları ile ilgili olarak aşağıda sıralanan konular ele 
alınmaktadır; 

1. Sağlık hizmetlerinden adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde faydalanma hakkı  
2. Bilgi talep edebilme hakkı  
3. Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkı  
4. Personeli tanıma, seçme ve değiştirme hakkı  
5. Öncelik sırasının belirlenmesini isteme hakkı  
6. Tıbbi gereklere uygun teşhis, tedavi ve bakım isteme hakkı  
7. Kayıtları inceleme ve kayıtların düzeltilmesini talep etme hakkı  
8. Bilgi verilmemesini isteme hakkı  
9. Mahremiyete saygı gösterilmesi ve bunu talep hakkı  
10. Rıza ve izin hakkı  
11. Bilgilerin gizli tutulması hakkı  
12. Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı  
13. Tıbbi araştırmalarda rıza alınması hakkı  
14. Güvenliğin sağlanması hakkı  
15. İnsani değerlere saygı gösterilmesi ve ziyaret hakkı  
16. Refakatçi bulundurma hakkı  
17. Müracaat, şikâyet ve dava hakkı  
18. Dini vecibeleri yerine getirebilme ve dini hizmetlerden faydalanma hakkı 

 
Literatür incelendiğinde hekim ve hemşirelerin mevzuat bilgisinin sınırlı olduğu gösterilmektedir 
(Blondeau et al., 2000; Shapiro and Bowles, 2002; Iltanen et al., 2012; Scherer et al., 2006). Türkiye’de 
birinci basamak sağlık hizmeti sunucularıyla gerçekleştirilen bir araştırmada, araştırmaya katılan sağlık 
personelinin %42,4’ü hasta haklarını bilmediğini belirtmiştir (Zincir ve Erten, 2009). Araştırmalar 
hemşirelerin çoğunun hastaların yasal haklarının neler olduğuyla ilgili çok az eğitim aldıklarını 
göstermektedir (Rowson, 2007). Yine başka bir araştırmada ise; tıbbi etik ve yasalar açısından hekimler 
ve hemşireler arasında bilgi ve davranış farkları olduğu belirlenmiştir (Hariharan et al., 2006). 

Hasta haklarının sağlanması ve korunması için, sağlık bakım sürecinin tüm katılımcılarının desteği 
gereklidir ve hastaların aldıkları bakımın niteliğini etkileyen bir kaldıraç niteliğindedir (Barofsky, 2003). 
Eğer sağlık profesyonelleri yasal normlar hakkında yeterli bilgi sahibi olmazlarsa, hasta savunucusu 
olarak otonomilerini kullanmaları ve karar vermeleri güçleşir (Weiler et al., 1996). 

Bu araştırma, geleceğin sağlık bakım ekibinin hekim dışı üyelerinin önemli bir kısmını yetiştiren bir 
sağlık bilimleri fakültesinde eğitim gören öğrencilerin hasta haklarını bilme durumlarını incelemek 
amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sağlık bilimleri alanında eğitim gören öğrencilerin, eğitim 
programlarının geliştirilmesinde yol gösterici olacağı ve öğrencilerin mezuniyet sonrası çalışma 
alanlarında hasta hakları konusunda daha bilinçli ve farkında bireyler olarak yetişerek, bu konuda 
yaşanan ihlallerin önüne geçilmesine katkıda bulunacağı beklenmektedir.  
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2. Yöntem 

Çalışmanın evrenini Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde halen eğitimine devam eden 
Sağlık Yönetimi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik, Sosyal Hizmetler, Çocuk 
Gelişimi ve Hemşirelik bölümü öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde evreninin temsil 
gücünü arttırmak amacıyla tabakalı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Tablo 1’de bölümlerin öğrenci 
sayıları her bir bölümden çekilen örneklem sayısı ve yüzdeleri görülmektedir. 

 

Tablo 1: Tabakalı Örnekleme Yöntemine Göre Hesaplanan Örneklem Sayıları 

Bölümler Öğrenci Sayısı Öğrenci 
Yüzdesi 

Tabakadan 
Çekilen 
Örneklem 
Sayısı 

Sağlık Yönetimi 262 %15 54 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 418 %23 78 

Hemşirelik 420 %23 75 

Çocuk Gelişimi 293 %16 53 

Beslenme ve Diyetetik 246 %15 56 

Sosyal Hizmet 161 %8 30 

Toplam 1800 %100 346 

 

Verileri elde etmek için iki bölümden oluşan bir anket formu kullanılmıştır.  Birinci bölümde; 
katılımcıların demografik bilgileri, hasta hakları ihlali yaşama ve ihlale ilişkin şikâyette bulunma 
durumlarını inceleyen sorular yer almaktadır. İkinci bölümde ise; “01.08.1998 tarih ve 23420 sayılı 
resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ve en son 2014 yılı 28994 sayı ile güncellenen “Hasta 
Hakları Yönetmeliği” ve daha önce konu ile ilgili gerçekleştirilen araştırmalar temel alınarak 
araştırmacılar tarafından hazırlanan 37 soruluk form kullanılmıştır. Bu formda, Sağlık Hizmetlerinden 
Yararlanma Hakkı, Sağlık Durumuyla İlgili Bilgi Alma Hakkı, Hasta Haklarının Korunması, Tıbbi 
Müdahalede Hastanın Rızası, Tıbbi Araştırmalarda Haklar ve Diğer Haklar olmak üzere 6 başlığa ilişkin 
ifadelere yer verilmiştir. Araştırmaya katılımda gönüllülük esas alınmıştır. Veri toplama aracı olarak 
hazırlanan anket, çalışmayı kabul eden tüm öğrencilere dağıtılmış ve 346 kullanılabilir anket elde 
edilmiştir. Öğrencilerden soru formunda yer alan ifadeleri “hasta hakları bağlamında” doğru ve yanlış 
olarak değerlendirmeleri istenmiştir. Değerlendirmede ise;  doğru cevabı “yanlış” seçeneği olan ifadeler 
(Madde 4, 8, 12, 15, 19, 22, 27, 28, 30, 33, 34) ters kodlanmıştır.  Araştırma Nisan – Mayıs 2018 tarih 
aralığında gerçekleştirilmiştir. Veri analizinde ise SPSS istatistik paket programından yararlanılmış 
frekans analizi ve ki-kare testi uygulanmıştır. 

3. Bulgular 
Tablo 2’de araştırmaya katılan öğrencilere ilişkin tanımlayıcı özellikler yer almaktadır. Tablo 
incelendiğinde katılımcıların %55’ni 19 yaş altı öğrenciler, %35,8’inin 20-22 yaş arası öğrenciler, 
%8,7’lik kısmını ise; 23 yaş üzeri ve %67,1’inin kız öğrencilerden oluştuğu görülmektedir. 
Katılımcıların %80,1’i hasta hakları ihlali yaşamadığını belirtmiş, ihlal yaşamaları durumunda ise ilk 
olarak hasta hakları birimine (%37,3) ve hastane yönetimine (%36,7) başvurmayı tercih ettiklerini ifade 
etmişlerdir. “Hasta hakları ile ilgili hiç şikâyette bulundunuz mu?” sorusuna evet yanıtını verenlerin 
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oranı %15,9’dur. Katılımcıların %66,5’i hasta hakları konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını 
belirtmiştir. 

 

Tablo 2. Araştırmanın Katılımcılarına İlişkin Tanımlayıcı Özellikler 

Özellikler Sayı Yüzde 
Yaş  
19 yaş altı 192 55,5 
20-22 yaş arası 124 35,8 
23 yaş üstü 30 8,7 
Cinsiyet 
Erkek 114 32,9 
Kadın 232 67,1 
Hasta Hakları Bilgi Düzeyini Yeterli Bulma Durumu 
Evet 116 33,5 
Hayır 230 66,5 
Hasta Hakları İhlali Yaşama Durumu 
Evet 69 19,9 
Hayır 277 80,1 
Hasta Hakları Şikâyette Bulunma Durumu 
Evet 55 15,9 
Hayır 291 84,1 
Toplam 346 100,0 
Hasta Hakları İhlali Yaşanması Durumunda İlk Başvuru Yeri 
BİMER 30 8,7 
Hekim 14 
Hemşire 13 3,8 
Hasta Hakları Birimi 129 37,3 
Hastane Yönetimi 127 
İl Sağlık Müdürlüğü 10 2,9 
Mahkemeler 6 1,7 
Bildirimde Bulunmam 17 4,9 

 

 
 
Araştırmaya katılan öğrencilere hasta hakları bilgi düzeylerini en düşük 0, en yüksek 10 aralığında bir 
puan vererek değerlendirmeleri istenmiştir. Grafik 1’de görüldüğü üzere katılımcılar hasta hakları bilgi 
düzeylerini orta düzey olarak değerlendirmektedirler.  
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Grafik 1. Katılımcıların Kendi Hasta Hakları Bilgi Düzeylerine Dair Değerlendirmeleri 

 

Tablo 3’te ise; katılımcıların hasta haklarına ilişkin ifadeleri doğru ve yanlış bilme durumları sayı ve 
yüzde değerleri ile gösterilmiştir.  

Sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkına ilişkin ifadelerden biri olan “Hastanın acil bir durumu veya 
hayati tehlikesi olması durumunda hiçbir şekilde hizmet aldığı sağlık kuruluşunu değiştirme hakkını 
kullanamaz (Madde 4)” ifadesi katılımcıların % 32,4’ü tarafından yanlış bilinmektedir. 

Bilgi alma hakkı ile ilgili ifadelerden “Hastanın teşhisinin hastadan gizlenmesi hiçbir zaman uygun 
değildir (Madde 8)” ifadesi katılımcıların %87’si tarafından ve “Hastanın kendisinin bilgilendirilmesi 
esastır. Hastanın sağlığıyla ilgili kendisi yerine bir başkasının bilgilendirilmesi yasal olarak hiçbir 
koşulda uygun değildir. (Madde 12)” ifadesi katılımcıların %79,5’i tarafından yanlış bilinmektedir. 

Hasta Haklarının Korunması bölümünde yer alan “Hasta mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır. 
Ancak ölüm olayı ile mahremiyet ortadan kalkar. (Madde 19)” ifadesi katılımcıların %68,2’si tarafından 
yanlış bilinmektedir.  

Tablo 3: Katılımcıların Hasta Haklarına İlişkin İfadeleri Bilme Durumları  

Hasta Hakları Doğru Yanlış 
 n    %   n    % 

Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Hakkı 
1.Hasta, sağlık hizmetlerinden ihtiyaçlarına uygun olarak faydalanma hakkına 
sahiptir.  

330 95.4 16 4.6 

2.Hasta, sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabileceği konusunda bilgi isteyebilir. 306 88.4 40 11.6 

3.Hasta; sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen 
sağlık hizmetinden faydalanma hakkına sahiptir. 

310 89.6 36 10.4 
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4.Hastanın acil bir durumu veya hayati tehlikesi olması durumunda hiçbir şekilde 
hizmet aldığı sağlık kuruluşunu değiştirme hakkını kullanamaz. 

234 67.6 112 32.4* 

5.Hastanın, kendisine sağlık hizmeti verecek olan personeli serbestçe seçme, 
tedavisi ile ilgilenen tabibi değiştirme ve başka tabiplerin konsültasyonunu istemek 
hakkı vardır. 

293 84.7 53 15.3 

Sağlık Durumuyla İlgili Bilgi Alma Hakkı 
6.Hastalar hastalıklarının seyri ve neticeleri konusunda hem sözlü hem de yazılı 
olarak bilgi istemek hakkına sahiptir. 

317 91.6 29 8.4 

7.Hastalar hastalıkları ile ilgili olarak mevcut tüm kayıtları isteyebilir. 298 86.1 48 13.9 

8.Hastanın teşhisinin hastadan gizlenmesi hiçbir zaman uygun değildir. 45 13 301 87* 

9.Hasta, sağlık durumu hakkında kendisine veya ailesine veya yakınlarına bilgi 
verilmemesini isteyebilir. 

296 85.5 50 15.5 

10.Hastalar sağlık durumu ile ilgili bilgilerin bulunduğu dosyadaki eksikliklerin 
tamamlanmasını isteyebilirler. 

295 85.3 51 14.7 

11.Hastanın sağlık durumu ile ilgili raporlara itiraz etme ve aynı veya başka kurum 
ve kuruluşlarda sağlık durumu hakkında yeni rapor düzenlenmesini isteme hakkı 
vardır.  

294 85 52 15 

12.Hastanın kendisinin bilgilendirilmesi esastır. Hastanın sağlığıyla ilgili kendisi 
yerine bir başkasının bilgilendirilmesi yasal olarak hiçbir koşulda uygun değildir. 

71 20.5 275 79.5* 

13.Kişi, sağlık durumu hakkında kendisinin, yakınlarının ya da hiç kimsenin 
bilgilendirilmemesini talep etme hakkına sahiptir. 

295 85.5 51 14.7 

14.Araştırma ve eğitim amacı ile yapılan faaliyetlerde de hastanın kimlik bilgileri, 
rızası olmaksızın açıklanamaz. 

302 87.3 44 12.7 

Hasta Haklarının Korunması 
15.Hasta mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır. Ancak ölüm olayı ile 
mahremiyet ortadan kalkar. 

110 31.8 236 68.2* 

16.Hastanın rızası olmaksızın ve verdiği rızaya uygun olmayan bir şekilde tıbbi 
ameliyeye tabi tutulamaz. 

281 81.2 65 18.8 

17.Sağlık hizmetinin verilmesi sebebiyle edinilen bilgiler, kanun ile müsaade 
edilen haller dışında, hiçbir şekilde açıklanamaz.  

298 86.1 48 13.9 

Tıbbi Müdahalede Hastanın Rızası 
18.Hastanın, velisinin veya vasisinin olmadığı veya hazır bulunamadığı veya 
hastanın ifade gücünün olmadığı hallerde, hastanın rızası aranmaz. 

241 69.7 105 30.3* 

19.Hastanın tedaviyi durdurma veya reddetme hakkı vardır. Ancak, bu hakkın 
kullanılması, hastanın sağlık kuruluşuna tekrar müracaatına engel olur. 

146 42.2 200 57.8* 

20.Hukuka ve ahlaka aykırı olarak alınan rıza hükümsüzdür ve bu şekilde alınan 
rızaya dayanılarak müdahalede bulunulamaz. 

186 53.8 160 46.2* 

21.18 yaşından küçük ve mümeyyiz olmayanlardan organ ve doku alınamaz. 265 76.6 81 23.4 

22.Sterilizasyon ve gebeliğin sona erdirilmesi hallerinde, evli olsa bile annenin 
rızası ve onayı yeterlidir, eşinin de rızasını almak gerekmez. 

186 53.8 160 46.2* 

23.Tıbbi müdahale, hasta tarafından verilen rızanın sınırları içerisinde olması 
gerekir. 

296 85.5 50 14.5 

24.Yapılan işlemin genişletilmesi gereği doğduğunda, rıza aranmaksızın tıbbi 
müdahale genişletilebilir. 

243 70.2 103 29.8 

Tıbbi Araştırmalarda Haklar 
25. Kişi, rızası ve Sağlık Bakanlığının izni olmaksızın tıbbi araştırmalara tabi 
tutulamaz. 

296 85.5 50 14.5 

26. Araştırmanın gönüllüye vereceği muhtemel zararlar önceden tespit edilemediği 
takdirde; gönüllü, rızası bulunsa dahi, araştırma konusu yapılamaz. 

280 80.9 66 19.1 

27. Araştırma için verilen gönüllü onam, araştırmanın hiçbir safhasında geri 
alınamaz. 

139 40.2 207 59.8* 

28. Tıbbi araştırmalarda sözel olarak rıza alınması çalışmaya başlamak için 
yeterlidir. 

148 42.8 198 57.2* 

29. Faydaları bulunması şartı ile reşit ve mümeyyiz olmayanlar üzerinde tıbbi 
araştırma yapılması, velilerinin veya vasilerinin rızasına bağlıdır. 

282 81.5 64 18.5 
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30. İzin veya ruhsat alınmış olan ilaçların kullanılacağı araştırmalarda Bakanlığın 
izni ve hastanın kendi rızası aranmaz 

178 51.4 168 48.6* 

Diğer Haklar 
31.Herkesin, sağlık kurum ve kuruluşlarında güvenlik içinde olmayı bekleme ve 
bunu istemek hakları vardır. 

294 85 52 15 

32.Hastaların, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkânları ölçüsünde dini vecibelerini 
serbestçe yerine getirebilme hakları vardır. 

299 86.4 47 13.6 

33.Hasta muayene ve tedavi sırasında doktor uygun görmese bile, kendisine 
yardımcı olmak üzere refakatçi bulundurma hakkı vardır. 

85 24.6 261 75.4* 

34.Tıbbi sebeplerden dolayı sağlık kuruluşuna bizzat gidilemeyen veya 
götürülemeyen hallerde dahi sağlık hizmeti sağlık kuruluşları dışında verilemez. 

149 43.1 197 56.9* 

35.Bedeni, ruhi ve sosyal yönden tam bir iyilik hali içinde yaşama hakkı, en temel 
insan hakkıdır. 

301 87 45 13 

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

301 87 45 13 

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

317 91.6 29 8.4 

 

Tıbbi Müdahalede Hasta Rızası bölümünde yer alan ifadeler incelendiğinde katılımcıların buradaki 
ifadelere büyük ölçüde yanlış bilindiği görülmektedir. Örneğin, “Hastanın tedaviyi durdurma veya 
reddetme hakkı vardır. Ancak, bu hakkın kullanılması, hastanın sağlık kuruluşuna tekrar müracaatına 
engel olur. (Madde 19)” ifadesi katılımcıların %57,8’i tarafından yanlış değerlendirilmiştir. Ayrıca 
“Hukuka ve ahlaka aykırı olarak alınan rıza hükümsüzdür ve bu şekilde alınan rızaya dayanılarak 
müdahalede bulunulamaz (Madde 20).” ve “Sterilizasyon ve gebeliğin sona erdirilmesi hallerinde, evli 
olsa bile annenin rızası ve onayı yeterlidir, eşinin de rızasını almak gerekmez. (Madde 22).” 
katılımcıların %46,2’si tarafından yanlış bilinmektedir. 

Tıbbi araştırmalarda haklar bölümünde ise; “Araştırma için verilen gönüllü onam, araştırmanın hiçbir 
safhasında geri alınamaz (Madde 27) (%59,8).”, “Tıbbi araştırmalarda sözel olarak rıza alınması 
çalışmaya başlamak için yeterlidir (Madde 28) (%57,2).” ve “İzin veya ruhsat alınmış olan ilaçların 
kullanılacağı araştırmalarda Bakanlığın izni ve hastanın kendi rızası aranmaz (Madde 30), (%48,6)” 
ifadeleri öğrenciler tarafından en fazla yanlış bilinen ifadeler olmuştur. 

Diğer haklar bölümünde bulunan “Hasta muayene ve tedavi sırasında doktor uygun görmese bile, 
kendisine yardımcı olmak üzere refakatçi bulundurma hakkı vardır (Madde 33)” ifadesi katılımcıların 
dörtte üçü tarafından (%75,4) ve “Tıbbi sebeplerden dolayı sağlık kuruluşuna bizzat gidilemeyen veya 
götürülemeyen hallerde dahi sağlık hizmeti sağlık kuruluşları dışında verilemez (Madde 34)” ifadesi 
öğrencilerin yarısından fazlası (% 56,9) tarafından yanlış bilinmektedir. 

Tablo 4’te katılımcılar tarafından en fazla yanlış bilinen ifadeler eğitim alınan bölümlere göre 
karşılaştırılmıştır. Gerçekleştirilen ki-kare analizinde eğitim alınan bölümler açısından belirtilen 13 soru 
ile ilgili yanıtların istatistiksel olarak anlamlı fark gösterdiği belirlenmiştir (p=0.0001; p<0.05). 

“Hastanın acil bir durumu veya hayati tehlikesi olması durumunda hiçbir şekilde hizmet aldığı sağlık 
kuruluşunu değiştirme hakkını kullanamaz.(madde 4)” ifadesini en fazla doğru cevaplayan katılımcı 
grubu Çocuk Gelişimi bölümü öğrencileri olurken en az doğru cevap veren grup FTR öğrencileri 
olmuştur. Hasta hayati tehlikeye sahip olsa dahi hekimin hastayı ve hasta yakınını bilgilendirmesi şartı 
ile sağlık kuruluşunu değiştirme hakkına sahiptir.  

“Hastanın teşhisinin hastadan gizlenmesi hiçbir zaman uygun değildir (Madde 8)” ifadesi her bölümden 
katılımcının büyük ölçüde yanlış bildiği bir ifadedir. Hastalığın gidişatını etkileme olasılığının yüksek 
olduğu durumlarda hekimin hastadan teşhisi gizlemesi veya bu bilgiyi paylaşmayı ertelemesinin 
mümkün olduğu ihtimali katılımcılar tarafından dikkate alınmamıştır. 

“Hastanın kendisinin bilgilendirilmesi esastır. Hastanın sağlığıyla ilgili kendisi yerine bir başkasının 
bilgilendirilmesi yasal olarak hiçbir koşulda uygun değildir (Madde 12)” ifadesi de her bölümden 
katılımcının büyük ölçüde bildiği cevapladığı bir ifadedir. 
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Hasta mahremiyetine ilişkin “Hasta mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır. Ancak ölüm olayı ile 
mahremiyet ortadan kalkar (Madde 15)” ifadesi de katılımcılar tarafından yüksek oranda yanlış bilinen 
bir diğer ifadedir. Sanılanın aksine hasta mahremiyeti ölüm sonrası son bulmamakta ve mahremiyete 
uygun şekilde muamelenin sürdürülmesi gerekmektedir.  

“Hastanın, velisinin veya vasisinin olmadığı veya hazır bulunamadığı veya hastanın ifade gücünün 
olmadığı hallerde, hastanın rızası aranmaz (Madde 18)” ifadesi en fazla Sosyal Hizmet bölümü 
öğrencileri tarafından yanlış bilinmektedir. Hastanın vasisinin olmadığı veya bilincinin bulunmadığı acil 
hallerde tıp etiğinin yarar sağlama ilkesine dayanarak rıza aranmaksızın hastaya müdahale 
edilebilmektedir. 

“Hastanın tedaviyi durdurma veya reddetme hakkı vardır. Ancak, bu hakkın kullanılması, hastanın 
sağlık kuruluşuna tekrar müracaatına engel olur (Madde 19)” ifadesi de katılımcıların büyük ölçüde 
yanlış bildiği ve gruplar arası anlamlı farklılıkların tespit edildiği ifadelerdendir. Sağlık Yönetimi 
öğrencileri tarafından %61,1 oranında doğru bilinen ifade Çocuk Gelişimi bölümü öğrencilerinin sadece 
%10,9’u tarafından doğru bilinmektedir. Sanılanın aksine hastanın tedaviyi reddetme hakkını 
kullanması sonra aynı kuruluşa tekrar başvurmasını engelleyecek bir maddeye yönetmelikte yer 
verilmemiştir. 

“Hukuka ve ahlaka aykırı olarak alınan rıza hükümsüzdür ve bu şekilde alınan rızaya dayanılarak 
müdahalede bulunulamaz (Madde 20)” ifadesine verilen cevaplar arasında grup bazında anlamlı farklar 
vardır. Bu fark Sosyal Hizmet bölümü öğrencilerinin %46,7’sinin ifadeyi yanlış bilmesine 
dayandırılabilir. Hukuka ve ahlaka aykırı şekilde alınan rızanın geçerliliğinden söz edilemez, başka bir 
deyişle yok hükmündedir.  

 “Sterilizasyon ve gebeliğin sona erdirilmesi hallerinde, evli olsa bile annenin rızası ve onayı yeterlidir, 
eşinin de rızasını almak gerekmez (Madde 22)” ifadesini en fazla doğru bilen öğrenci grubu %79,6 ile 
Sağlık Yönetimi bölümü öğrencileri olurken en az doğru cevap veren grup %37,5 ile FTR Bölümü 
öğrencileri olmuştur. 

 “Araştırma için verilen gönüllü onam, araştırmanın hiçbir safhasında geri alınamaz (Madde 27)” 
ifadesini en fazla doğru bilen katılımcı grubu  %59,3 ile Sağlık Yönetimi bölümü öğrencileri olurken en 
az doğru cevap veren grup %30 ile FTR bölümü öğrencileri olmuştur. Katılımcıların gözden kaçırdığı 
konu hastanın araştırmadan ayrılma hakkının daima saklı olduğudur. 

“Tıbbi araştırmalarda sözel olarak rıza alınması çalışmaya başlamak için yeterlidir (Madde 28)” 
ifadesini en fazla doğru bilen katılımcı grubu  %66,7 ile Sağlık Yönetimi bölümü öğrencileri olurken en 
az doğru cevap veren grup %10,9 ile Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri olmuştur. Yönetmelikte tıbbi 
araştırmalarda onam yazılı şekil şartına tabidir. Araştırma onamının sözel olarak alınmasının yeterli 
olduğuna dair bu tür bir yanlış algı geleceğin sağlık çalışanlarının hukuki sorunlarla karşılaşmasına 
zemin hazırlamaktadır. 
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Tablo 4: Hasta Hakları Konusunda En Fazla Yanlış Bilinen İfadelerin Eğitim Alınan Bölümlere Göre Karşılaştırılması 

 

Soru 

No 

BÖLÜMLER 

 

𝒙𝒙𝟐𝟐 

 

P 

Fizik Tedavi Reh. Hemşirelik Sağlık Yönetimi Beslenme Diyetetik Çocuk Gelişimi  Sosyal Hizmet 

Doğru 
% 

Yanlış 
% 

Doğru 
% 

Yanlış 
% 

Doğru 
% 

Yanlış  

% 

Doğru 
% 

Yanlış 
% 

Doğru 
% 

Yanlış 
% 

Doğru 
% 

Yanlış 
% 

S4 40 60 63.4 36.6 79.6 20.4 87.5 12.5 90.9 9.1 50 50 60.009 <0.0001 

S8 23.8 76.2 8.5 91.5 11.1 88.9 8.9 91.1 9.1 90.9 13.3 86.7 11.206 0.047 

S12 32.5 67.5 26.8 73.2 14.8 85.2 7.1 92.9 16.4 83.6 16.7 83.3 16.813 0.005 

S15 25 75 40.8 59.2 33.3 66.7 32.1 67.9 20 80 46.7 53.3 11.036 0.051 

S18 70 30 57.7 42.3 70.4 29.6 78.6 21.4 87.3 12.7 46.7 53.3 22.464 <0.0001 

S19 38.8 61.13 49.3 50.7 61.1 38.9 39.3 60.7 10.9 89.1 42.2 57.8 37.540 <0.0001 

S20 83.8 16.2 81.7 18.3 85.2 14.8 92.9 7.1 90.9 9.1 53.3 46.7 25.882 <0.0001 

S22 37.5 62.5 50.7 49.3 79.6 20.4 44.6 55.4 67.3 32.7 50 50 29.396 <0.0001 

S27 30 70 45.1 54.9 59.3 40.7 48.2 51.8 10.9 89.1 40.2 59.8 38.349 <0.0001 

S28 36.3 63.7 45.1 54.9 66.7 33.3 48.2 51.8 10.9 89.1 60 40 41.266 <0.0001 

S30 52.2 48.8 47.9 52.1 31.5 68.5 46.4 53.6 63.6 36.4 50 50 11.682 0.039 

S33 73.8 26.2 74.6 25.4 66.7 33.3 69.6 30.4 90.9 9.1 80 20 10.845 0.055 

S34 56.2 43.8 56.3 43.7 44.4 55.6 50 50 90.9 9.1 33.3 66.7 37.267 <0.0001 
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“İzin veya ruhsat alınmış olan ilaçların kullanılacağı araştırmalarda Bakanlığın izni ve hastanın kendi 
rızası aranmaz (Madde 30)” ifadesi Çocuk Gelişimi bölümünde eğitim gören katılımcıların %63,6’si 
tarafından doğru bilinmektedir. Bu ifadeye en fazla yanlış bilen grup ise Sağlık Yönetimi bölümünde 
eğitim gören öğrencilerdir. Bir ilacın ilgili kurumlarca ruhsatlandırılmış olması kullanıcının rızasının 
yerine tutmamaktadır. Her müdahale için onam alınması gerektiği gibi ilaç uygulamaları da hasta 
rızasına tabidir. 

Katılımcıların “Hasta muayene ve tedavi sırasında doktor uygun görmese bile, kendisine yardımcı 
olmak üzere refakatçi bulundurma hakkı vardır (Madde 33)”   ifadesine verdikleri cevaplarda gruplar 
arası anlamlı farklar bulunmuştur. En az doğru cevap veren grup %66,7 ile Sağlık Yönetimi Bölümü 
öğrencileri olmuştur. Bu durum bulaşıcı hastalık gibi toplum sağlığını tehdit eden durumlarda hastanın 
hekim onayıyla refakatçi yasağı konulabileceğinin göz ardı edildiğini göstermektedir. 

“Tıbbi sebeplerden dolayı sağlık kuruluşuna bizzat gidilemeyen veya götürülemeyen hallerde dahi 
sağlık hizmeti sağlık kuruluşları dışında verilemez (Madde 34)”  ifadesi en fazla Çocuk Gelişimi 
öğrencisi olan katılımcılar tarafından doğru bilinmektedir. Sosyal Hizmet bölümünde eğitim gören 
öğrencilerin üçte ikisi ise ifadeyi yanlış cevaplamıştır. Bu durum katılımcıların bir kısmının mobil sağlık 
hizmetlerine ilişkin bilgi sahibi olmadığını göstermektedir. 

4. Tartışma ve Sonuç
Bu araştırma, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin hasta haklarını bilme durumlarını 
değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre;  

Katılımcıların %66,5’i hasta hakları konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını belirtmişlerdir.  Hasta 
Hakları ile ilgili ifadelere verilen yanlış cevaplar bu durumu destekler niteliktedir. Bilgi seviyelerini 
belirtmeleri istendiğinde ise öğrencilerin yaklaşık % 50’si orta seviyede bilgi sahibi olduklarını 
belirtmişlerdir. Öğrencilerin bilgi seviyesiyle ilgili gerçekleştirilen benzer araştırımalar bu durumu 
destekler niteliktedir. Örneğin İran’da tıp ve paramedik öğrencileri ile gerçekleştirilen bir araştırmada 
öğrencilerin hasta hakları ile ilgili farkındalıklarının orta seviyede olduğu belirlenmiştir (Ghodsi and 
Hojjatoleslami, 2012;) Katılımcıların %80,1’i hasta hakları ihlali yaşamadığını belirtmiş, ihlal 
yaşamaları durumunda ise ilk olarak hasta hakları birimine ve hastane yönetimine başvurmayı tercih 
ettiklerini ifade etmişlerdir. Bu durum katılımcıların ihlalin çözüme kavuşturma merciinin ihlalin 
yaşandığı kurum olduğunu düşündüklerini göstermektedir. “Hasta hakları ile ilgili hiç şikâyette 
bulundunuz mu?” sorusuna evet yanıtını verenlerin oranı %15,9’dur. Bu sonuç hasta hakları ihlali 
yaşayan %19,9’luk kısmın %4’ünün hasta hakları ihlallerine sessiz kaldığını gözler önüne sermektedir. 
Başka bir deyişle her beş katılımcıdan biri hasta hakları ihlali yaşamasına rağmen tamamı yaşadıkları 
ihlali ilgili mercilere şikâyet etmemektedirler.  

Katılımcıların “Hasta Hakları” ile ilgili olarak, en fazla “sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı, sağlık 
durumuyla ilgili bilgi alma hakkı” ile ilgili ifadeleri doğru bildikleri, en az ise “tıbbi müdahalede hasta 
rızasının alınması ve tıbbi araştırmalarda haklar” konusu ile ilgili ifadeleri doğru bildikleri 
belirlenmiştir. En fazla yanlış bilinen ifadelerle ilgili olarak bölümler arasında yapılan karşılaştırmada 
ise; çocuk gelişimi ve sağlık yönetimi bölümlerinin diğer bölümlere göre daha fazla doğru yanıtlar 
verdikleri belirlenmiştir. Özellikle hastaya doğrudan tıbbi müdahale yetkisi bulunan bölümlerin hasta 
hakları konusunda bilgi düzeylerinin yetersiz düzeyde olması üzerinde durulması gereken bir konudur. 

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; katılımcıların büyük çoğunluğunun, hasta hakları ile ilgili daha 
fazla bilgiye ihtiyacı olduğu ve sağlık hizmetlerinin yasal boyutları ve etik konusunda daha iyi eğitim 
almaları gerektiği söylenilebilir. Woogara (2005), sağlık personelinin hasta hakları konusundaki 
farkındalıklarının düşük olduğunu ve bu alanda onlar için eğitim planlaması yapılması gerektiğini ifade 
etmiştir. Konu ile ilgili yürütülen araştırmalar da sağlık hizmeti sunucularının hasta hakları konusunda 
ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri profesyonel eğitim süreçlerinde almaları gerektiğini belirtmektedir 
(Fallberg, 2000; Leino-Kilpi and Kurittu, 1995; Lynne and Richardson, 1999). 
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 Hasta hakları konusu sağlık hizmetleri sunumunun ana amacı olan hastanın güvenli bir şekilde hizmet 
alması ve en iyi sonuçlara ulaşabilmesinin temelini oluşturmaktadır. Bu hakların korunması için sağlık 
profesyonellerinin daha fazla bilgi ve farkındalık geliştirmeleri ve çalışma yaşamlarında hasta 
savunuculuğu rollerini yerine getirmeleri beklenmektedir. Çünkü hastaların hasta hakları konusunu daha 
az bildikleri belirlenmiştir. Örneğin Türkiye’de hastalar üzerinde yapılan bir çalışmada Hastaların 
yalnızca %9’unun hasta hakları ile ilgili düzenlemelerin farkında olduğu belirlenmiştir (Kuzu vd.,2006). 
Mesleğe başlamadan önce sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin aldığı eğitim müfredatında hasta 
hakları konusunun daha detaylı ve uygulamalı işlenmesi gerektiği ve öğrencilerin hasta hakları 
savunuculuğu konusunda cesaretlendirilmeleri gerektiği önerilmektedir. Hasta haklarına yeterince vakıf 
olmayan sağlık çalışanları hasta haklarına yeterince riayet edemeyecek, bu da çalışanlar ve hastalar 
arasında iletişim sorunlarının yanı sıra hukuki problemlerin de baş göstermesine sebep olacaktır. Bu 
yüzden, hasta hakları konusunda yetersiz bilgi düzeyine sahip sağlık çalışanlarının eğitimleri esnasında 
konuya ilişkin derinlemesine bilgilendirmelerin, örnek olay analizlerinin yapılması ve müfredatların bu 
doğrultuda şekillendirilmesi önerilebilir. 
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SAĞLIK YÖNETİMİNE ÇOCUK KATILIMININ OLANAĞI: 
ÇOCUKLARIN HASTA HAKLARI 

Umut Yanardağ1 
Melek Zubaroğlu Yanardağ2 

Özet 
Türkiye’nin de taraf olduğu Çocuk Hakları Sözleşmesinin 12. Maddesine göre, “taraf devletler görüşlerini 
oluşturma yeteneğine sahip çocuğun, kendini ilgilendiren her konuda görüşlerini serbestçe ifade etme hakkını bu 
görüşlere çocuğun yaş ve olgunluk dercesine uygun olarak, gereken özen gösterilmek suretiyle tanırlar”. 
Çocukların kendilerini ilgilendiren her konuda görüşlerini serbestçe ifade etme hakkının tanınması, sadece 
çocukların görüşleri ifade etmesiyle sınırlı değildir. Aynı zamanda çocukların görüşlerine göre kamu 
hizmetlerinin düzenlenmesiyle ilgilidir. Çocukların   kararlarda söz sahibi olması gereken kamu hizmetlerinden 
birisi de sağlık hizmetleridir. Bu çalışma, sağlık kuruluşlarında çocuk katılımında, çocukların hasta hakları 
fikrinin  işlevini tartışmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu çerçevede önce   sağlık hizmetlerinde çocuk katılımı ve 
çocuk hastaların hakları tartışılacak, daha sonra  sağlık hizmetlerinde çocuk katılımının nasıl sağlanabileceği 
açıklanacaktır. 

Anahtar Kelimeler:  Çocuk Katılımı,  Hasta Hakları, Sağlık Yönetimi 

Abstract 

According to Article 12  of   Convention of the Rights of Child which Turkey is party “states Parties shall assure 
to the child who is capable of forming his or her own views the right to express those views freely in all matters 
affecting the child, the views of the child being given due weight in accordance with the age and maturity of the 
child”.The recognition of children's right to freely express their opinions in all matters of interest to them is not 
limited to the expression of children's views. It also relates to the regulation of public services according to 
children's views.  With the rigth to participate, children  need to be closely involved with decisions about public 
services. One of the public services that children closeyly involved with decision is health care. This study was 
prepared to discuss the function of children's rights in children's participation in health institutions. In this 
framework, firstly, children participation in health services and rights of child patients will be discussed, then 
how to get child participation in health services will be explained  

Key Words: Child Participation, Patient Rights, Health Management 

GİRİŞ  

Sağlık yönetime çocukların katılımı, sağlık tesislerinde çocukların katılım hakkının gereklerinin yerine 
getirilmesiyle mümkündür.  Çocukların katılımın hakkının gereklerinin nasıl yerine getirileceğinin 
ortaya konulabilmesi için öncelikle sağlık hizmetlerinde çocuk katılımının boyutlarına, çocukların 
hasta haklarına dair düzenlemelere ve Türkiye’de hasta hakları uygulamalarında çocuklara yönelik 
düzenlemelere bakılması gerekmektedir. 

Çocukların Sağlık Hizmetlerine Katılımı 

Diğer kamu hizmetlerinde olduğu gibi sağlık hizmetlerine çocukların katılımının nasıl sağlanacağı, 
ülkelerin mevzuatları  çerçevesinde belirlenmekle beraber, çocukların katılım hakkına dair 
düzenlemeler,  uluslararası sözleşmeler ve bu sözleşmelerle ilgili  çalışmalar gerçekleştiren 
uluslararası kuruluşların tavsiye kararlarıyla şekillenir. Bu bağlamda, sağlık hizmetlerinde çocuk 
katılımlıyla ilgili de, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi, 2009 tarih ve 12 nolu genel 
yorumuyla belirli tavsiyelerde bulunmuştur. Bu tavsiyeler aşağıdaki gibidir:  

1 Doktor Öğretim Üyesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü 
2 Doktor Öğretim Üyesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü 
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1. Hem münferit tıbbi bakım kararları hem de sağlık politikası ve hizmetlerin geliştirilmesinde, sözleşme
hükümlerinin gerçekleştirilmesi, çocuğun kendi görüşlerini ifade etme hakkına saygıyı ve çocukların
sağlıklı gelişimi ve esenliğinin desteklenmesine katılımı doğrultusunda çocuğun katılımının sağlanması
gerektiği,

2. Küçük çocuklar da dahil olmak üzere çocukların onların gelişen kapasiteleri ile uyumlu bir şekilde
karar verme sürecine dahil edilmelerinin, engelli çocuklar için uygun ve erişilebilir tedaviler de dahil
olmak üzere çocukların kendilerine uygulanması düşünülen tedaviler konusunda bu tedavilerin etkisi ve
sonuçları hakkında çocuklara bilgi verilmesinin gerektiği,

3. Taraf devletlerin çocuğun güvenliği veya esenliği için gerektiğinde çocuğun yaşı ne olursa olsun anne
ve babanın rızası olmadan gizli tıbbi danışmanlık ve tavsiye erişimini sağlamak için ( evde şiddete veya
istismar maruz kalmaları veya üreme sağlığı eğitimi veya hizmetlere ihtiyaç duymaları halinde veya
sağlık hizmetlerine erişimle ilgili olarak anne baba ile çocuk arasında anlaşmazlık olduğunda) mevzuat
veya yönetmelikler çıkarmaması gerektiği, danışmanlık ve tavsiye hakkının tıbbi rıza verme hakkından
ayrı bir şey olduğu ve hiçbir yaş sınıra bağlı olmaması gerektiği,

4. Komitenin bazı ülkelerde hâlihazırda belli bir yaşta rıza hakkının çocuğa devredilmesine memnuniyetle
karşıladığı, çocukların bağımsız ve yetkin bir uzman ile istişareden sonra herhangi bir bireysel
profesyonel kapasite değerlendirmesine gerek olmadan rıza verme hakkının olduğun, taraf devletlerin
daha küçük fakat bilinçli bir görüş ifade etme kapasitesi sergileyen çocuklarında görüşlerine gerekliği
ağırlığın verilmesini tavsiye ettiği,

5. Doktoraların ve sağlık tesislerinin çocuklara onların pediatrik ve klinik deneylere katılımları ile ilgili
hakları konusunda açık ve erişilebilir bilgiler sağlaması gerektiği, diğer usule ilişkin koruyuculara ilave
olarak bilinçli rızaların alınabilmesi için çocukların araştırıma hakkında bilgilendirilmesi gerektiği,

6. Çocukların kendi sağlıkları ve gelişimleri ile ilgili hizmetlerin planlanmasına ve programlanmasına,
çocukların görüşlerini ve tecrübelerini katmalarına olanak veren tedbirlerin uygulaması gerektiği, ne tür
hizmetlere ihtiyaç olduğunu bu hizmetlerin en iyi nasıl ve nerede sağlandığı, hizmete erişimde
ayrımcılıkla ilgili engeller, sağlık profesyonellerin kalitesi ve tutumları ve çocukların kendi sağlıkları
ile ilgili gelişimleri için artan düzeyde sorumluluk alması için kapasitelerinin nasıl destekleneceği dahil
olmak üzere sağlık desteği ile ilgili her hususta görüşlerin alınması gerektiği üzerine belirlenmiştir.
(Yanardağ, 2017, ss.158-159)

Bu tavsiyelerin gereklerinin yerine getirilmesi, ulusal düzeyde çocukların katılım hakkına dair çeşitli 
düzenlemelerin gerçekleştirilmesi ile mümkündür. Sağlık hizmetlerinde, hastaların haklarına dair 
düzenlemeler, hasta haklarıyla gerçekleştiğinden, çocukların sağlık hizmetlerinde haklarına dair 
düzenlemeler de çocuk hastaların hakları ile gerçekleştirilebilir.    

Hasta Hakları ve Çocuğun Hasta Hakları 

Hasta hakları, hastaların başvurdukları sağlık kuruluşunda, hastalara verilen sağlık hizmetlerinin nasıl 
verileceğini, sağlık çalışanları ile hasta arasındaki ilişkinin nasıl olması gerektiğini, hastaların sağlık 
kuruluşlarında hizmet alırken neleri talep edebileceğini belirleyen düzenlemelerden oluşur (Yanardağ, 
2013). 

Türkiye’de hasta hakları ile ilgili düzenlemeler 1998 yılında yürürlüğe giren Hasta Hakları 
Yönetmeliği ile birlikte gerçekleşmeye başlanmış, bu çerçevede sağlık tesislerinde hasta hakları 
birimleri kurulmuş, hastaların hasta haklarına dair talepleri ve şikayetleri ile sağlık tesisinde 
yaşadıkları sorunların çözülmesi için  çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmeye başlanmıştır. 

Türkiye’de hasta haklarına dair düzenlemeler hasta gruplarına veya dezavantajlı gruplara özgü olarak 
düzenlenmemiş olup tüm hastalar için belirli standartlar belirlenmiş, kısıtlı veya reşit olmayanlara dair  
düzenlenmeler yönetmelikte hakların gereklerinin nasıl gerçekleştirileceğine dair maddelerle 
açıklanmıştır. 

Her ne kadar ulusal mevzuatta hasta gruplarına özgü düzenlemeler bulunmasa da, uluslararası 
düzeyde,  hasta hakları alanında kanserli hastaların hakları, engelli hastaların hakları gibi hasta 
gruplarına özgü hasta hakları metinlerinin olduğu   görülmektedir. Hasta haklarına dair metinlerin 
bulunduğu  hasta gruplarından biri de çocuk hastalardır. 
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Çocuk Hastaların Hakları 

Hasta hakları fikri hasta hakları ile ilgili belgelerle şekillenir.  Bu bağlamda çocuk hastaların hakları da  
çocuk hastalara dair gerçekleştirilen düzenlemelerle  ortaya çıkmaktadır. Uluslararası düzeyde geçerli 
bir çocuk hastaların hakları belgesi bulunmamakla beraber, farklı ülkelerde çocuk hastaların hakları 
fikrine dair  çeşitli düzenlemeler bulunmaktadır. Bu düzenlemelerden bazıları, 1988 yılında 
Hastanelerdeki Çocuklar için Avrupa Derneği tarafından yayınlanan Hasta Çocuklar Bildirgesi, 
Alabama’da Yaşayan Çocukların ve Ebeveynlerinin  Hasta Hakları Bildirgesi ve Avustralya Çocuk 
Hastaneleri Sağlık Hizmetlerinde Çocuk ve Gençlerin Hasta Hakları Sözleşmesidir. 

Hasta Çocuklar Bildirgesi 

1998 yılında yayınlanan ve 2001 yılında Brüksel’de revize edilen Hasta Çocuklar Bildirgesine göre 
hasta çocukların hakları aşağıdaki gibidir:  

1) Çocuk hastaneye yatırılırken, ebeveynlere çocuğuyla birlikte kalabileceği bildirilmeli, çocuğun
yanında kalabilmeleri için yardım edilmeli ve cesaretlenmelidir.

2) Ebeveyn bunun için ek ücret ödememeli, maaş kesintisine uğramamalıdır
3) Ebeveyn çocuğun bakımına katılabilmek için  “temel bakım” ve “klinik rutini hakkında

bilgilendirilmeli ve aktif katılım için teşvik edilmelidir
4) Tıpkı ebeveynleri gibi çocuklar da, yaşları ve kavrayışları paralelinde bilgilendirilme hakkına

sahiptir
5) Bedensel ve ruhsal sıkıntıları giderecek her türlü yöntem uygulanmalıdır
6) Çocuklar ve ebeveynleri, sağlık durumlarını ilgilendiren her karara katılma hakkına sahiptir.
7) Her çocuk, gereksiz tıbbi tedavi ve muayenelerden korunma hakkına sahiptir.
8) Çocuklar, gelişimleri gereği aynı gereksinimlere sahip diğer çocuklarla birlikte bakılma hakkında

sahiptir
9) Çocuklar erişkin ünitelerinde yatırılmamalıdır
10) Ziyaretçi için  yaş sınırlandırılması getirilmemelidir
11) Çocuklar ancak gereksinim duydukları tıbbi tedavi, evlerinde ya da gündüz kliniklerinde

yapılamadığında hastaneye alınmalıdır
12) Hastanede yatan çocuklar ebeveynlerini ya da diğer yakınlarını her zaman yanlarında bulundurma

hakkına sahiptir.
13) Çocuklar yaşlarına ve durumlarına uygun, oynamak, dinlenmek ve eğitim almak için kapsamlı

olanakları olan bir çevrede bulunma hakkına sahiptir. Çevre, çocukların gereksinimlerine uyan bir
şekilde düzenlenmeli ve uygun personele sahip olmalıdır

14) Çocuklar eğitimleri ve empati yetenekleri çocukların bedensel, ruhsal ve gelişimsel
gereksinimlerine, ailelerinin gereksinimlerine yanıt verebilecek görevliler tarafından bakım görme
hakkına sahiptir.

15) Hasta çocuğa kesintisiz bakım, olabildiğince küçük bir ekip tarafından verilmelidir.
16) Çocuklara duygu ve anlayışla yaklaşılmalı, mahremiyetlerine her zaman saygı gösterilmelidir (

Kindundh, 2006, akt Yanardağ, 2017 )

Hasta Çocuklar Bildirgesine  çocuğun katılım hakkı açısından bakıldığında, Bildirgenin 4. maddesinde 
“tıpkı ebeveynleri gibi çocuklar da, yaşları ve kavrayışları paralelinde bilgilendirilme hakkına sahiptir” 
ifadesiyle, bildirgenin   6.maddesinde bulunan “çocuklar ve ebeveynleri, sağlık durumlarını 
ilgilendiren her karara katılma hakkına sahiptir” ifadesinin çocukların katılım hakkına dair 
düzenlemeler olduğu görülmektedir. 

Alabama’da Yaşayan Çocukların ve Ebeveynlerinin Hasta Hakları Bildirgesi 

Alabama’da Yaşan Çocukların ve Ebeveynlerin Hasta Hakları Bildirgesi, 30 Hak ve 6 sorumluluktan 
oluşmaktadır.  Bildirgenin 1 ve 5 maddeleri arasındaki haklar, tedavi hizmetlerine erişim, ayrımcılık 
görmeme, dini ve kültürel özelliklere saygı ve mahremiyet, olumlu benlik imajını desteklemek için 
kişisel saygı gösterir şekilde sağlık hizmetlerinin sunumu ile ilgilidir. 
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Bildirgenin 6 ve 13. maddeleri arasındaki haklar, ziyaret hakkının nasıl sağlanacağı, hangi durumda 
ziyaret hakkının kısıtlanacağı ve ziyaretlerinin kısıtlanması durumunda bu durumu çocuğa özgü 
anlatılması, aile üyelerinin sağlık bakım kararlarına dahil edilmesi veya dışarıda tutulması, hastanın 
bakımında sorumlu kişilere dair bilgiler, tedaviyle ilgili zamanında bilgilenme, hastanın temsilcisine 
bilgi verme ilgidir.  

Bildirgenin 14 ve 21. Maddeleri arasındaki haklar, hastanın bakımından sorumlu uygulayıcı tarafından 
hastayı bilgilendirme, tedavinin reddi, zihinsel, fiziksel, cinsel ihmal ve istismardan tacizden korunma, 
hastane dışındaki kişilerle iletişime geçme,  gerekirse tercüman hizmetlerinden yararlanma,  hastanın 
makul, eş zamanlı sağlık hizmetlerine katılım, hastanın onamı,  araştırma, eğitim projelerine katılıma 
dair düzenlemeler  ile ilgilidir.  

Bildirgenin 22 ve 30. Maddeler arasındaki haklar koruyucu ve savunuculuk hizmetlerine erişim, 
hastanın talepleri ve masraflara dair bir uzmanla görüşme, transfer edilme, faturalandırma ile ilgili 
işler, uygun ağrı değerlendirmesi ile ilgili düzenlemelerden oluşmaktadır.  

Öte yandan Bildirgede, hasta hakların yanında, hasta sorumlulukları da bulunmaktadır. Hastaların, 
ebeveynlerin ve yasal vasilerin, hastanın mevcut şikayeti ve tıbbi geçmişini paylaşma, sağlık ekibinin 
önerdiği plana uyma, çocuklar ile ilgili ilgili yönetmelikler ve kurallara uyma,  mahremiyet hakkı, 
gürültüsüz bir ortamın sağlanması, sigara içileceği belirtilen alanlarda sigara içilmesi gibi  
sorumlulukları bulunmaktadır.  

Bildirgeyle çocuk katılımı  ilkesi açısından bakıldığında sözleşmenin 19.maddesinde alternatif 
tedavilerin, ölüm dahil olmak üzere potansiyel risklerin, yan etkiler ve tekrarlama, iyileşme olasılıkları 
ve tedavi ve hizmet maliyetleri dahil olmak üzere  hastanın durumuna özgü açık bir şekilde 
açıklayarak hastanın sağlık bakımıyla ilgili karar verme süreçlerinde makul ve bilgilendirilmiş  
katılımın sağlanması  gerektiğinin ifade edildiği görülmektedir.  

Avustralya  Sağlık Hizmetlerinde Çocuk ve Gençlerin Hakları Sözleşmesi 

Avustralya  Çocuk Hastaneleri Birliği tarafından 2011 yılında Sağlık Hizmetlerinde Çocuk ve 
Gençlerin Hakları sözleşmesi oluşturulmuştur. Bu sözleşmeye göre çocuklar aşağıdaki haklara 
sahiptir. 

1. Çocukların çıkarlarını, herkes için birincil uğraş olarak değerlendirmesi,
2. Çocukların  görüşlerini ifade etme, duyulma ve ciddiye alma hakkı,
3. Sağlık hizmetlerine en üst düzeyde  ulaşma,
4. Bir bütün olarak kendilerine ve ailelerine ve ailenin bireysel özelliklerine, inançlarına, kültürlerine

saygı duyulması,
5. Ebeveynler ve aileleri tarafından beslenme,  sağlık hizmeti alırken  desteklenen aile ilişkilerine sahip

olmak,
6. Çocukların anlayabileceği şekilde bilgiye sahip olması,
7. Karar verme sürecinde yeteneklerine uygun olarak dahil olma,
8. Her türlü zarardan korunma,
9. Mahremiyete saygı,
10. Hastalık veya engel nedeniyle katılmak zor olsa bile eğitim, oyun, yaratıcı faaliyetler ve rekreasyon

çalışmalarına katılma,
11. Çocukları pediatrik bağlamın ötesine götüren iyi planlanmış bakım planları dahil olmak üzere sağlık

hizmetlerinin sürekliliği ( Children’s Hospitals Australasia,2010)

Çocuk katılımı ilkesi açısında sözleşmeye bakıldığında,  Sözleşmenin 7.maddesinin çocukların karar 
verme sürecine yeteneklerine uygun olarak dahil olmalarına  dair düzenlemede bulunduğu 
görülmektedir.  
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Türkiye’de Hasta Hakları ve Çocukların Katılım Hakkı 

Çocukların  hasta haklarına dair  düzenlemeler  Hasta Hakları Yönetmeliği ve Klinik Araştırmalar 
Hakkında Yönetmelikle yapılmıştır.  Düzenlemelere BM Çocuk Hakları  Tavsiye Kararları 
doğrultusunda bakıldığında,  çocuğun kendi görüşlerini ifade etme hakkı,   anne ve babasının rızası 
olmadan tıbbi danışmanlık ve tavsiye erişimi hakkı, çocukların kendi sağlıkları ve gelişimleri ile ilgili 
politikalara katılımına dair  düzenlemelerin bulunmadığı görülmektedir.  

Buna karşın, küçük çocuklar da dahil olmak üzere çocukların onların gelişen kapasiteleri ile uyumlu 
bir şekilde karar verme sürecine dahil edilmelerine dair düzenlemenin Hasta Hakları Yönetmeliğinin 
24. Maddesinde yapıldığı görülmektedir.  Hasta Hakları Yönetmeliğinin 24. Maddesinde “ tıbbi
müdahalelerde hastanın rızası gerekir. Hasta küçük veya mahcur ise velisinden veya vasisinden izin
alınır. Hastanın, velisinin veya vasisinin olmadığı veya hazır bulunamadığı veya hastanın ifade
gücünün olmadığı hallerde, bu şart aranmaz. Kanuni temsilcinin rızasının yeterli olduğu hallerde dahi,
anlatılanları anlayabilecekleri ölçüde, küçük veya kısıtlı olan hastanın dinlenmesi suretiyle mümkün
olduğu kadar bilgilendirme sürecine ve  tedavisi ile ilgili alınacak kararlara katılımı sağlanır”
denmektedir. Ancak çocukların kararlara katılımın nasıl sağlanacağına dair bir düzenleme
bulunmamaktadır.

Ayrıca   çocuklarla yapılan  klinik araştırmalarda çocuk rızasını açıklama yetisine sahip ise kendi 
rızasının yanı sıra ana ve babasının veya vesayet altında ise vasisinin,  çocuğun araştırmaya iştirak 
etmeyi reddetmesi veya araştırmanın herhangi bir safhasında araştırmadan çekilmek istemesi 
durumunda çocuk araştırmadan çıkarılması, çocuk kendisine verilen bilgi hakkında değerlendirme 
yapabilecek ve bu konuda bir kanaate varabilecek kapasitede ise, araştırma ile ilgili gerekli tüm 
bilgiler çocuğa uygun bir şekilde anlatılmasına dair düzenlemeler bulunmaktadır.  

Tavsiye Kararları Çocukların Hasta Haklarına Dair 
Düzenlemeler 

1. Çocuğun kendi görüşlerini ifade etme hakkına
saygıyı ve çocukların sağlıklı gelişimi ve
esenliğinin desteklenmesine katılımı doğrultusunda
çocuğun katılımının sağlanması

- 

2. Küçük çocuklar da dahil olmak üzere çocukların
onların gelişen kapasiteleri ile uyumlu bir şekilde
karar verme sürecine dahil edilmeleri

Hasta Hakları Yönetmeliğinin 24. Maddesi 

3. Çocuğun yaşı ne olursa olsun anne ve babanın
rızası olmadan gizli tıbbi danışmanlık ve tavsiye
erişimini sağlamak

- 

4. Çocukların bağımsız ve yetkin bir uzman ile
istişareden sonra herhangi bir bireysel profesyonel
kapasite değerlendirmesine gerek olmadan rıza
verme hakkının olması

- 

5. Çocukların  klinik deneylere katılmasına yönelik
düzenleme

Hasta Hakları Yönetmeliğinin 35. Maddesi 
ve Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik 

Çocukların kendi sağlıkları ve gelişimleri ile ilgili 
hizmetlerin planlanmasına ve programlanmasına, 
çocukların görüşlerini ve tecrübelerini belirtilmesi  

- 

Tablo :Tavsiye Kararları ve Ulusal Sağlık Mevzuatındaki Karşılıkları 

Çocuklara yönelik hasta hakları  ile ilgili düzenlemelere bakıldığında, Türkiye’de sağlık hizmetlerinde 
çocuk katılımının sağlanabilmesi için çocuğun kendi görüşlerini ifade etmesine , kendi sağlıkları ve 
gelişimleri ile ilgili düzenlemelerde söz sahibi olabilmesine yönelik düzenlemelere daha fazla  ihtiyaç 
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olduğu, çocuk ve ergenlerin anne ve babalarından veya yasal temsilcilerinden habersiz bir şekilde 
sağlık hizmetlerine dair danışmanlık ve tavsiye almasına yönelik düzenlemelerin yapılması gerektiği 
görülmektedir. 

SONUÇ 

Farklı ülkelerde farklı şekillerde gerçekleştirilmekle beraber, çocukların hasta haklarına dair 
düzenlemeler  bulunmakta ve bu düzenlemelerle çocukların katılım hakkı  sağlık hizmetlerinde 
tanınmaktadır. Bu bağlamda Türkiye’de de  sağlık hizmetlerinde çocuk katılımının gerçekleşebilmesi 
için, çocukların katılım hakkını da içeren çocuk hastaların haklarına dair yasal düzenlemelerin 
yapılmasına ihtiyaç vardır. 

 Yasal düzenlemeyle,  çocukların kendileriyle ilgili  konularda söz sahibi olabilmesi için İl Sağlık 
Müdürlüklerinde ve Hastanelerde Çocuk Hastalar Komiteleri kurulmalıdır.  Kronik hastaların da 
katıldığı, çağrı ile toplanan bu komitelerle, çocuklara yönelik gerçekleşecek düzenlemelere dair 
çocukların görüşleri alınmalıdır.  Satın alma süreçleri de dahil olmak üzere tüm yönetim süreçlerinin 
çocuk görüşleriyle gerçekleştirilmesi olanaklı hale getirilmelidir. 

Ayrıca yapılacak yasal düzenlemeyle  hasta hakları birimleri aracılığıyla çocukların sağlık 
hizmetlerine erişirken karşı karşıya kaldığı sorunlar ve talepler ele alınmalı ve yerel düzeyde 
politikalar geliştirilmelidir.  Bu çerçevede çocuklara özgü hasta haklarını korumaya dair mekanizmalar 
oluşturulmalıdır. 

Çocukların hasta haklarına dair yasal düzenlemeyle çocuk ve ergenlerin anne ve babalarından veya 
yasal temsilcilerinden habersiz bir şekilde sağlık hizmetlerine dair danışmanlık ve tavsiye almasına 
yönelik düzenlemelerin yapılması, İl Sağlık Müdürlüklerinde danışma birimlerinin kurulması 
sağlanmalıdır. 

Son olarak  yapılacak yasal düzenlemeyle  toplam kalite uygulamaları çocuklara özgü hale 
getirilmelidir (Yanardağ, 2017). Bu bağlamda memnuniyet anketleri dahil olmak üzere, hastaların 
görüşlerine dair düzenlemeler gerçekleştirilmeli çocukların görüşlerin resim ,  anket vb.  araçlar   
aracılığıyla alınması sağlanmalıdır.   
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HASTANE ÇALIŞANLARININ HASTA HAKLARINA İLİŞKİN 
GÖRÜŞLERİ 

Seda Kumru1 
Gizem Dinçel2 

Ayşenur Çamurcu3 
Dicle Tekkaraman4 

Melis Özel5

Özet 

Bu çalışmanın amacı bir vakıf üniversite hastanesinde çalışan doktor dışındaki sağlık personeli ve hasta kayıt 
personeli görüşlerinin değerlendirilmesidir. Tanımlayıcı olan bu çalışmada hasta hakları ile ilgili 24 olumlu 
ifadenin yer aldığı bir anket uygulanmıştır. Çalışmaya katılım sağlayan 303 hastane çalışanının %86,5’i kadın, 
%55’i 24 yaşından genç, %68’i hasta kabul birimi çalışanı ve %54’ü ön lisans mezunudur. Katılımcıların %84’ü 
hasta haklarının temel insan haklarından biri olduğu konusunda görüş bildirmişlerdir (4,23±0,94). Bununla 
birlikte hastane çalışanlarının hasta hakları ile ilgili görüşleri arasında yaş, eğitim, hastanedeki görev ve 
hastanede çalışma süresi değişkenlerine göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık bulunmuştur  (p<0,01; p<0,05). 
Çalışmada elde edilen sonuçlara göre özellikle hasta ilişkileri, sağlık hizmetlerinde bilgilendirilme hakkı ve kalite 
konularında eğitimler verilmesinin sağlık hizmeti sunumunda hasta hakları gerekliliklerinin yerine getirilmesi ve 
sağlık hizmeti kalite seviyesinin artırılması konusunda katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Anahtar Kelime: hasta hakları, sağlık hizmetleri yönetimi, hastane yönetimi 

THE VIEWS OF HOSPITAL STAFF RELATED TO PATIENT RIGHTS PRACTICES 

Abstract 

The aim of the research was to evaluate the views of healthcare personnel outside the doctor and patient registry 
personnel working at the foundation university hospital about patient rights. In this descriptive study, a 
questionnaire including 24 positive statements about patient rights was applied and views of 306 hospital workers 
were analyzed. Of the 303 hospital workers participating in the study, 86.5% were women, 55% are 24 years and 
younger, 68% are patient registry personnel and 54% are graduated from associate degree.  84% of participants 
commented that patient right is one of fundamental human rights (4,23±0,94). It was seen in the statistical 
evaluation that there was a significant statistical difference between views on patient rights of the hospital workers 
age, educational status, duty at the hospital, and working period in the hospital (p<0,01, p<0.05). According to 
the results obtained in the study, it is thought that learning activities related to patient relations, information rights 
and quality in health services contribute to fulfill patient rights requirements and to increase the level of quality 
of health care services. 

Key Words: rights of patients, health services management, hospital management 

1. Giriş

Geçmişte hekim-hasta ilişkisi odağında ele alınan ve temel insan haklarının bir alt başlığı olan hasta 
hakları hastanın desteklenmesi ve toplumsal açıdan güçlendirilmesini amaçlamaktadır (Erbil, 2009; 
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Türk Tabipler Birliği, 2010). Hasta hakları uluslararası birçok belge, sözleşme ve düzenlemeye konu 
olmuştur. Hasta hakları ile ilgili temel başlıklar arasında bilgilendirilme ve bilgi isteme, hizmetten genel 
olarak faydalanma, mahremiyet ve özel hayat, sağlık kuruluşunu ve personelini seçme ve değiştirme, 
hastanın yeterli ölçüde bilgilendirildikten sonra tedaviyi kabul, reddetme, durdurma ve onay hakkı, dini 
sorumluluklarını yerine getirebilme, sağlık hizmetini güvenli bir ortamda alma, insani değerlere saygı 
gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık isteme, müracaat, şikâyet ve dava, ziyaret ve refakatçi 
bulundurma, kendi kaderini belirleme, onurlu bir biçimde ölme, kendisiyle ilgili tüm tıbbi ve kişisel 
bilgilerin gizliliğine gereken saygıyı isteme ve istediği zaman bu bilgilerine ulaşabilme, sağlık bakımı 
sürekliliği yer almaktadır. Türkiye’de hasta hakları ile ilgili temel düzenlemeler Anayasa, Tıbbi 
Deontoloji Tüzüğü, Hasta Hakları Yönetmeliği ve Sağlık Tesislerinde Hasta Hakları Uygulamaları 
Yönergesidir. Hasta Hakları Yönetmeliği özel ve kamuya ait tüm sağlık hizmeti sunucularına yönelik 
düzenlemelere sahiptir. Bu yönetmelikte hasta hakları sırf insan olma sebebiyle var olan haklar olarak 
ifade edilmiştir. Yönetmelikte vurgu yapılan hasta hakları bilgilendirilme hakkı, tıbbi müdahale 
öncesinde hastanın rızasının alınması, sağlık hizmeti sunan sağlık personelinin tanıtılması ve 
istenildiğinde değiştirilmesi hakkı, mahremiyete özen gösterilmesi, dini hizmetlerden faydalanma hakkı, 
ziyaretçi ve refakatçi bulundurma hakkı ve şikâyet ve başvuru hakları olarak sıralanabilir. Hasta hakları 
konusunda hastaların bilgilendirilmesi ve bu hakların korunması ile sağlık hizmeti sunumunun bu 
doğrultu da sunulabilmesi için hastane çalışanlarının hasta hakları konusundaki farkındalıkları ve 
görüşleri önem arz etmektedir. Literatürde hasta hakları ile ilgili tarafların görüşleri, bilgi seviyeleri ve 
tutumları ile ilgili çalışmalar yer almaktadır (Zincir ve Erten, 2009; Ocaktan vd., 2004; Taylan ve 
Baydoğan, 2015; Çetinkaya vd., 2013; Tanrıverdi ve Özmen, 2011; Bilir vd., 2015; Toygar, 2015). Bu 
çalışmanın amacı da bir vakıf üniversite hastanesi çalışanlarının hasta haklarına ilişkin görüşlerinin 
değerlendirilmesidir. 

2. Yöntem

Hasta hakları kavramı, sağlığa atfedilen değer ve sağlık hizmetlerinden beklentilerin değişmesiyle 
birlikte önemini artırmakta ve kapsamı değişmektedir. Bununla birlikte sağlık hizmeti sunumunda farklı 
çalışma alanları oluşmakta ve hastane çalışanı kavramı değişime uğramaktadır. Bu nedenlerle sağlık 
hizmetinin odağında olan hastaların sahip oldukları haklar ve sağlık hizmeti sunumunda yer alan 
tarafların görüşleri ile ilgili çalışmalar sağlık hizmeti sunumunda cevap verebilirliğin sağlanması ve 
kalitenin artırılması için önemli katkılar sağlamaktadır.  
Hastane çalışanlarının hasta hakları konusunda görüşlerinin tespit edilebilmesini amaçlayan bu çalışma 
23 Mart-10 Mayıs 2018 tarihleri arasında bir vakıf üniversite hastanesinde çalışan doktor dışındaki 
sağlık personeli ile hasta kayıt birimi çalışanlarını kapsayan kesitsel bir araştırmadır. Araştırmanın 
evrenini 900 hastane çalışanı oluşturmaktadır. Yapılan hesaplamada örneklem sayısı, %95 güven aralığı 
ve %5 sapma ile 270 olarak bulunmuştur. Çalışmada kolayda örnekleme yöntemi ile 320 anket 
uygulanmış, ancak bazı anketler tamamlanmama gibi nedenlerle değerlendirme dışında tutulmuş ve 303 
anket verisi analiz edilmiştir.  
Hastane çalışanlarının hasta hakları konusunda görüşlerinin tespit edilebilmesini amaçlayan bu 
çalışmada araştırmacıdan izin alınarak Bostan (2008) tarafından uygulanan anket revize edilerek 
kullanılmıştır. Çalışmada ankette yer alan hasta hakları ile ilgili 24 ifadeye yer verilmiştir. Ölçeğin 
güvenilirliği Cronbach alpha (0,826) ile belirlenmiştir. Katılımcıların bu ifadelerle ilgili görüşlerini 
Kesinlikle Katılmıyorum, Katılmıyorum, Kısmen Katılıyorum, Katılıyorum ve Tamamen Katılıyorum 
olarak belirtmeleri istenilmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde SPSS 22.0 paket programı 
kullanılmıştır. Öncelikle katılımcıların demografik özellikler ile ilgili tanımlayıcı istatistikler verilmiş 
ve hasta hakları ile ilgili görüşlerine ilişkin ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. 
Bununla birlikte hasta hakları ile ilgili ifadelere katılım düzeyleri arasında farklılıklar katılımcıların 
cinsiyeti, yaşı, eğitim durumları, meslekte çalışma süreleri, hastanede çalışma süreleri, katıldıkları 
hizmet içi eğitim sayıları gibi özelliklerine göre incelenmiştir. Şencan (2005) tarafından veri sayısı 
otuzdan büyük olanlar (n>30) ve normal dağılıma yakınsadığı tespit edilen veriler için parametrik testler 
uygulanacağı belirtilmiştir (Şencan, 2005:193). Bu doğrultuda bu koşulu sağlayan veriler için 
parametrik, normal dağılıma uygun olmayan veriler için ise nonparametrik testler kullanılmıştır. 
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Analizlerde, bağımsız örneklem t-testi, Kruskal Wallis testi, Mann Whitney-U testi, ANOVA ile çoklu 
karşılaştırma testleri (Akgül, 2005) uygulanmıştır.  

3. Bulgular

Çalışmaya katılım sağlayan 303 hastane çalışanının %86,5’i kadınlardan oluşmaktadır. Katılımcıların 
demografik özelliklerine bakıldığında büyük bir çoğunluğunun (%55) 24 yaştan daha genç olduğu, 
meslekte çalışma sürelerinin 4 yıldan daha az olduğu (%71,6) ve %53,8’inin hastanedeki görev 
sürelerinin 2 yıldan az olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılım sağlayanların büyük çoğunluğu 
(%68) hasta kabul birimi çalışanları olup eğitimleri ise ön lisans seviyesinde yoğunlaşmaktadır (%53,5). 
Katılımcıların %78,9’u gelirini 2.000 TL ve daha az olarak belirtmişlerdir. Katılımcıların %16,8’i bir 
yıl içinde en az bir hizmet içi eğitime ve %31,4’ü ise 5 eğitime katılmıştır.  

Tablo 1: Hastane Çalışanlarının Tanımlayıcı Bilgileri 

Sayı Yüzde (%) 
Cinsiyet 
Kadın 262 86,5 
Erkek 41 13,5 
Yaş 
0-24 yaş 167 55,1 
25 yaş ve üzeri 136 44,9 
Eğitim 
Lise 58 19,1 
Önlisans 162 53,5 
Lisans 83 27,4 
Hastane Görevi 
Sağlık Çalışanı 97 32,0 
Hasta Kabul Birimi Çalışanı 206 68,0 
Meslekte Çalışma Süresi 
0-4 Yıl 217 71,6 
5 Yıl ve daha fazla 86 28,4 
Hastanede Çalışma Süresi 
0-2 Yıl 163 53,8 
3 Yıl ve daha fazla 140 46,2 
Bir Yılda Alınan Hizmet İçi Eğitim Sayısı 
1,00 51 16,8 
2,00 35 11,6 
3,00 65 21,5 
4,00 57 18,8 
5,00 95 31,4 
Aylık Gelir 
0-2000 TL 239 78,9 
2000 TL üzeri 64 21,1 

Çalışmada yer alan hastane çalışanları hasta hakları ile ilgili 24 ifade ile ilgili görüşlerini belirtmiş ve 
hasta hakları ile ilgili birçok olumlu ifadeye yüksek katılım göstermişlerdir. Katılımcıların yaklaşık 
%84’ü hasta hakları için insan olmanın yeterli olduğuna katılıyorum ya da tamamen katılıyorum 
yanıtını vermişlerdir (4,23±0,94). Benzer şekilde yüksek katılım gösterilen ifadeler “Hastalar, hastane 
ve sağlık personelinin varlık nedenidir.” (4,26±0,780), “Hasta hakları yükselen bir değerdir.” 
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(4,15±0,733), “Hasta hakları konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç vardır.” (4,07±0,813), “Hastane 
olarak kalite belgesi alınmalıdır.” (4,33±0,748), “Hastanenin kalite belgesi alması verdiği hizmetin 
kalitesini yükseltir.” (4,41±0,730), “Görevli personel işini yaptığı hastaya kendini tanıtmalıdır.” 
(4,25±0,858), “Hastaya bilgi vermek için harcanan zaman, sırada bekleyen hastaya haksızlık değildir.” 
(4,07±0,881), “Hastanelerde hasta şikâyetleri için özel birimler olmalıdır.” (4,17±0,824), “Hastane 
ortamında, hastaların ibadet etme isteklerini karşılamak zor değildir.” (4,37±0,752), “Hastaların 
hastalığının tedavisi kadar, mahremiyet hakkına da önem verilmelidir.” (4,49±0,709), “Hastalar tıbbi 
işlemler esnasında yanlarında refakatçi bulundurabilirler.” (4,03±0,893), “Her tıbbi müdahaleden önce 
hastanın rızasını almak gerekir.” (4,32±0,709), “Hasta yoğunluğunun fazla olmasına rağmen hastalara 
yeterli özen gösterilmelidir.” (4,21±0,769), “Hastayla ilgili tıbbi verilerin hepsinin kaydedilmesi 
gerekir.” (4,52±0,624), olarak belirlenmiştir. Diğerleri ile karşılaştırıldığında daha düşük düzeyde 
katılım sağlanan ifadeler “Hasta hakları uygulamaları sağlık çalışanlarının aleyhine değildir.” 
(3,71±0,924), “Hastalar, çoğu kez gerekli sorular sormaktadır.” (3,21±1,029), “Sürekli hasta haklarının 
öne çıkarılması, hastaların uygun olmayan taleplerini artırmamaktadır.” (3,04±1,184), Hastalara 
gerekli hizmeti verebilmek için otoriter davranmak gerekli değildir. (3,12±1,108), Hastaların agresif 
tepki göstermeleri, çalışanların agresif davranmasını haklı çıkarmaz. (3,71±1,014), Hastaların 
kullandıkları alanların temizliğinin yapılmasına katkıda bulunmaları gerekmez. (3,11±1,108), Hasta 
memnuniyeti, çalışanların değerlendirilmesinde bir ölçüt olmalıdır. (3,81±0,802) olarak belirlenmiştir. 

Çalışmaya katılan kadınlar ve erkeklerin çalışmada yer alan ifadelere katılım düzeyleri arasındaki 
farklılık analiz edilmiş ve “Hastalara gerekli sağlık hizmeti verebilmek için otoriter davranmak gerekli 
değildir.” ifadesine katılım düzeyleri arasında cinsiyete göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık 
olduğu (p<0,05) ve kadınların bu ifade için daha yüksek katılım gösterdikleri (3,16±1,12) sonucuna 
varılmıştır.  

Tablo 2: Hastane Çalışanlarının Hasta Haklarına İlişkin Görüşlerinde Cinsiyete Göre Fark Bulunan 
İfadeler  

Cinsiyet Ort. ss U p 

Hastalara gerekli hizmeti verebilmek için otoriter 
davranmak gerekli değildir. 

Kadın 3,16 1,12 4374,500 ,048* Erkek 2,83 0,97 

Katılımcıların yaş grupları arasında göre hasta hakları ile ilgili bazı ifadelere katılım düzeyleri arasında 
istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. “Hastalar, çoğu kez gerekli sorular sormaktadır.” 
ifadesi için 24 yaş ve altındakilerin katılım düzeyi ortalamaları 3,10 iken 25 yaş ve üzerindekilerin 
katılım düzeyi ortalamaları 3,35’dir. “Hastaların kullandıkları alanların temizliğinin yapılmasına katkıda 
bulunmaları gerekmez.” ifadesine katılım düzeylerine bakıldığında da 24 yaş ve altındakilerin katılım 
düzeyi ortalamalarının 2,98 ve 25 yaş ve üzerindekilerin katılım düzeyi ortalamalarının 3,26 olduğu 
tespit edilmiştir. “Hastane ortamında, hastaların ibadet etme isteklerini karşılamak zor değildir.” 
ifadesine katılım düzeyleri ortalamaları 24 yaş ve altındakiler için 4,47 ve 25 yaş ve üzerindekiler için 
4,25 olarak belirlenmiştir. “Hastaların hastalığının tedavisi kadar, mahremiyet hakkına da önem 
verilmelidir.” ifadesine 24 yaş ve altındakilerin katılım düzeyi ortalaması 4,60 iken 25 yaş ve 
üzerindekilerin katılım düzeyi ortalaması 4,35 olarak gerçekleşmiştir (p<0,01).  
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Tablo 3: Hastane Çalışanlarının Hasta Haklarına İlişkin Görüşlerinde Yaş Değişkenine Göre Fark 
Bulunan İfadeler  

ort. ss t p 

Hastalar, çoğu kez gerekli sorular sormaktadır. 
0-24 yaş 3,10 1,001 -

2,113 ,035* 25 yaş ve 
üzeri 3,35 1,050 

Hastaların kullandıkları alanların temizliğinin 
yapılmasına katkıda bulunmaları gerekmez. 

0-24 yaş 2,98 1,172 -
2,271 ,024* 25 yaş ve 

üzeri 3,26 1,005 

Hastane ortamında, hastaların ibadet etme isteklerini 
karşılamak zor değildir. 

0-24 yaş 4,47 ,718 
2,523 ,012* 25 yaş ve 

üzeri 4,25 ,777 

Hastaların hastalığının tedavisi kadar, mahremiyet 
hakkına da önem verilmelidir. 

0-24 yaş 4,60 ,686 
3,044 ,003** 25 yaş ve 

üzeri 4,35 ,715 

“Hastanenin kalite belgesi alması verdiği hizmetin kalitesini yükseltir.” ifadesi için eğitim durumuna 
göre istatistiksel anlamlı farklılık olduğu ve lisans (4,24±0,733) mezunlarının katılım düzeyinin lise 
mezunlarına göre yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<0,01). “Görevli personel işini yaptığı hastaya 
kendini tanıtmalıdır.” (p<0,05), “Hastalara gerekli hizmeti verebilmek için otoriter davranmak gerekli 
değildir.” (p<0,05), “Hasta memnuniyeti, çalışanların değerlendirilmesinde bir ölçüt olmalıdır.” 
(p<0,01), “Hastalar tıbbi işlemler esnasında yanlarında refakatçi bulundurabilirler.” (p<0,05) ifadelerine 
lise ve lisans mezunlarının katılım düzeylerinde istatistiksel açıdan anlamlı farklılık vardır. “Hasta 
yoğunluğunun fazla olmasına rağmen hastalara yeterli özen gösterilmelidir.” (p<0,01) ifadesi için ise 
lisans (4,45±0,569) mezunlarının katılım düzeyi hem lise (4,10±0,831)  hem de ön lisans 
(4,13±0,812) mezunlarının katılım düzeyinden anlamlı farklılık göstermiştir.  

Tablo 4: Hastane Çalışanlarının Hasta Haklarına İlişkin Görüşlerinde Eğitim Durumlarına Göre Fark 
Bulunan İfadeler 

Gruplar Eğitim 
Durumu Ort. ss F p Fark 

Hastanenin kalite belgesi alması verdiği 
hizmetin kalitesini yükseltir. 

Lise 4,24 ,73 
5,481 ,005** Lise-

Lisans Önlisans 4,37 ,78 
Lisans 4,59 ,59 

Görevli personel işini yaptığı hastaya 
kendini tanıtmalıdır. 

Lise 4,09 ,94 
3,508 ,031* Lise-

Lisans Önlisans 4,20 ,86 
Lisans 4,45 ,75 

Hastalara gerekli hizmeti verebilmek için 
otoriter davranmak gerekli değildir. 

Lise 3,47 ,90 
3,988 ,020* 

Lise-
Lisans Önlisans 3,07 1,12 

Lisans 2,95 1,18 

Hasta memnuniyeti, çalışanların 
değerlendirilmesinde bir ölçüt olmalıdır. 

Lise 3,83 ,84 

6,437 ,002** 

Önlisans-
Lisans Önlisans 3,68 ,79 

Lisans 4,06 ,738 

Hastalar tıbbi işlemler esnasında 
yanlarında refakatçi bulundurabilirler. 

Lise 3,76 ,979 
3,977 ,020* 

Lise-
Lisans Önlisans 4,05 ,869 

Lisans 4,18 ,843 
Lise 4,10 ,831 5,505 ,004** 
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Hasta yoğunluğunun fazla olmasına 
rağmen hastalara yeterli özen 
gösterilmelidir. 

Önlisans 4,13 ,812 Lise-
Lisans Lisans 4,45 ,569 

Çalışmada yer alan hasta haklarına ilişkin 24 ifade içinde “Hastaların haklarının olabilmesi için insan 
olmaları yeterlidir.” (p<0,01), “Hastanenin kalite belgesi alması verdiği hizmetin kalitesini yükseltir.” 
(p<0,05) ve “Görevli personel işini yaptığı hastaya kendini tanıtmalıdır.” (p<0,001).  ifadelerinde 
hastanedeki görev değişkenine göre katılım düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık 
olduğu ve bu ifadeler için sağlık çalışanlarının katılım düzeyinin daha yüksek olduğu görülmüştür. 
Bununla birlikte “Hastanelerde hasta şikâyetleri için özel birimler olmalıdır.” ifadesine hasta kabul 
birimi çalışanlarının daha yüksek katılım gösterdiği sonucuna varılmıştır.  

Tablo 5: Hastane Çalışanlarının Hasta Haklarına İlişkin Görüşlerinde Hastanedeki Görevlerine Göre 
Fark Bulunan İfadeler 

ort. ss t p 

Hastaların haklarının olabilmesi için insan 
olmaları yeterlidir. 

Sağlık Çalışanı 4,42 ,674 
2,895 ,004** Hasta Kabul Birimi 

Çalışanı 4,14 1,027 

Hastanenin kalite belgesi alması verdiği 
hizmetin kalitesini yükseltir. 

Sağlık Çalışanı 4,53 ,631 
2,112 ,036* Hasta Kabul Birimi 

Çalışanı 4,35 ,768 

Görevli personel işini yaptığı hastaya 
kendini tanıtmalıdır. 

Sağlık Çalışanı 4,47 ,647 
3,626 ,000*** Hasta Kabul Birimi 

Çalışanı 4,14 ,924 

Hastanelerde hasta şikâyetleri için özel 
birimler olmalıdır. 

Sağlık Çalışanı 4,02 ,736 

-2,325 ,021* 
Hasta Kabul Birimi 
Çalışanı 4,24 ,855 

Meslekte çalışma sürelerine göre 4 yıl ve daha az süredir çalışanlar ile 5 yıl ve daha uzun süredir 
çalışanların hasta hakları ifadelerine katılım düzeyleri arasında “Hastaların haklarının olabilmesi için 
insan olmaları yeterlidir.” (p<0,05)  ifadesinde istatistiksel açıdan anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. 
Bu ifade için her iki grubun katılım düzeyleri yüksek olmakla birlikte 5 yıl ve daha fazla çalışanların 
(4,41±0,709) katılım düzeyleri daha yüksektir.  

Tablo 6: Hastane Çalışanlarının Hasta Haklarına İlişkin Görüşlerinde Meslekte Çalışma Sürelerine 
Göre Fark Bulunan İfadeler 

ort. ss t p 
Hastaların haklarının olabilmesi için insan olmaları 
yeterlidir. 

0-4 Yıl 4,16 1,006 -
2,108 ,036 5 Yıl ve daha 

fazla 4,41 ,709 

Hastanede çalışma süreleri açısından 2 yıl ve daha az çalışanlar ile 3 yıl ve daha fazla çalışanların katılım 
düzeylerinin istatistiksel açıdan anlamlı olduğu ifadeler “Hastaların haklarının olabilmesi için insan 
olmaları yeterlidir.” (p<0,01) , “Hastanelerde hasta şikâyetleri için özel birimler olmalıdır.” (p<0,05) , 
“Hastayla ilgili tıbbi verilerin hepsinin kaydedilmesi gerekir.” (p<0,05) olarak sıralanmıştır.  
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Hastanede çalışma süresi açısından bakıldığında 3 yıl ve daha fazla çalışanların “Hastaların haklarının 
olabilmesi için insan olmaları yeterlidir.” ifadesine katılım düzeyleri daha yüksek olmakla birlikte 
“Hastanelerde hasta şikâyetleri için özel birimler olmalıdır.” ve “Hastayla ilgili tıbbi verilerin hepsinin 
kaydedilmesi gerekir.” ifadeleri için 2 yıl ve daha az çalışanların daha yüksek katılım gösterdikleri tespit 
edilmiştir.  

Tablo 7: Hastane Çalışanlarının Hasta Haklarına İlişkin Görüşlerinde Hastanede Çalışma Sürelerine 
Göre Fark Bulunan İfadeler 

ort. ss t p 

Hastaların haklarının olabilmesi için insan olmaları 
yeterlidir. 

0-2 Yıl 4,09 1,039 -
2,876 ,004 3 Yıl ve daha 

fazla 4,39 ,775 

Hastanelerde hasta şikâyetleri için özel birimler 
olmalıdır. 

0-2 Yıl 4,26 ,858 
1,986 ,048 3 Yıl ve daha 

fazla 4,07 ,774 

Hastayla ilgili tıbbi verilerin hepsinin kaydedilmesi 
gerekir. 

0-2 Yıl 4,60 ,573 
2,332 ,020 3 Yıl ve daha 

fazla 4,43 ,669 

Hastane çalışanları son bir yıl içinde aldıkları hizmet içi eğitim sayısına göre hasta hakları ile ilgili 
ifadelere katılım düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık olmadığı tespit edilmiştir 
(p>0,05).  

Hastane çalışanlarının belirttikleri gelir seviyelerine göre yapılan karşılaştırmalarda “Hastalar, çoğu kez 
gerekli sorular sormaktadır.” ifadesine katılım düzeyleri açısından aralarında istatistiksel açıdan anlamlı 
farklılık olduğu (p>0,05) ve 2.000 TL ve üzerinde kazanların (3,47±1,02) daha yüksek katılım 
gösterdikleri görülmüştür. Bununla birlikte gelire göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık bulunan bir 
diğer ifade “Hastanelerde hasta şikâyetleri için özel birimler olmalıdır.” (p<0,01) olarak tespit edilmiştir. 
Bu ifadeye 2.000 TL ve altında kazananlar daha yüksek katılım (4,23±0,82) göstermişlerdir. 

Tablo 8: Hastane Çalışanlarının Hasta Haklarına İlişkin Görüşlerinde Gelirlerine Göre Fark Bulunan 
İfadeler 

Ort. ss U p 

Hastalar, çoğu kez gerekli sorular sormaktadır. 
0-2000 TL 3,14 1,02 

6384,000 ,032* 2000 TL 
üzeri 

3,47 1,02 

Hastanelerde hasta şikâyetleri için özel birimler 
olmalıdır. 

0-2000 TL 4,23 0,82 

6048,500 ,006** 2000 TL 
üzeri 

3,95 0,77 

4. Sonuç

Sağlık hizmeti sunucuları hastalara, hasta yakınlarına ve herhangi bir nedenle sağlık hizmeti almak 
isteyen diğer kişilere hizmet sunmaktadırlar. Sağlık hizmeti alan bu kişilerin tanımlanmasında temel 
vurgular arasında bu kişilerin genellikle maddi ve manevi açıdan kırılgan, hassas bir durumda oldukları 
yer almaktadır. Bununla birlikte sağlık hizmeti sunumunda bilgi asimetrisinin varlığı ile birlikte 
düşünüldüğünde hem hastaların hem de hasta yakınlarının sağlık hizmeti sunumunda desteklenmesi, 
haklarının korunması ve yerine getirilmesi kaliteli sağlık hizmeti sunumu için bir gerekliliktir. Bu 
çalışmada elde edilen sonuçlara göre hastane çalışanları hasta hakları konusunda genelde pozitif görüş 
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bildirmekle birlikte bazı hususlarda eğitim vb. çalışmalarda desteklenmeleri gerektiği düşünülmektedir. 
Çalışmada elde edilen verilere göre özellikle hasta ilişkileri, sağlık hizmetleri sunumunda bilgi 
asimetrisi, sağlık hizmeti almak isteyen kişilerin bilgilendirilme hakları, sağlık hizmetlerinde kalite 
kavramı ve değerlendirilmesi, sağlık hizmetlerinde performans değerlendirme, sağlık hizmetleri 
sunumunda cevap verebilirlik kavramı konularında eğitimler verilmesinin sağlık hizmeti sunumunda 
amaca ulaşılması, hasta hakları gerekliliklerinin yerine getirilmesi ve sağlık hizmeti kalite seviyesinin 
artırılması konusunda katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  
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BİREYLERİN MUTÇULUK, HAZ VE DİNİ DÜNYA 
GÖRÜŞLERİNİN ACININ DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜCÜ ÜZERİNE 
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Özet 

Bireylerin acının dönüştürücü gücüne olan inançları kişiden kişiye farklılıklar gösterebilmekte ve bunun altında 
da farklı unsurlar yer almaktadır. Bu unsurlardan olduğu düşünülen kişilerin haz ve mutluluk duyguları ile dini 
dünya görüşlerinin acının dönüştürücü gücüne olan inançları üzerine etkisi çalışma kapsamında araştırılmaya 
değer görülmüştür. Bu bağlamda hazcılık, mutçuluk ve dini dünya görüşlerinin acının dönüştürücü gücü üzerine 
etkisinin olup olmadığı var ise ne yönde olduğunun tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Isparta 
ilinde yaşayan bireyler oluşturmaktadır. Araştırmada kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak 292 bireye 
ulaşılmıştır. Verilerin analizinde Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) programından 
yararlanılmıştır. Bahsi geçen kavramların acının dönüştürücü gücüne olan etkisini görebilmek için regresyon 
analizi yapılmıştır. Yapılan regresyon analizi sonucunda bireylerin dini dünya görüşlerinin ve mutluluk 
duygularının acının dönüştürücü gücü üzerinde anlamlı pozitif bir etkisinin olduğu bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Acının Dönüştürücü Gücü, Hazcılık, Mutçuluk, Dini Dünya Görüşleri 

THE EFFECT OF INDIVIDUALS' HEDONISM, EUDAIOMONISM AND RELIGIOUS WORLDVIEW 
ON TRANSFORMATIVE POWER OF SUFFERING  

Abstract 

Individuals' beliefs about the transformative power of suffering can vary from person to person and there are 
different elements underneath. The influence of the feelings of pleasure and happiness of the people who are 
thought to be from these elements and the beliefs of religious worldviews on the transformative power of suffering 
have been evaluated in the scope of the study. In this context, it is aimed to determine what is happening if there 
is any influence of the hedonism, eudaiomonism and religious worldviews on the transformative power of suffering. 
The universe of the research is the individuals living in the province of Isparta. 292 individuals were reached using 
sampling method easily. Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) program was used to analyze the data. 
Regression analysis was done to see the effect of the betting concepts on the transformative power of suffering. As 
a result of the regression analysis made, it was found that individuals' religious worldviews and happiness feelings 
have a significant positive effect on the transformative power of suffering.  

Key Words: Transformative Power of Suffering, Hedonism, Eudaiomonism, Religious Worldview 

1. Giriş
Acı çekme bireyler tarafından negatif algılanan, kaçınılması gereken bir hoşnutsuzluk durumu olarak 
ifade edilmektedir (Dinçer vd., 2015: 410). İnsanlar yeryüzünde varlıklarının başlangıcından bu yana 
çeşitli sebeplerle (yakınlarını kaybetme, doğal afetlerin toplum üzerinde tahribatlara yol açması,  
bulaşıcı hastalıkların yayılarak insanlığı tehdit etmesi, taciz, tecavüz, rehin alınma, şiddete maruz kalma, 
aldatılma, boşanma, intihar etme vb.) acılar çekmişlerdir (Tedeshchi and Calhoun, 1995: 16; Schaefer 
and Moos, 1998: 101-106; Calhoun and Tedeschi, 1999: 2-3; Wortman, 2004: 82). Acının dönüştürücü 
gücü kavramında travma sonrası büyümeye benzer şekilde bireylerin yaşadıkları acı verici olaylar 
sonucu olumlu yönde bir değişim ve dönüşüm sürecine (kendine güvende artış, ilişkilerde gelişim, 
ruhsal-manevi anlamda gelişme, psikolojik dayanıklılık vb.) girmeleri anlatılmaktadır (Tedeschi et all., 
1998: 10-14; Tedeschi and Calhoun, 2004: 1). İki kavram da yaşanan acı ve travmatik olaylar sonrasında 
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yaşanan olumlu etkileri incelemekle birlikte, acının dönüştürücü gücü kavramında bireylerin yaşanan 
acılar sonrası olumlu dönüşüm ve değişimler yaşanacağına dair inançlarının olması durumu ele 
alınırken, travma sonrası büyüme kavramında ise bireylerin yaşadıkları travmatik olaylar sonucu 
olgunlaşma sürecine girme, olumlu değişimler yaşama durumları ve bunların ne seviyede olduğu 
konuları ele alınmaktadır.  

Bireylerdeki acıların dönüştürücü etkisi kültür, kişilik yapısı, dini görüşler, hayata bakış açısı vb. 
faktörlere göre değişim gösterebilmektedir (Tennen and Affleck, 1998: 67-90; Eid and Diener, 2001: 
869; Joshanloo, 2014: 141). Bu bağlamda çalışma kapsamında bireylerin hayata bakış açısıyla ilgili olan 
hazcılık, mutçuluk ve dini dünya görüşleri kavramlarının bireylerin acının dönüştürücü gücüne olan 
inançlarını ne yönde etkilediği inceleme konusu olmuştur. Bu bakımdan belirtilen kavramlarla ilgili 
bilgilerin verilmesi faydalı görülmüştür. 

Dini Dünya Görüşleri: Din; bireylerin dünya görüşleri, hayata bakış açıları, tutum ve davranışları ve 
değer sistemleri üzerinde etkili bir faktördür (Mehmedoğlu, 2013: 174; Goplen and Plant, 2015: 1474). 
Bireyin dini dünya görüşleri duygu kontrolü sağlama, ölüm korkusunun azalması, diğer insanlarla 
iletişimde rahatlık vb. konularda bireylere yardımcı olmakta ve bu yolla bireylerin önemli psikolojik 
fonksiyonlarına hizmet eder nitelik taşımaktadır (Goplen and Plant, 2015: 1475). Çalışma kapsamında 
dini dünya görüşleri kavramıyla bireyin ahlaki değerleri, Tanrı kavramı, kutsal kitap, dini önderler, dini 
inanç gibi konular ele alınmıştır (Bulut ve Kuşat, 2017: 148). 

Mutçuluk (Eudaiomonism): Tüm bireylerin yaşamdaki temel amacının mutlu olmak ve mutluluğa 
erişmek olduğu bilinmektedir. Bu bakımdan mutluluk kavramı antik çağlardan itibaren pek çok düşünür 
ve filozof tarafından anlamlandırılmaya ve tanımlanmaya çalışılmıştır. Kökeninin Aristoteles 
felsefesine dayandığı ve öznel bir akıl durumu olduğu kabul edilmekle birlikte (Begum et al., 2014: 313-
315) mutluluk (eudaimonia) kavramı temel olarak bireyi olumlu yönde etkileyen duygular bütünü ya da
öznel iyi oluş mekanizması  olarak tanımlanmaktadır (Diener, 2000: 34). Mutçuluk (Eudaiomonism) ise
insanların mutluluğunu esas alan ve bu yönde değer yargıları oluşturmaya çalışan bir ahlak felsefesidir
(Aktan, 2009: 41). Aynı zamanda mutluluk, bazen daha iyi ve daha memnun olma hali bezen de yüksek
tatmin düzeyine ulaşma durumu olarak düşünülmüştür (Begum et al., 2014: 314). Bu bakımdan
mutluluğun yaşam doyumu ile yakından ilişkili olduğu ve pek çok yazar tarafından da araştırılmaya
değer görüldüğü ifade edilmektedir (Akın ve Satıcı, 2011: 66; Akın ve Özkaya 2015: 40). Literatürde
yer alan çalışmalar incelendiğinde mutluluğun; haz arayışı (olumlu duygu), sorumluluk duygusu ve
anlam arayışı gibi üç bileşeninin olduğu görülmektedir (Seligman et al., 2004: 1380).  Bunlardan ilki,
mutluluğa giden yolun bireyin olumlu duygularını artıran haz duygusu olduğudur (Seligman, 2002: 50).
Haz odaklı mutluluk yönelimine sahip olan bireyler, kendilerine anlık mutluluk veren ve olumlu
hissetmelerini sağlayan aktivitelere yönelerek yaşam doyumu elde etmektedirler (Akın ve Özkaya 2015:
40). Mutluluğun ikinci bileşeni olan sorumluluk duygusu ise bireyin yaşamındaki meşguliyeti
anlatmaktadır. Yani bireylerin sohbet etmek, kitap okumak ya da zor bir görevi başarmaktan aldıkları
memnuniyet duygusu onları mutluluğa götürmektedir. Mutluluk duygusunun son bileşeni olan anlam
odaklı mutluluk arayışı ise bireyin kendinden daha büyük bir varlığa ya da amaca hizmet etmekten aldığı
tatmin duygusunu anlatmaktadır. Bu ise bireyin adalet, insanlık, ve toplum için fedakarlıkta bulunarak
mutlu olduğunu ifade etmektedir (Seligman et al., 2004: 1380). Mutluluk duygusu ve bileşenleri tüm
dünya toplumları için evrensel olmakla birlikte bu duygunun bireyin yetiştiği toplumlarda farklılık
göstereceği belirtilmektedir. Örneğin kollektivist toplumlarda bireyler toplumsal uyumu
gerçekleştirdikçe mutlu olurlarken (Akın ve Satıcı, 2011: 66), bireyci toplumlarda mutluluk duygusu
daha çok bireysel başarı ile elde edilmektedir (Markus, and Kitayama, 1991: 225). Bireysel tatmin
duygusu, hedonik zevk gibi öznel memnuniyet duyguların ağır basan yönü aslında mutluluk kavramının
hedonik (haz) bileşenine atıf yapmaktadır.

Hazcılık (hedonism): Hazcılık kavramının da etimolojik köken olarak antik yunandaki hedon (zevk ve 
keyif anlamına gelen) kökünden geldiği ifade edilmektedir. Yaşamdaki tek ve en iyi şeyin zevk 
olduğunu belirterek acıdan kaçınmak gerektiği anlayışına sahip bir yaklaşım (O’Shaughnessy and 
O’Shaughnessy, 2002: 526) olan hedonism, yaşamın ve varoluşun gerçek anlamını hazda arayan dünya 
görüşüdür. Bu görüş, bireyin tüm eylemlerinde başvurabileceği tek ölçütün acıdan kaçınarak hazza 
ulaşmaya çabalamak olduğunu öne sürmektedir. Hazcılık; ahlâki ve psikolojik hazcılık olarak ikiye 
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ayrılmaktadır. Psikolojik hazcılık insanın tüm eylemlerinin haz elde etme duygusu ile güdülendiğini ve 
yalnızca kendi hazzını veya mutluluğunu gözettiğini savunmaktadır (Kesmen, 2012: 8). Ahlâki hazcılık 
da ise mutluluk, hayatın ve ahlâkın en yüksek amacı olarak ortaya çıkmaktadır (Özkan, 2006: 39). 
Buradan hareketle hem hazcılığın hem de haz yönelimli mutluluk arayışının bireyin kendi refahı ile 
ilişkilendirildiği çıkarımında bulunulabilmektedir.  

Acının dönüştürücü gücü daha önce de ifade edildiği üzere kişiden kişiye farklılıklar gösterebilmekte 
ve bunun altında da farklı unsurlar yer almaktadır. Bu unsurlardan olduğu düşünülen kişilerin haz ve 
mutluluk duyguları ile dini dünya görüşlerinin acının dönüştürücü gücüne olan inançları üzerine etkisi 
çalışma kapsamında araştırılmaya değer görülmüştür. Bu bağlamda hazcılık, mutçuluk ve dini dünya 
görüşlerinin acının dönüştürücü gücü üzerine etkisinin olup olmadığı var ise ne yönde olduğunun tespit 
edilmesi amaçlanmıştır.  

2. Yöntem
Araştırmanın evrenini Isparta ilinde yaşayan bireyler oluşturmaktadır. Araştırmada kolayda örnekleme 
yöntemi kullanılarak 292 bireye ulaşılmıştır. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak Joshanloo (2014) tarafından geliştirilen, Dinçer vd. (2015) 
tarafından Türkçe'ye uyarlanan 5 ifadeden oluşan “Acının Dönüştürücü Gücü Ölçeği”, Goplen ve Plant 
(2015) tarafından geliştirilen, Kuşat ve Bulut (2016) tarafından Türkçe'ye uyarlanan 19 ifadeden oluşan 
“Dini Dünya Görüşleri Ölçeği”, Bozkurt vd. (2010) tarafından geliştirilen 5 ifadeden oluşan “Hedonizm 
Ölçeği” ve 4 ifadeden oluşan “Eudaimonizm Ölçeği” kullanılmıştır. Acının Dönüştürücü Gücü, 
Hedonizm ve Eudaimonizm ölçekleri tek boyuttan oluşmaktadır. Dini Dünya Görüşleri ölçeğinin 
boyutlandırmasını yapmak üzere Varimax döndürme yöntemiyle faktör analizi yapılmış ve ölçeğin 
toplam varyansının %43.738’ini açıklayan iki faktör (dini referans alma ve dini referans almama) elde 
edilmiştir. Veri toplama aracında 5'li likert tipi ölçek kullanılmış olup, ankete cevap verenlerin ifadelere 
katılma düzeyi hiç katılmıyorsa "1", tamamen katılıyorsa "5" puan aralığında ölçeklendirilmiştir. 
Anketin son bölümünde ise demografik sorular ve “Acılarınızı kiminle paylaşırsınız?”, “Şu ana kadar 
başınızdan geçen en acı verici olay nedir?” açık uçlu soruları bulunmaktadır. 

Anket formları aracılığıyla elde edilen veriler Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
programı kullanılarak bilgisayar ortamına aktarılmış ve verilerin analizinde bu programdan 
yararlanılmıştır. Analizde tanımlayıcı bilgiler ve nitel değişkenlerle ilgili sorular için frekans ve yüzde 
hesaplamaları yapılmıştır. Ankette mutçuluk, hazcılık, dini dünya görüşleri ve acının dönüştürücü gücü 
boyutları içerisinde yer alan ifadelerin aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanarak 
istatistiksel değerlendirmeler bu puanlar üzerinden yapılmıştır. Veriler normallik testine tabi tutularak, 
her bir boyutun kolmogorov ve smirnov değerleri bulunmuş ve bütün boyutların normal dağılım 
gösterdiği bulunmuştur. Ayrıca bireylerin mutçuluk, hazcılık ve dini dünya görüşlerinin acının 
dönüştürücü gücüne inanma düzeyleri üzerindeki etkisini incelemek üzere regresyon analizi yapılmıştır. 

3. Bulgular
Çalışma kapsamında araştırmaya katılan bireylerin %68.2’sinin çalışanlardan, %31.8’inin ise diğer 
(emekli, öğrenci, ev hanımı ve işsiz) bireylerden oluştuğu görülmüştür. Çalışmada katılımcıların 
acılarını öncelikli olarak aileleri ile sonrasında ise arkadaşlarıyla paylaştığı, ayrıca bireylerin en acı 
verici olay dendiğinde ilk verdikleri cevabın ölüm sonrasında ise duygusal problemler (başarısızlık, 
aldatılma, savaş, iş yeri sorunları, boşanma, taciz vb.) olduğu görülmüştür. 

Hedonizm anketinde yer alan her bir ifadenin aritmetik ortalama ve standart sapmalarına bakıldığında, 
“İnsanlar hayatlarını kendi duygularına ve arzularına uygun biçimde yaşamalıdırlar.” ifadesi (3.89) 
bireyler tarafından katılım düzeyi en yüksek ifade ve “İnsanlar her zaman hayatlarında zevklerinin 
peşinden gitmelidirler.” ifadesi (2.80) ise katılım düzeyi en düşük ifade olmuştur. Anketin diğer 
ifadelerine bakıldığında ortalamaların 3’ün üzerinde olduğu görülmektedir. 

Eudaimonizm anketindeki ifadeler arasında en düşük ortalamaya sahip olan ifade “Duygusal veya maddi 
hazlar ruhsal hazlara kıyasla önemli değildir.” ifadesi (3.40) olmaktayken, “Bizi mutluluğa 
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götürebilecek olan haz ve eğlence değil, ahlâki erdemdir.” ifadesi (4.70) ise bireyler tarafından katılım 
düzeyi en yüksek ifade olmuştur. Ankette yer alan bütün ifadelerin 3’ün üzerinde ortalamaya sahip 
olduğu görülmüştür. 

Dini dünya görüşleri anketinde “Kutsal kitabımda geçen bilgilerin doğru olduğuna inanırım.” ifadesi 
(4.55) katılım düzeyi en yüksek ifade olurken, “Dini inancım hayata dair seçimlerimi etkilemez.” 
ifadesiyse (2.89) katılım düzeyi en düşük ifade olmuş ve diğer ifadelerin ortalaması genel manasıyla 
3’ün üzerinde seyretmiştir. 

Acının dönüştürücü gücü anketinde ise katılım düzeyi en yüksek olan ifade “Acı; sabır ve şükürle 
karşılanırsa mutluluğa dönüşür.”  (4.41) ifadesi iken, katılım düzeyi en düşük olan ifade “Üzüntü, bazı 
yararlı yanları olan ya da kişiyi daha üst düzey bir mükemmelliğe ve mutluluğa ulaştıran aşkın bir durum 
haline gelebilir.” (3.74) ifadesi olmuş ve ankette yer alan ifadelerin 3’ün üzerinde ortalamaya sahip 
olduğu görülmüştür. 

Dini dünya görüşleri alt boyutları arasından dini referans alma boyutu (4.181), dini referans almama 
boyutuna (3.113) kıyasla daha yüksek ortalamaya sahiptir. Yapılan regresyon analizi sonucunda dini 
referans alma (p=0.000), dini referans almama (p=0049) ve eudaimonizm (p=0.01) boyutlarının acının 
dönüştürücü gücü üzerinde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olduğu bulunmuştur 
(R²=0.255, F=24.512). 

4. Sonuç
Bireylerin acının dönüştürücü gücüne olan inançlarının kişiden kişiye farklılık gösterdiği ve bunun 
altında da farklı unsurlar yer aldığı bilinmektedir. Bu çalışmada acının dönüştürücü gücü üzerinde etkisi 
olduğu düşünülen haz ve mutluluk duyguları ile dini dünya görüşlerinin acının dönüştürücü gücü 
üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu kapsamda ise kişilerin mutluluk duyguları ile dini dünya görüşlerinin 
acının dönüştürücü gücü üzerine etkisinin pozitif ve anlamlı olduğu tespit edilmiştir.  

Din olgusunun bireylerin davranışları ve tutumları üzerinde etkili bir faktör olduğu ve seçilen 
örneklemin de bulunduğu sahip olduğu dini değerler göz önüne alındığında, çalışma sonucunda kişilerin 
dini dünya görüşlerinin acının dönüştürücü gücü üzerindeki etkisinin pozitif ve anlamlı çıkmasının 
beklenilen bir durum olduğu düşünülmektedir. İslamiyet inancındaki acı ve ıstırabın şükür ve sabır ile 
karşılanması da bu sonucu destekler niteliktedir.  

Mutluluk duygusunun da acının dönüştürücü gücü üzerinde pozitif ve anlamlı bir ilişkisinin bulunması, 
anlam odaklı mutluluk arayışının bir sonucu olarak düşünülebilmektedir. Nitekim anlam odaklı 
mutluluk arayışına sahip bireyler, kendilerinden daha büyük bir varlığa ya da amaca hizmet ettiklerinde 
aldıkları tatmin duyguları artmaktadır. Bu sebeple anlam arayışı yönelimli bireyler adalet, insanlık ve 
toplum için fedakârlıkta bulunarak mutlu olmakta ve bu bireylerin içsel tatmin duygusu onların hizmet 
ettikleri amaç uğruna güdülenmeleri sağlamaktadır. Dolayısı ile bu bireylerin hizmet ettikleri amaç 
sonucunda karşılaştıkları acı ve üzüntü duyguların da onlar üzerinde olumsuz etki bırakmadığı 
düşünülmektedir.  

Bu çalışmada bireylerin sahip oldukları haz, mutluluk ve dini görüş gibi unsurların acı üzerindeki 
dönüştürücü etkisi olup olmadığı incelenmiş olup farklı duyguların da acı üzerindeki etkilerinin 
araştırılmaya değer olduğu ifade edilebilir. Ayrıca ileriki çalışmalarda farklı örneklemler üzerinde 
çalışılarak da konuya çeşitlilik ve derinlik kazandırılabileceği düşünülmektedir.  
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HASTANELERDE MANEVİ DESTEK HİZMETLERİ: 
KONYA İLİ ÖRNEĞİ 
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Amaç: Konya ilindeki hastanelerde bulunan manevi destek hizmet alanında çalışan Uygulayıcıların, manevi 
destek hizmetlerine ilişkin görüşlerini incelemektir. 

Yöntem: Araştırma da nitel analiz yöntemlerinden olan görüşme tekniği kullanılmıştır. Veri toplama aracı 
araştırmacı tarafından geliştirilen  yarı yapılandırılmış görüşme formudur. Verilerin analizinde tematik analiz 
yöntemi kullanılmıştır. 

Bulgular: Konya ili sınırlarında bulunan hastanelerde görev yapan manevi destek hizmeti 
uygulayıcılarının,manevi destek hizmetlerine ilişkin görüşleri değerlendirilmektedir. Kodlama isimlerin 
kullanıldığı çalışmada toplamda 4 uygulayıcı  ile görüşülmüş. Bu uygulayıcılardan aldığımız cevaplar dört ana 
tema altında belirlenmiştir. Bu ana temaların bir de alt temaları vardır. 

Sonuç: Uygulayıcılarla yapılan görüşmelerde uygulayıcılar, manevi destek hizmetinin gerekli olduğunu,bu 
hizmeti verecek uygulayıcıların gerekli eğitime tabi tutulması gerektiği,gönüllülük esasına dayanan bir hizmet 
olduğu ve hastalık derecesi daha ağır hastalara öncelik verildiği gibi sonuçlar elde edilmiştir. Dolayısıyla bu 
alanda hizmet verecek olan uygulayıcıların kurumlarda göreve başlamadan önce belli bir eğitimden geçirilmesi 
gerektiği,talebe yönelik bir hizmet olduğu,gönüllülük esasına dayanmasına, hastalık süresi uzun ve hastalığı daha 
ağır olanlara öncülük verildiğine yönelik sonuçlar elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Manevi Destek Hizmeti, Maneviyat,Sağlık,Hastane,Manevi Destek Uygulayıcısı 

MANAGEMENT SUPPORT SERVICES IN HOSPITALS: 
KONYA ILLUSTRATIVE EXAMPLE 

Abstract 

Purpose: The practitioners working in the field of psychological support services in the hospitals in Konya 
examine their opinions about spiritual support services. 

Method: In the research, interview technique, which is one of the qualitative analysis methods, was used. The 
means of collecting was a semi-structured interview form developed by the researcher. Thematic analysis method 
was used in the analysis of the results. 
Findings: Opinions of spiritual support service practitioners working in hospitals in Konya province are assessed. 
In total, 4 practitioners were interviewed. The answers we received from the practitioners were determined under 
four main themes. There are also sub-themes. 
Conclusion: In interviews with practitioners, practitioners have obtained results such as the need for spiritual 
support services, the need for training of practitioners to provide this service, a service based on volunteerism, 
and a disease priority for patients with more severe illnesses. that a certain education should be passed before the 
beginning of the relativity, that it is a service for the students, that it is based on voluntarism, that the duration of 
the disease is long and that the ones who are more ill are pioneered. 

Key words:Spiritual Support Service,Spirituality,Health,Hospital Spiritual Support Practitioner 
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Bu güne kadar insan ve insan hayatı hep merak edilen araştırma konuları içerisinde yer almıştır. 
Var olan insan dünyaya geliş amacını her zaman merak etmiştir. Psikoloji, sosyoloji, antropoloji gibi 
pek çok bilim dalı insan nedir? sorusuna yanıt aramıştır. Bu merak duygusu ise bu alanda birçok  çalışma 
yapılmasına öncülük etmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda insanı duygu,düşünce,davranış ve 
inançlarıyla ele alan bir yaklaşımla değerlendirmek gerektiği kabul edilmiştir(Kılınçer,2017: 1). İnsanın 
yaratılışı gereği biyolojik,psikolojik,sosyal ve manevi gereksinimleri  arasında sürekli bir etkileşim 
vardır(Boztilki ve Ardıç,2017: 40). Bu yüzden maneviyat ve din insan hayatının vazgeçilmez bir 
parçasıdır.Bireyde fiziksel alanda meydana gelen bir değişim psikolojik ve duygusal olarak da bazı 
değişimlere neden olmaktadır. Bu yüzden insanı  tıp alanında sadece medikal tedavi yönüyle değil 
sosyal,kültürel,psikolojik ve manevi açıdan da ele almak gerekir. 

Sağlık alanına manevi yaklaşım düşüncesi 1990’lı yıllarda ortaya atılmaya başlanmıştır. Farklı 
alanlarda uygulanan manevi destek hizmetleri sağlık alanında da son dönemlerde önemli bir hizmet 
alanı haline gelmiştir. Bu durumun temel sebebi,uygulandığı kişilerin sorunlarına çözümler bulması ve 
bu uygulanan kişilerden olumlu geri dönüşlerin alınmasıdır. İnsanoğlu hayatı boyunca bazı problemlerle 
karşılaşıyor. Karşılaştığı bu problemlerle başa çıkmada modern tıp her zaman yeterli olmuyor. 
Karşılaştığı  problemlerin çözümünde din ve maneviyattan destek alması gayet doğal bir davranış olarak 
karşılanabilir. Karşılaştığı bu sorunlarla tek başına başa çıkabilmek herkesin yapabileceği bir durum 
değildir. Bu yüzden insanlar yaşadıkları sorunlarda bazen yardıma ihtiyaç duyabilirler. Fark edilen bu 
ihtiyaç doğrultusunda manevi destek hizmetleri diğer ülkelerde olduğu gibi son yıllarda ülkemizin de 
gündeminde yer almıştır(Boztilki ve Ardıç,2017: 40). Bu gelişme ile birlikte manevi desteğin ne 
olduğu,hangi alanlarda verildiği,bu hizmetten faydalanma kriterlerinin neler olduğu,neleri kapsadığı 
gibi konular akademik alanda da büyük ilgi uyandırmış ve bu alanda birçok çalışmanın temelinin 
atılmasını sağlamıştır. 1960 yılı öncesinde din ve sağlık ilişkisine dayalı teorik çalışmalar  yapılmaya 
başlanmış ve artarak günümüze kadar devam etmiştir. Literatüre bakıldığın da ülkemizde manevi destek 
alanıyla ilgili  başlangıç olarak yapılan çalışmalar arasında Nurullah Altaş’ın ‘’Hastanelerde Din ve 
Moral Hizmetleri’’çalışmasını ve Üzeyir Ok’un‘’Dinsel Danışmanlığın Teorik Çatısı’’ adlı yüksek 
lisans çalışmasını görmekteyiz(Doğan,2017: 1267). 

     Manevi destek hizmeti psiko-terapi, sosyal bakım veya tıbbi bir tedavi değildir. Manevi destek 
hizmeti; dini referanslardan hareketle, insanların acılı, sıkıntılı, üzüntülü, korkulu hallerinde, yalnızlık 
ve ümitsizlik duygularına kapıldıklarında,  ani değişmelerle gelen kriz durumlarında, maruz kaldıkları 
yeni duruma uyum sağlama ve baş edebilme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı, varsa 
sorularını cevaplamayı, hayatlarına yeni bir anlam vermelerine eşlik ederek onlara moral kazandırmaya 
çalışmaktır(Kavas ve Kavas,2014: 908). Manevi destek uzmanı ise bir,psikolog, psikiyatri,sosyal hizmet 
uzmanı ve tıbbi bir tedavici değildir. Psikologların dini/manevi konularda yeterli gerekliliğe sahip 
olmaması,bazı durumlarda bu hizmetten faydalanmak isteyenlerin problemlerinin dini inanç ve 
tutumlarla ilgili olması gibi durumlar manevi desteğe olan ihtiyacı daha da arttırmıştır. Bu gelişmeler 
sonucunda manevi destek hizmeti çok geniş bir alanda uygulanmaya başlanmıştır. Uygulanmaya 
başlayan alanlar arasına hastanelerde dahil edilmiştir.07.01.2015 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı ile 
Sağlık Bakanlığı arasında “Hastanelerde Manevi Destek Sunmaya Yönelik İşbirliği Protokolü” 
imzalanmıştır. Protokol kapsamında 2015 yılı içinde Ankara, İstanbul, Erzurum, Kayseri, Ordu ve 
Samsun’da belirlenen pilot uygulama başlatılmıştır.2016 yılında bu illerle birlikte Adana, Afyon, Bursa, 
Çorum, İzmir, Kahramanmaraş, Sakarya ve bizim çalışma evrenimiz olan Konya ilin de  belirlenen 
hastanelerde Manevi Destek Hizmeti sunulmaya başlanmıştır(Sağlık Kuruluşlarında Manevi Destek 
Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönerge). 

1.Sağlık ve Maneviyat İlişkisi

Sağlık denilince ilk akla gelen tıp alanı ve bu alana ait kavramlardır(Aytaç ve Kurdaş,2015: 1).
Sağlık negatif yönden “hastalığın yokluğu” şeklinde tanımlanmaktadır. Pozitif yönden sağlık; 
bireylerin hayata katılabilme yetenekleri, stresli durumlara karşı koyabilmeleri, sahip olunan 
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psikolojik iyilik ve fiziksel uyum düzeyi, toplumla iyi ilişkiler kurabilme becerisi olarak tanımlanır. 
Gün geçtikçe önem kazanan ‘’sağlıklı olmak’’ kavramı belki de hiç bu kadar önem kazanmamıştır. 
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre Sağlık; sadece bireyin vücudunda hastalık ve sakatlığın olmayışını 
değil, kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olmasını ifade etmektedir. 

     Maneviyat kelimesinin literatürde birçok anlamı vardır. Henüz üzerinde bir fikir birliğine 
varılamamıştır. Maneviyat kavramı, Türk Dil Kurumu sözlüğünde “maddi olmayan, manevi şeyler” ve 
“yürek, moral gücü” olarak tanımlanmıştır. Kavramın sıfat hali olan “manevi” kelimesi ise 
“görülmeyen, duyularla sezilebilen, ruhani, tinsel, maddi karşıtı” anlamına gelmektedir (Türk Dil 
Kurumu, 2016). Maneviyat insanlara gelecekleriyle ilgili ümit verir. 

     Maneviyat ve din denildiği zaman insanların aklına aynı anlam olduğu gelmektedir.Ancak bu iki 
kavram birbirinden farklıdır. Maneviyat kavramı dini de içine alan daha geniş bir kavramdır. Maneviyat 
kişinin kendisine özgüdür. Kişi zamanla kendi manevi yaşantısını düzenler ancak din bir kişiye özgü 
değildir bir topluma,bir gruba aittir.  

Şekil 1.Din ve Maneviyat ilişkisi 

 Kaynak :(Canda, 2010: 77) 

     Sağlık alanında maneviyat,batı literatüründen spiritualite kavramıyla açıklamaktadır.Sağlık alanında 
maneviyat kelimesinin farklı tanımları ile karşılaşmaktayız.İnsana  yaşama dair enerji  veren bir güç 
kaynağı ile bağlantı kurarak manevi alanda kendini iyi hissetme,fiziksel ve ruhsal yönden iyi olma hali 
olup inancı da içine alan ama inançtan  daha geniş bir durumdur.Bazı sağlık araştırmacılarına göre 
maneviyat kavramı insan olgusunun var olduğu bütün alanları kapsamaktadır.Yapılan araştırmalar 
sonucunda maneviyatın sağlık ve yaşam üzerinde açık bir şekilde payının olduğu ortadadır(Boztilki ve 
Ardıç,2017: 40).Dünya Sağlık Örgütü tanımına göre sağlık insan yaşamını tümüyle kapsar. Bu 
tanım;yalnız hastalık ve sakatlığın olmayışı değil,bedensel,ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik 
halidir(Akın,2017:17). Bu tanıma bakıldığı zaman kişinin manevi boyutunun da sağlığını  etkilediğini 
ve devam ettirebilmesi için oldukça önemli bir etken olduğu görülmektedir. 

Bunların dışında sağlık hizmetlerinde maneviyatın önemli olduğu diğer konularda şunlardır(Boztilki ve 
Ardıç,2017: 40): 

• Bireyler hastalık ve tedavi süreçlerinde maneviyatı bir güç kaynağı olarak kullanabilirler.
• Bireylerin sahip olduğu manevi değerler onlara uygulanacak tedavileri de belirleme konusunda

etkilidir.
• Hastalık ve tedavi sürecinde ortaya çıkabilecek manevi stresin engellenmesi konusunda da

önemlidir.

2.Yöntem

  Din 

 Maneviyat 
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     Araştırma hastanelerdeki manevi destek uygulayıcılarının manevi destek hizmetine ilişkin 
görüşlerini belirlemeye yönelik betimsel bir çalışmadır. Bu nedenle mevcut durum dikkatli bir şekilde 
tanımlanmaya çalışılmış ve ilgili literatür taraması yapılmıştır. Nitel araştırma; gözlem, görüşme ve 
doküman gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı,algılandığı ve olayların doğal ortamda 
gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik bir sürecin izlendiği araştırma 
türüdür(Akman,2014: 14). Bilimsel araştırmanın en önemli ölçütlerinden biri olarak kabul edilen 
geçerlik ve güvenirlik araştırmalarda en yaygın olarak kullanılan iki en önemli ölçüttür. Araştırma 
sırasında geçerlilik ve güvenilirlik konusuna dikkat edilmiştir. Nitel araştırmalarda geçerlik kavramının 
tanımı birçok sosyolog tarafından değişik şekillerde ifade edilmiştir. Nitel araştırmalarda geçerlik, 
araştırmacının araştırdığı olguyu, olduğu biçimiyle ve olabildiğince yansız gözlemesi anlamına 
gelmektedir. Araştırmanın güvenilirliği ise farklı araştırmacılar aynı yöntemleri kullanarak araştırmayı 
tekrar edebiliyor ve benzer sonuçlar elde edebiliyorsa veriler güvenilirdir(Yıldırım ve Şimşek, 2005). 

     Çalışmada amaçsal örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Amaçsal örnekleme: derinlemesine araştırma 
yapabilmek amacıyla çalışmanın amacı bağlamında bilgi açısından zengin durumların 
seçilmesidir(Akgün Ö, ve diğerleri ,2009: 14). Veri toplama aracı, araştırmacı tarafından geliştirilen yarı 
yapılandırılmış bir görüşme formudur.Araştırmanın evrenini 2018 yılında Konya ilinde manevi destek 
hizmeti veren hastanelerde görev alan uygulayıcılar belirlemiştir. Toplam 5 uygulayıcı görev 
almaktadır.Bir tanesi doğum iznine ayrıldığı için geri kalan 4 tanesiyle gönüllülük esasına dayalı bir 
görüşme yapılmıştır.  Ayrıca çalışma Konya ilinde manevi destek hizmetleriyle ilgili yapılan ilk çalışma 
olması açısından da önemlidir.Görüşme sırasında uygulayıcılara; 

• Manevi destek hizmetlerine yönelik bazı bilgiler,
• Uygulayıcıların özelliklerine ait bilgiler,
• Hizmet alanına ait bilgiler ve
• Bu uygulama hakkındaki önerileriniz nelerdir? şeklinde sorular yöneltilmiştir.

3.Bulgular

Bulgular kısmında Konya ili sınırlarında bulunan hastanelerde görev yapan manevi destek hizmeti 
uygulayıcılarının, manevi destek hizmetlerine ilişkin görüşleri değerlendirilmektedir. Kodlama 
isimlerin kullanılmış olduğu bu çalışmada,(Rabia)15 Temmuz Kadın Doğum ve Çocuk 
Hastanesi’nde,(Hakan)Numune Hastanesi ve (Mehmet ve Hasan)Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görev 
yapmaktadır. Yapılan görüşmeler sonucunda 4 genel tema oluşturulmuştur. Bu genel temalar; manevi 
destek hizmetlerine yönelik bilgiler,uygulayıcıların özellikleri ile ilgili bilgiler,hizmeti alanlarla ilgili 
bilgiler ve uygulayıcıların önerileri şeklindedir. Burada belirttiğimiz temaların alt temaları da 
bulunmaktadır ama  her temanın bir alt teması bulunmamaktadır. 

3.1.Manevi Destek Hizmetlerine Yönelik Bilgiler 

Bu temanın altında  iki  alt  tema  bulunmaktadır.  Bu alt temalar; Türkiye’deki uygulamalar, özel ve 
devlet hastanesi arasındaki farklar  ve hizmetin içeriği.  

3.1.1Türkiye’de ki Uygulamalar 

Manevi destek uygulayıcılarının birçoğu bu soruyu yanıtlarken bu hizmetin yeni gelişmekte olduğunu 
ve geç kalınmış bir hizmet olduğunu belirtti. Bu sistemin 1995 yılında başladığını ancak bazı 
sebeplerden dolayı iptal edildiğini söylediler. Hatta bir uygulayıcımız neden iptal edildiğini şu şekilde 
ifade ediyor. 

‘’Çok geç kalmış biz hizmet keşke daha önce başlayabilseydi. 1995 yılında başlayan bu hizmet verilmeye başlamadan 
önce şöyle bir durum oluyor; kalp rahatsızlığı çeken bir hastanın yanına gidip hoca geliyor hoca geliyor diyorlar. 
Hasta da galiba öleceğim hoca geliyor yasin okumaya, deyip tekrar bir heyecan ve atakta vefat ediyor. Böyle tiyatral 
bir vaka yaşanmış ve bu hizmet kapatılsın denilmiş ve bu uygulama sekteye uğramıştır.’’(Hasan Bey). 

Diğer bir uygulayıcımız bu uygulamaların hayata geçirilememesinin sebebini personel ve alt yapı 
yetersizliğine bağlıyor. 
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‘’Ülkemizde bu hizmet yeni gelişme göstermektedir. 1995 yılında kısmen başlamış. Kanuni altyapısı tam yeterli 
olmadığı ve ilgili personelin tam donanımlı hale getirilmediği için bazı sıkıntılar yaşanmış ve çok geçmeden malesef  
iptal edilmiştir. Yaşanan bu acı tecrübelerden sonra 2015 yılında Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı bir 
protokol imzalayarak ilgili bir mevzuat geliştirilmiştir. Ardından personel alanında uzman kişiler tarafından eğitilerek 
pilot uygulamalar halinde hayata geçirilmiştir. Şuanda 14 ilde pilot olarak uygulanmaktadır. Bize gelen taleplere 
bakılınca bu alana ve ilgili personele çok fazla ihtiyaç olduğu ortaya çıkıyor.  Bu sıkıntılarda zamanla 
aşılacaktır’’(Hakan Bey). 

3.1.2 Özel Hastane Ve Devlet Hastanesinin Karşılaştırması 

Uygulayıcılarımızın hepsi bu soruya aynı cevabı vermiştir. Bu alanın özel hastanelerde henüz bir 
uygulama alanı yoktur. Bu yüzden uygulayıcılarımız bu konu hakkında ki cevapları biraz kısa 
tutmuşlardı. Bununla ilgili uygulayıcılarımızın görüşleri; 

‘’ Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokolde manevi destek hizmetinin Kamu 
Hastaneleri Birliği’ne bağlı hastanelerde verileceği hükmü bulunmaktadır. Bu yüzden şuanda bu hizmeti Üniversite 
Hastaneleri ve Devlet hastaneleri uygulamaktadır(Hakan Bey)’’. 

 ‘’Hiçbir uygulama yok. Ama ben şöyle inanıyorum bu durumu kabullendikçe,sevdikçe,bunun hakkında çalışmalar 
yapıldıkça,onlarla ilgilenmenin,manevi desteğin ehemmiyeti anlaşıldıkça özel hastanelere de bunun geleceğini hatta 
bir rant haline geleceğine inanıyorum(Hasan Bey).’’ 

3.1.3 Verilen Hizmetin İçeriği 

Bu soruda uygulayıcılardan istediğimiz bilgi; hastanelerde ne gibi hizmet verdikleri,kimlere  ve nasıl 
verdikleri,bu hizmeti vermek için gidecek hastaları nasıl belirliyorlar vs.     

‘’ Biz hastaneye ilk geldiğimizde şöyle bir şeyle karşılaştık. Manevi destek denince maneviyat sadece din sadece İslam 
olarak anlaşılıyor. Bize mesela sekaret halindeki,ölüm anı gelmiş yoğun bakımdaki insanlarla veya onların yakınlarıyla 
mı görüşeceksiniz diyerek dini telkinmiş gibi anlaşıldı. Ama biz 3 gruba hizmet veriyoruz hasta, hasta yakını, hastane 
personeli... Onların zor günlerinde tevekkül,imtihan,sabır gibi değerleri hatırlatıyoruz. Bizler asıl amacı; hastaları 
moralen ayakta tutabilmek, onlara sabır ve tevekkül gibi değerleri hatırlatabilmek, onların tedavi sürecinde onlara 
destekçi olabilmektir. Çünkü bir hekim hastanın yanında kesinlikle yarım saat 40 dakika vakit harcayamaz. Sadece bir 
hemşire hastanın yanında yarım saat oturup ta onunla muhabbet edemez. Çünkü yoğunluklarını gördük. Ama bizler 
ihtiyacı olan insanlarla uzun süre vakit geçirebiliriz çünkü talebe binaen yapılan bir işlem olduğu için uzun süre hastanın 
yanında oturarak onun tedavi sürecinde destek olabiliriz(Mehmet Bey).’’ 

Diğer bir uygulayıcımız ise verilen hizmetlerden bahsederken verdikleri manevi destek dışın da 
yaptıkları etkinliklerden bahsetmiştir. 

‘’ Personele genellikle fetva şeklinde oluyor. Personel harici hasta veya yakınlarına moral ve motivasyon şeklinde 
oluyor. Bunun dışında bazı programlar yapıyoruz.Şimdiye kadar 1,5 yıl içerisinde 7-8 defa program yaptık…Ama 
genellikle sağlıkla ilgili konular üzerine yoğunlaştık. Yani damlaydı,kan almaydı,dil altı hapıydı,burun damlasıydı,sargı 
bezini açınca yapılan pansuman tedavileri sıkıntı doğurur mu gibi sağlıkla ilgili her gün burada karşılaşılan olayların 
oruçla ilişkisi konularına değindik...Mesela yine personelin  kendi talepleri oluyor bize kısa surelerin anlamları 
hakkında bilgi verir misiniz diye bunlar öğlen aralarında yemeklerini yedikten sonra hemşire arkadaşlarla servisin 
birinde  veya bizim odamızda toplanılıyor. Bu şekilde ufak ufak etkinlikler yapılıyor(Hakan Bey).’’ 

Uygulayıcılarımız verdikleri hizmeti 3 ana gruba ayırmışlardır.Sadece hasta değil hasta yakını ve 
personele de hizmet verdiklerini belirttiler. Diğer bir uygulayıcımızda aynı şekilde ‘’talep’’kavramına 
vurgu yapmış ve verdiği hizmetlerin içeriğinden söz etmiştir. 

‘’ Bazen doktor bazen hemşire tarafından bizlere hastane otomasyonuyla veya telefonla talepler gelir. Biz çoğu zaman 
bu talepler üzerine gidip hasta ile görüşüyoruz. Çocuğu yoğun bakımda yatan annelere daha çok hizmet veriyoruz. 
Doğum korkusu,gebelik kayıpları,engelli çocuğu yada bebeği olan aileler,genç annelik ve ileri yaş annelik konusunda 
özellikle de ağır çocuk hastalıklarında,riskli gebelik bölümüyle görüşüyoruz(Rabia Hanım).’’ 

3.2 Uygulayıcıların Özellikleri 

Uygulayıcıların özellikleri 4 alt tema etrafında toplandı. Bunlar manevi destekte eğitim şartı,gönüllülük 
esası, tükenmişlik sendromu ve uzman kişilerde olması gereken özelliklerdir. 

3.2.1. Manevi Destek ve Eğitim Şartı 

İstisnasız bütün uygulayıcılarımız bu konuda fikir birliği yaparak göreve başlamadan önce  mutlaka 
eğitim gereklidir demişlerdir. 
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‘’ Mutlaka ama mutlaka bu işi yapmak için eğitim gereklidir. Çünkü hastalıklarla mücadele eden insanın ruh dünyasını 
bilmek,problemlerine çözüm getirmek ve sıkıntılarını paylaşmak ancak iyi bir eğitimle mümkün olur. Aksi halde fayda 
yerine zarar verebilir. Mesela palyatif servisinde bir hastam vardı. Artık çok ağrısı vardı dayanamıyordu çünkü son 
zamanlarıydı. Baktım baktım,hastaya yapabileceğim hiçbir şey yok ne yapabilirim ki zaten hastanın ne konuşacak 
dermanı var ne de karşısındakini dinleyecek takati. Dedim  sana kuran okuyayım mı ? Geçtim karşısına ve kuran-ı 
kerim okudum. Ama kuran okumasını bilmeyen bir insan bunu yapamazdı çünkü buda bir manevi destektir. Bu eğitimi 
almayan ilahiyatla,dinle hiç ilgisi olmayan insanlar bu işi yapamaz(Hakan Bey).’’ 

Uygulayıcılarımızın burada kastettiği sadece bu alanla ilgili bir eğitim alınması değildir.Aynı zaman da 
çekirdekten alınan bir eğitimdir. Yani bu hizmeti verecek uzman kişinin mutlaka din ve ilahiyatla ilgili 
bir alandan gelmesi gerektiğini vurguluyor. 

 ‘’Kesinlikle olmalı. Her işi ehline emanet etmeli.Hastaların orada oldukları dönem en hassas oldukları dönem 
oluyor.İnsan ve hasta psikolojisini iyi bilmek gerek. Karşı tarafa o işi yaptırmak için dini ve kültürel bilginin fazla 
olması gerekiyor. Çünkü her kültürden her dinden insan geliyor. Sadece dinlerini değil onlarında kültürlerini de iyi 
bilmek gerekiyor(Rabia Hanım).’’ 

3.2.2.Manevi Destek ve Gönüllülük Esası 
‘’Yüzde yüz olmalı çünkü ben birazda manevi desteğin meşreple alakalı olduğuna inanıyorum. Çok kaliteli Sakarya da 
bir ağabeyimiz vardır eğitimde beraberdik. Biz eğitimimizin son haftası sahaya çıktık palyatif servis ve yoğun bakımda 
gezmeye başladık. Giyimi, kuşamı, konuşması, diksiyonu yani biçilmiş kaftan dediğimiz insandı. En son hastaneye 
girince istifasını verdi ben bu görevi istemiyorum dedi. Yapamıyorum karşımdaki ağlayacak bende ağlayacağım benim 
ruh halim bunu kaldırmaz ben çok duygusal bir insanım gördüğümüz olaylardan içim bulandı midem kalktı. Çünkü ilk 
defa böyle olaylarla karşılaşıyoruz. Ben yanıkta ilk defa bütün vücudunun sarıldığı çocuk hasta gördüm, palyatifte ilk 
defa kemiğe varıncaya kadar görünen bir yatak yarası gördüm,ilk defa öyle bir kokunun içerisinde kendimi buldum. 
Ben işte bunları yaşadığımda kaldıramayacaksam evime gittiğimde aileme yansıtacaksam gönüllülük o zaman olmuyor 
zoraki olacak bir şey değil biraz fedakarlık gerektiren bir şey. Çünkü burası insanı psikolojik olarak çok yoruyor. (Hasan 
Bey)’’. 

Diğer bir uygulayıcımız ise bu işin maddi boyutu ne olursa olsun gönüllülük esası olmadan 
yapılamayacağını ifade etti. 

‘’ Manevi destek ve rehberlik hizmetleri gönüllülük ve fedakarlıkla yerine getirilebilecek bir hizmettir. Maddiyatı 
düşünen mesai mefhumu kavramına göre çalışan kişiler bu çalışmada başarılı olamaz. Mesai saati dışında da talepler 
olabilir,o zaman benim çalışma saatim bitti deme lüksüne sahip değilsinizdir. Hatta bazı hastalarımız bizden kendisiyle 
gece gelip görüşmek istediklerini talep etmektedir(Hakan Bey).’’ 

Uygulayıcılarımıza göre gönüllülük esası olmalı olmazsa karşıda ki insana faydadan çok zarar verir. 

3.2.3.Tükenmişlik Sendromuyla Karşılaşma Durumu 

Uygulayıcımız tükenmişlik sendromuna yakalanma durumunu görüştüğü hastanın ağırlık derecesine 
bağlıyor. 

‘’Nisaiye veya anne otelinde çalışmışsam o gün 2 veya 3 hastadan fazla alamam çünkü doluyorsun…ama 2 ve 3 hastayı 
geçerse ağır gelir ve bunalırım. Dolduğum an da durmam gerekiyor,durmayıp devam edersem kısa sürede tükenmişlik 
sendromuna yakalanmak kaçınılmaz olur(Rabia Hanım).’’ 

Diğer uygulayıcımız ise tükenmişlik sendromuyla meslekte ki çalışma süresini ilişkilendiriyor. Yani ne 
kadar uzun zamandır çalışıyorsan yakalanma riskin de o kadar artar. 

‘’Henüz değil ama ileride kesinlikle olur. Ben tükenmişliği biraz daha mesleki yılı ve tecrübesi artmış insanlarda 
olduğunu düşünüyorum. İleride buda olacaktır.90’lı yıllarda bir Güzin abla vardı. Şimdi sen Güzin abla konumundasın 
,sürekli dert dert sende doluyorsun bir müddet sonra(Hasan Bey).’’ 

3.2.4.Uygulayıcılarda Olması Gerek Özellikler 
‘’Menfaat penceresinde hayata bakmamalı,bu alana meraklı olmalı,bu alanı sevmeli,insan hikayeleri dinlemekten zevk 
almalı çünkü karşısındakinin derdini dinlerken sıkılan bunalan bir insan bu işi yapamaz,yaptığı işi ibadet şuuruyla 
yapmalı. ’’Her kim ki bu dünyada bir müslümana nefes aldırsa, Allah ta kıyamet gününde bu kişiye nefes 
aldırır.’’Ayrıca alanıyla ilgili donanımlı olmalı, alanıyla ilgili pozitif düşünüp olayların güzel tarafını görecek bakış 
açıcına sahip olmalı,iyi bir sosyal gözlemci olmalı,muhatabı iyi tanıyabilecek bir görüşe sahip olmalı,muhataba yerinde 
ve doğru şeyler sorabilmeli,gönüllü ve fedakar olmalı(Hakan Bey).’’ 

 ‘’Bir defa meşrebine kesinlikle uygun olması lazım, kişisel iletişimi güçlü olmalı, diksiyonu düzgün olmalı, dini 
bilgileri ve alanla ilgili bilgileri tam olmalı, empati kuracak fakat sempati duymayacak....Empati bilişsel ve duyuşsal 
bir süreçten oluşuyor. Ben sizin duygularınızı hissedebiliyorum ve hissettiğimi size tekrar hissettirebiliyorum. Eğer 
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benim seni anladığımı sana hissettiremiyorsam bu empati değildir. Çok duygusal olursak onun acısını kendi acın gibi 
duyup onunla oturup ağlarsan bu olmaz(Mehmet Bey). 

uygulayıcılarımız bu hizmeti verecek kişilerin özelliklerinden bahsederken genelde aynı veya birbirine 
yakın özelliklerden bahsetmişlerdir. 

3.4.Hizmet Alanlar İle İlgili Bilgiler 

Hizmet alanlar ile ilgili bilgiler 4 alt tema etrafında toplanmıştır. Bunlar; manevi destek hizmetlerine 
ihtiyaç duyma sebebi, Hizmet alma kriterleri ve hizmet aldıktan sonraki tepkiler ve üzerinde durulan 
temalar şeklindedir. 

3.4.1.Manevi Destek Hizmetlerine İhtiyaç Duyma Sebebi 

Bu konuda uygulayıcımızın bir tanesi Türkiye de bu alana ihtiyaç duyulmasının  sebebini şu şekilde 
vurguluyor; 

‘’ Çok gariptir. Avrupa da,Hollanda da ateist örneğinin en yüksek olduğu ülkelerdir ancak bu işin en erken başlamış 
olduğu ülkelerden birisi Hollanda ve şuan  uluslar arası kongrelerde bu işin piri biziz diyor. Ama bunlar bizim 
özümüzde var sıla-i rahim benim kültürümde var dinimde var. Akraba ziyareti,hasta ziyareti bunlar Resulullah’ın  hep 
övdüğü dinimizde ve kültürümüzde olan davranışlardır.Düşene yardım etmek bizim kültürümüzün 
mayasıdır…..Mesela benim annem yakın zamanda bel fıtığından ameliyat oldu.Oda 3 gün boyunca doldu doldu boşaldı 
yeğenleri,akrabaları,komşuları vs. Bu kadının bir desteğe ihtiyacı yok. Yalnızlığa düştüğü andan itibaren sen orada en 
büyük fonksiyonsun. Avrupa da çoluk çocuk, aile, akraba bağı yok ve olmadığı için bir iki kişiliklerle bir aile kurulduğu 
için bu tür insanlara, omzuna elini koyacak insanlara çok daha önce ihtiyaç duyulmuş olabilir. Türkiye de ise 
şimdi.modern hayat,teknoloji,sanal dünyadaki akraba ilişkileri vs. artmaya başladı ve bireysel ilişkiler ve görüşmeler 
azaldığı için ihtiyaç duyulmaya başlanmış olabilir. Haliyle böyle olunca yalnızlaşma ve yabancılaşma başladı.Şimdi 
artık bize ihtiyaç duyulmaya başlandı(Hasan Bey)’’. 

 ‘’İlgili hastayı bulup sıkıntısını dinliyoruz. Yalnızlık problemi varsa yardımcı oluyor,karşılaştığı güçlükleri atlatmasına 
yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hastane gibi kasvetli bir ortamda yakın ilgi gösterildiği zaman pozitif sonuçlar alıyoruz. 
Çağımızda insanların en önemli problemi onları dinleyecek,onları anlayacak,dertlerine çözüm geliştirecek birilerinin 
olmamasıdır. İşte biz bu açığı gidermeye çalışıyoruz(Hakan Bey).’’ 

Uygulayıcımızın da dediği gibi insanlar günümüzde artık yalnızlık hissi yaşıyor. Günümüz de artık 
insanlar birbirinden uzaklaşıyor ve bir desteğe ihtiyaç duyuyor. 

 3.4.2.Hizmet Alma Kriterleri 

Biraz önce belirttiğimiz gibi uygulayıcılarımız talep konusuna tekrar değinmişlerdir. Bu hizmet 
hasta,hasta yakını,hastane personeline yöneliktir. 

 ‘’Bazen hizmeti almak isteyen kişi kendisi talep eder veya hastalarımız almak istediği zaman kendisi yada sorumlu 
hemşire kimse o talep eder. Ya da biz rutin hasta ziyareti sırasında kapıyı çalıp ziyarete geldik deyip,halini hatırını 
sorarız. Hal ve hareketlerinden anlıyorsunuz zaten. Bu destek hizmetini anlatıp yardım alıp almak istemediklerini 
sorarız isterlerse destek sağlarız (Rabia Hanım).’’ 

‘’Sağlık Bakanlığının belirlediği hususlar var. Mesela kanser, yanık, diyaliz gibi servislerin olduğu hastaneler daha 
önceliklidir. Bizim hastanede en çok katıldığımız birimler; onkoloji, hematoloji, diyaliz ve palyatif. Palyatif birinci 
sırada çünkü ilk bu hizmet o mantıkla başlamıştır. Çünkü bana göre bu servisin bir cezaevinden farkı yoktur (Hasan 
Bey).’’ 

‘’Bizler haftanın belirli günleri belirli servislere ziyaretlerde bulunmaktayız. Doktor ve hemşirelerimizin taleplerinden 
talep etmelerinden başka bu servislere giderken tabi ki hastalıkların ağırlık derecesine göre bir ziyaret programı 
uyguluyoruz. En çok gittiğimiz servisler palyatif,göğüs hastalıkları,dahiliye, kardiyoloji servisleridir. Bu yüzden daha 
çok uzun süre kalan ve hastalığının tedavisi uzun süren hastalarla görüşmeyi tercih ediyoruz. Çünkü onların sıkıntıları 
daha çok oluyor(Hakan Bey).‘’ 

Hepsi bu kriteri belirleme de hastalıkların ağırlık derecesini dikkate alarak uzun soluklu yatan hastalara 
öncelik verdiklerini belirtmişlerdir. 

3.4.3.Hizmet Aldıktan Sonraki Tepkiler 
‘’Bu alanda çalışırken sağ olsun muhataplarımızın güzel teveccühleriyle karşılaşmaktayız. Çünkü kendisinden hiçbir 
maddi beklenti içerisine girmeden onların sıkıntılarının paylaşılması, onlara rehberlik edilmesi, yalnızlık hissi yaşıyorsa 
yalnızlığına ortak olunması onların rahatlamalarına sebep oluyor. Şimdiye kadar 3 ayrı kişi bu hizmeti almak 
istemediğini söyledi bizde onların görüşlerine saygı duyup oradan ayrıldık(Hakan Bey).’’ 
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‘’Hastalardan olumlu tepkiler alıyoruz. Tabi ki ideolojileri farklı olan hastalarımıza da denk gelmedik değil. Ön yargılı 
düşünüp seni yormaya çalıştıklarının farkındayız. Onun dışında genellikle... Onlarla hiçbir şekilde dini emir ve yasak 
konuşmuyoruz zaten biz. Sadece konuşuyorsun.Anlat bana kendini amcacım,teyzecim vs. nasılsın iyi misin? Muhabbet 
sırasında oraya sıkıştırabilirsen o tam uyarıcı ayeti söyleyip çekiyorsun kendini… Ama hastalarla konuşunca vakit 
geçirince onlara biz seninleyiz, yanındayız hissini verince çok güzel tepkiler alıyoruz. Ben hayatta son 1,5 senedir güzel 
şeyler yaşadığım zaman onlardan aldığım dualar sayesinde olduğuna inanıyorum(Hasan Bey).’’ 

Uzmanlarımızın hepsi bu desteği verdikleri insanlardan güzel tepkiler aldıklarını söylemişlerdir. Demek 
ki buradan insanların bu destek hizmetine olan ihtiyacı ortaya çıkıyor. 

3.4.4.Üzerinde Durulan Temalar 
‘’Manevi destek verirken alanında en çok kullandığımız temalar sabır, tevekkül, imtihan, Allah’ın kuluna 
zulmetmeyeceği, başımıza gelen her işte bir hayır olduğu ancak bu hayrın zamanla anlaşılacağı, karşılaştığımız 
güçlüklere karşı ümidimizi kesmemek gerektiği, karşılaştığı zorlukları atlatabilen örnek insanların hayatları, hayattaki 
bütün zorlukların geçici olduğu konu gibi konular(Hakan Bey).’’ 

‘’Nimeti fark etme, sıkıntı veya başına gelen musibetlerle yaşamayı öğrenme, Allah’tan ve onun yardımından ümit 
kesmeme, başına gelende bir hayır olabileceği ve sabır vs. gibi başlıklar üzerinde duruyoruz(Rabia Hanım)’’. 

‘’Genellikle değerler hakkında duruyoruz. Hastane personeline soru cevap, hastanın yakınına ve hastane personeline 
sabır, tevekkül, imtihan, kader büyük bir çıkmaz şu kader denen şeyi anlayıverseydik çoğu psikolojik rahatsızlıklarında 
olmayacağına inanıyorum. Çünkü kaderi anlamayınca insan sıkıntısı ve din arasında kalınca topu kadere atıveriyor 
sonra da kabullenemiyor. Ondan sonra da neden benim başıma geldi sorularını o zaman soruyor. Kader ve imtihan 
ayrımını bilemediği için bulamadığında daralmalar,buhranlar ve intihara teşebbüsler o zaman başlıyor(Mehmet Bey).’ 

Üzerinde durulan başlıca temalar vardır. Bunların başlıcaları sabır ve tevekküldür. 

3.5.Uygulayıcıların Önerileri 

Bu tema altında uygulayıcılar, manevi destek hizmetleri konusunda önerilerini söylemişlerdir. 
‘’ Mesela ben hafta da 2 kez AMATEM’e (Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi) 
gidiyor oradaki bağımlı gençlerle görüşüyorum. Bir arkadaşım çocuk esirgemeye gidiyor. Çocuklara o dini temeli iyilik 
ve erdemlik temelini sağlayabildiğiniz an işte manevi destek. AMATEM den çıktıktan sonra Denetim Serbestlik 
Büroları var bu müdürlüklerle biz dirsek temasıyla bir şeyler yapabiliriz. Şimdiye kadar diyaneti o kubbenin altına 
sıkıştırdılar. Din mi kubbenin altı sana yeter sohbet mi cami sana yeter bu oldu. Ve din görevlisine bu kafa verilerek 
kendi kabuğuna çekilmiş din görevlilerimiz ortaya çıktı. Ama şimdi camiyi  sırtına alacaksın sen gezdireceksin. 
Memleketimizin her yerinde günde 5 defa ezanlar okunuyor. Kocaman müftülüğümüz var yanında camimiz buyursun 
gelsin kardeşim isteseydi öğrenseydi.’’Bize böyle demeyi öğrettiler ve bizde böyle söylemeye başladık. O zaman benim 
inandığım dindeki en önemli insan olan Peygamber bu dini yaymak için kapı kapı gezmedi mi? Koskoca Peygamberin 
derdi neydi kapılara gitti. Geç kalan hizmet işte bu. Artık camiden dışarıya çıkıp insanı camiyle,sabırla,kuranla 
merhametle iyilikle tanıştırma zamanıdır(Hasan Bey).’’ 

Uygulayıcımız bu hizmetin sadece hastanelerde değil bir çok alanda da verilmesi gerektiğini söylüyor. 
‘’Bizimle hasta arasında köprü vazifesi gören çalışanlarımızın bu alana ihtiyaç duyan hastaları yönlendirme hususunda 
daha duyarlı olmaların beklemekteyiz(Hakan Bey).’’ 

‘’Bizim açımızdan bakıldığında biliyorsunuz bizim hastanede bir kadromuz yok, hastanede kadrolu olarak çalışmak 
daha iyi olurdu. Çünkü hem personelin bize olan güveni açısından hem de işin devamlılığı açısından. Hastalara bu 
uygulama konusundaki önerim ise profesyonel bir yardım olduğu ve tek seansta halledilemeyeceği en az 2 veya 3 seans 
görüşmek gerektiği(Rabia Hanım).‘’ 

4.Sonuç

Manevî destek hizmetinin dünyada en yaygın uygulama alanlarından  birisi sağlık  alanıdır. Din 
olgusunun tıp ve psikiyatri alanıyla olan ilişkisi çok eski dönemlere dayanmaktadır. Batı ülkelerinde 
bu konuyla ilgili çok fazla araştırma olmasına rağmen ülkemizde bu araştırmaların uzun bir geçmişi 
olmayıp, yakın zamanda önemli bir hale gelmiştir. Oysa ki bunlar bizim özümüzde, dinimizde ve 
kültürümüzde vardı. Ancak akademik  bir çalışma yapılması için geç kalınmış bir alandır. 
Araştırmamızda manevi destek alanında çalışan uygulayıcılarımızın bu alana ilişkin 
düşüncelerini yarı yapılandırılmış bir görüşme yöntemiyle değerlendirdik. Bu kısım 
görüşmelerden elde edilen analiz sonuçları ve bulgular neticesinde yorum ve değerlendirmeler 
içermektedir. Araştırmada  ilk olarak manevi destek hizmetlerine yönelik bilgilerden söz 
edilmiş daha sonra uygulayıcıların özellikleri ve hizmeti alanlarla ilgili bilgilerden ve son 
kısımda ise uygulayıcıların önerilerine yer verilmiştir. 
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Araştırmamızda elde edilen sonuçlar aynı sıra takip edilerek aşağıda sunulmuştur: 

• İlk olarak Türkiye’de ki uygulamalar hakkındaki sonuçlardır. Bu hizmetin ülkemizde
geç kalmış bir uygulama olduğu ve artık bu alana ihtiyaç duyulduğu,

• Sadece hasta değil hasta yakını ve personele de hizmet verildiği ve verilen hizmetin talep
doğrultusunda sunulduğu,

• Bu destek hizmeti verilmeden önce uygulayıcıların alanla ilgili bir eğitime tabi tutulması
gerektiği,

• Bu uygulama yeni bir uygulama alanı olduğu için henüz bir tükenmişlikle karşılaşılmadığı
ancak ilerleyen dönemlerde karşılaşma ihtimalinin yüksek olduğu,

• Gönüllülük esasına dayalı yapılması gerektiği,
• Bu hizmeti verecek kişilerde olması gereken en önemli özelliklerden birisi kişinin gerekli

altyapıya sahip olması gerektiği,
• Bu hizmeti alanlarla ilgili bilgi verirken neden ihtiyaç duyulduğu konusuna değinilmiştir.

İhtiyaç duyulma sebebi ise insanlar arasındaki bağın gittikçe azalmasıdır. Eskiden daha kuvvetli
olan bu aile, akrabalık, arkadaşlık bağları günümüzde önemini kaybetmiştir. Dolayısıyla
insanlar yalnızlık duygusu yaşamaktadır.Bu yalnızlık hissinin de bu alanın ortaya çıkmasına
zemin hazırladığı,

• Öncelik verilen bölümler arasında ilk sırada palyatif, yoğun bakım, göğüs hastalıkları, onkoloji,
yanık gibi bölümlerin öncelikli hastaların ise hastalık süresi uzun ve hastalığı daha ağır olan
hastalar olduğu,

• Hizmetten faydalanan kişilerden olumlu tepkiler alındığı ancak çok nadir de olsa görüşmeyi
reddeden kişilerinde olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Verilen hizmetlerin içeriği hakkında uygulayıcılarımızın yakındığı bir konu var; bu hizmetin sadece bir 
din hizmeti gibi algılanması ama manevi destek sadece bir din hizmeti değildir. Oturup onula sıradan 
konuda muhabbet etmek,hiç konuşmadan bile gözlerinin içine bakıp ben yanındayım,sana değer 
veriyorum hissini vermek bile bir manevi destektir demişlerdir. 

Çalışmamızın kapsam geçerliliğinin ve güvenilirliğinin sağlanması için diğer araştırmalarla 
karşılaştırma yapılmıştır. Yapılan karşılaştırma da genellikle aynı sonuçlara ulaşılmıştır. Bu çalışma 
konusuna benzer olan diğer çalışmalar ve çalışmadan elde edilen sonuçlar şu şekildedir: 

• Yalova Üniversitesi tarafından yapılan ‘’Manevi Destek Uygulayıcılarının Manevi Destek
Hizmetlerine İlişkin Görüşleri’’ adlı çalışmadır. Bu çalışma Türkiye’de manevi destek
hizmet alanında çalışan görevlilerin bu alana ilişkin görüşlerini incelemektir. Çalışma nitel
bir çalışma olup veri elde etmek için görüşme yöntemi kullanılmıştır. Alanda yapılan
görüşmelerde uygulayıcılar manevi destek hizmetlerinin gerekliliğini vurgulamışlardır.
Sonuçta ise uygulayıcıların kurumda göreve başlamadan önce manevi destek hizmetleri
eğitimlerinden geçirilmesi gerekliliğine yönelik sonuçlar elde edilmiştir(Erdem M,ve Kesgin
B : 125-138).

• Yine Yalova üniversitesi/Sosyal Hizmet bölümü alanında yapılan başka bir çalışma‘’Manevi
Destek Hizmetleri ve Türkiye’de Kurumsallaşması’’adlı çalışmadır. Çalışmanın amacı,
Türkiye’de manevi destek hizmetlerinin kurumsallaşma sürecini ve alanda çalışan
uygulayıcıların manevi destek hizmetlerine ilişkin görüşlerini incelemektir. Çalışmada ölçüt
örneklem yöntemi kullanılmış,veri elde etmek için ise görüşme ve tarama teknikleri
kullanılmıştır. Çalışmada Türkiye’de manevi destek hizmetlerinin sosyal hizmet
mesleğinden bağımsız bir şekilde yürütüldüğü anlaşılmıştır. Sonuçta ise uygulayıcıların
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göreve başlamadan önce belli eğitimlerden geçirilmesi gerekliliğine yönelik sonuçlar elde 
edilmiştir(Kesgin M, ve Erdem M: 125-128) 

• Diğer bir çalışma ise ‘’Madde Bağımlılığı ve Manevi Destek’’çalışmasıdır. Bu çalışmanın
amacı,madde bağımlılığından uzaklaşmada manevi desteğin rolünü belirlemektir. Örnek
olay çalışması bu tezin araştırma yöntemidir. Verileri toplamak için nitel araştırma
yöntemlerinden biri olan mülakat ve gözlem tekniği seçilmiştir. Elde edilen bulgular,madde
bağımlıları için Türki’ye de nasıl bir tedavi ve rehabilitasyon programının uygulandığına
değinilmiştir. Elde edilen sonuç ise bağımlı bireylerin maddeden uzaklaşmasında manevi
destek, iyileşme sürecini etkileyen bir boyuttur(Akıncı H: 104).

Görüldüğü üzere yapılan çalışmalar ve kendi çalışmamızı kıyasladığımız zaman aynı sonuçları elde 
ediyoruz. Ülkemizde diğer alanlarda olduğu gibi sağlık sektöründe bu alana ihtiyaç olduğu ortaya 
çıkıyor. Ayrıca manevi destek uygulayıcılarının göreve başlamadan önce mutlaka bir eğitime tabi 
tutulmasına yönelik sonuçlar elde edilmiştir. Çalışmamızda elde ettiğimiz diğer bir sonuç ise bu 
alanda çalışan uygulayıcılarda mutlaka gönüllülük esası olması gerektiğidir. 

     Bu çalışma zaman ve maddi kısıtlılıklar dolayısıyla Konya ili ile sınırlıdır. Benzer çalışmaların 
diğer illerde de olabileceği önerilir. Ayrıca manevi desteğin hastalar yönüyle incelenmesi de yeni bir 
çalışma olabilir. 
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OECD ÜLKELERİNDE GELİR VE SAĞLIK ARASINDAKİ 
İLİŞKİNİN PANEL VERİ YÖNTEMİ İLE ANALİZİ 

Rona Turanlı1 
Can Mete2 

Tuğba Güz3 
Gülden Şengün4 

Özet 

Gelişmişlik seviyesi üzerinde etkili olan ekonomik faktörler aynı zamanda ülkelerin yüksek sağlık düzeyine 
erişebilmelerinde de önemli ölçütler arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda, gelir ve sağlık arasındaki ilişkide 
kişi başı gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH), gelirin bireyler arasındaki dağılımı ve ülkelerdeki eğitim seviyesi 
önemli unsurlar olarak ön plana çıkmaktadır. 

Bu çalışmadaki amaç, ele alınan değişkenler ile gelir ve sağlık arasındaki ilişkinin test edilmesidir. Bu amaçla, 
gelir ve sağlık arasındaki ilişki, 25 OECD ülkesi için 2008-2015 yılları arasında panel veri analizi ile 
incelenmiştir. Çalışmada, sağlık göstergesi olarak doğumda beklenen yaşam süresi, bebek ölüm hızı ve 5 yaş altı 
ölüm hızı bağımlı değişken; GINI endeksi, kişi başı GSYİH ve ikincil öğretime kayıt oranı bağımsız değişken 
olarak ele alınmıştır. Her bir bağımsız değişkenin, bağımlı değişkenler üzerindeki etkisinin ortaya konulması 
için üç ayrı model kurulmuştur. Her üç modelde de kişi başı GSYİH ve ikincil öğretime kayıt oranının bağımlı 
değişkenler üzerindeki etkisinin anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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health variables and they considered as dependent variables; GNI index, per capita GDP and secondary school 
enrollment rate, are considered as independent variables. Three separate models are established to demonstrate 
the effect of each independent variable on dependent variables. In all three models, per capita GDP and 
secondary school enrollment rate are significant on dependent variables. 

Key Words: GDP per capita, Health Indicators, GNI, OECD 

1 Prof. Dr., İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, turanlir@yahoo.fr 
2 Öğr. Gör., İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, can.mete@yeniyuzyil.edu.tr 
3 Araş. Gör., İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, tugba.guz@yeniyuzyil.edu.tr 
4 Araş. Gör., İstanbul Üniversitesi, sengungulden@gmail.com 

1193

mailto:turanlir@yahoo.com.fr
mailto:can.mete@yeniyuzyil.edu.tr
mailto:tugba.guz@yeniyuzyil.edu.tr
mailto:sengungulden@gmail.com


2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

1. Giriş

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün tanımına göre sağlık yalnızca bedensel bir iyilik hali değildir. 
Sağlıklı kabul edilebilmek için ruhen de iyi olmak gerekmektedir. İnsanların kendilerini ruhen iyi 
hissetmeleri çoğunlukla gelir durumlarına, eğitim seviyelerine ve toplumdaki statülerine bağlı 
olmaktadır. Bununla beraber, gelir seviyelerinin yüksek olması insanları tek başına mutlu etmeye 
yetmemektedir. Gelir seviyesi ile birlikte, gelirin, toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde adil 
dağılımı, kişinin sağlık hizmetlerine kolay ulaşmasına, nitelikli bir eğitim almasına katkı 
sağlamaktadır. 

Dolayısıyla, gelir dağılımını düzelten, genel refahı ve sağlık düzeyini artıran politikalar; gelişmişlik 
düzeyi, ülkelerin gelir ve sağlık çıktılarına etki eden önemli faktörler arasında yer almaktadır. Bununla 
birlikte, ülkeler arasındaki sağlık hizmeti, alt-yapı ve eğitim farklılıkları gibi diğer değişkenler de 
genel sağlık durumunu ve sağlık çıktılarını değişen oranlarda etkileyebilmektedir. 

Sosyal, politik ve yapısal sorunlar, gelir düzeyi düşük kişilerin belirli bölgelerde toplanmasına sebep 
olmakta ve sağlık, eğitim gibi kamu hizmetlerinin ulaştırılmasını zorlaştırmaktadır. Bu durum, genel 
sağlık durumunu ve sağlık çıktılarını negatif yönde etkilemekte, sosyal sermayenin azalmasına neden 
olmaktadır. Ayrıca, alt yapının yetersiz olması ve sağlık hizmetinin yeterli düzeyde sağlanamaması, 
gelir ve eğitim seviyesinin düşük olması da doğum esnasında ve sonrasında bebek ölümlerinin 
artmasına neden olmaktadır (Subramanian ve Kawachi, 2004). 

Sağlık çıktıları üzerinde olumsuz etkilere neden olan bu faktörlere yatırım yapılması, kaynakların 
doğru ve adil dağılımı, kişi başı gelir ve eğitim seviyesi, ülkelerin gelişmişlik düzeylerini artıracağı 
gibi sağlık düzeyleri üzerinde de olumlu etkiler yaratacaktır. Bu nedenle gelişmiş ve gelişmekte olan 
birçok ülkede mevcut sağlık sistemlerini düzeltici politikalara önem verilmekte ve toplumun sağlık 
düzeyinin artırılması hedeflemektedir (Hadad vd., 2013). 

Dünya üzerindeki toplam kaynaklar göz önüne alındığında, bu kaynakların %80’nin dünyadaki 
ülkelerin %20’si tarafından kullanıldığı bilinmekle birlikte, bu %20’lik dilim içinde genellikle  
gelişmiş ülkeler bulunmaktadır (Boz ve Önder, 2017). Gelişmiş ülkelerde bu kaynakların dağılımı, 
sosyo-ekonomik faktörler, gelir eşitsizliği ve kişi başı gelirin sağlık çıktıları üzerindeki etkisi 
literatürde birçok çalışmaya konu olmuştur. Bu çalışmalarda, gelir ve sağlık arasındaki ilişkinin 
açıklanmasına yönelik alternatif kuramlar geliştirilmiştir (Çukur ve Bekmez, 2011). 

Wilkinson hipotezi olarak adlandırılan gelir eşitsizliği hipotezi bu kuramlardan biri olup, gelir 
dağılımındaki eşitsizlik ile sağlık düzeyi arasında negatif bir ilişki olduğunu açıklamaktadır. Özellikle 
gelişmiş ülkelerde sağlık düzeyini belirleyen temel unsurun mutlak gelirden ziyade, toplumdaki gelir 
dağılımı olduğunu ileri sürmektedir. Bu hipoteze göre, yüksek bir sağlık düzeyine sahip olmak için 
yüksek bir gelir düzeyi gerekmemektedir. Gelir dağılımındaki adaletin, toplumun tümünü kapsayacak 
şekilde sağlanmasının, sağlık düzeyinde olumlu gelişmelere yol açacağını ifade etmektedir 
(Wilkinson, 1996). 

Literatürde, gelir seviyesi ile sağlık düzeyi arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalara bakıldığında, bu 
çalışmaların çoğunda, bu iki değişken arasında pozitif yönlü bir ilişki tespit edilirken; gelir 
dağılımındaki eşitsizliği inceleyen çalışmalarda kesin bir görüş birliğine varılamamıştır. 

Lindley ve Lorgelly (2005), 1991-2001 döneminde İngiltere’de gelir eşitsizliği ile sağlık durumu 
arasındaki ilişkiyi panel veri yöntemi ile incelemişlerdir. Çalışmalarında gelir ve sağlık göstergeleri 
arasında anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. 

Ram (2006), gelir eşitsizliği ve sağlık arasındaki ilişkiyi 108 ülkenin verilerini kullanarak incelemiştir. 
Sağlığı temsilen, ortalama yaşam süresini ve bebek ölüm oranını ele aldığı çalışmasında, sağlık ile 
gelir eşitsizliği arasında negatif bir ilişki olduğunu ileri sürmüştür. 

Tüylüoğlu ve Tekin (2009) çalışmalarında, 176 ülkenin 2003 yılı verilerini kullanılarak, kişi başı 
sağlık harcaması ve GSYİH’nın, doğumda beklenen yaşam süresi ile bebek ölüm oranı üzerindeki 
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etkilerini iki ayrı modelde incelemişlerdir. Birinci modelde, kişi başı sağlık harcaması ve GSYİH’nin, 
doğumda beklenen yaşam süresini %74 oranında açıkladığını tespit etmişlerdir. İkinci modelde ise kişi 
başı sağlık harcaması ve GSYİH’nin bebek ölüm oranı üzerindeki etkisi incelenmiş ve bu 
değişkenlerin bebek ölüm oranını %68,4 oranında açıkladığı sonucuna ulaşmışlardır. 

Çukur ve Bekmez (2011), Türkiye’de gelir, gelir eşitsizliği ve sağlık ilişkisini inceledikleri 
çalışmalarında, gelir eşitsizliği ile bebek ve beş yaş altı çocuk ölüm hızı arasındaki ilişkinin 
istatistiksel olarak anlamlı olmadığını ancak bu ilişkinin beklenildiği gibi pozitif yönde olduğu 
sonucuna ulaşmışlardır. 

Pulok (2012), gelişmekte olan 31 ülkeye ait verileri kullanarak yaptığı çalışmasında, GINI katsayısı, 
kişi başı GSYİH ve ikincil öğrenime kayıt oranın; doğumda beklenen yaşam süresi, bebek ölüm hızı 
ve beş yaş altı ölüm hızı üzerindeki etkisini incelemiştir. Elde ettiği sonuçlara göre, beklenen yaşam 
süresinin GINI katsayısı ile anlamlı ve negatif ilişkili; kişi başı GSYİH’nın ise anlamlı ve pozitif 
ilişkili olduğu sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca, ortalama gelir ile eğitim düzeyinin genel sağlık durumu 
üzerinde olumlu etki yarattığını belirtmiş ve bu ülkelerde eğitimin gelir kadar önemli bir unsur olduğu 
vurgulamıştır. Çalışmada kurulan diğer bir modele göre, gelir eşitsizliği ile beklenen yaşam süresi 
arasında pozitif ilişki; kişi başı GSYİH ile sağlık düzeyi arasında yüksek düzeyde anlamlı ve pozitif 
ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Fatukasi ve Ayeomoni (2015), 1980-2014 verilerini kullanarak Nijerya’da, gelir eşitsizliği ile 
doğumda beklenen yaşam süresi, bebek ölüm hızı ve okuma-yazma oranı arasındaki ilişkiyi 
incelemişlerdir. Çalışmalarında, gelir eşitsizliği ve doğumda beklenen yaşam süresi arasında anlamlı 
ve negatif bir ilişki olduğu tespit etmişlerdir. Kişi başı gelir ve eğitim seviyesi ile beklenen yaşam 
süresi arasında da pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğunu belirtmişlerdir. 

Literatürde gelir ve sağlık arasındaki ilişkiyi ele alan çalışmalar incelendiğinde, elde edilen sonuçların 
kullanılan değişkenlere ve çalışmalara konu olan ülkelerin gelişmişlik seviyesine göre farklılık 
gösterdiği görülmektedir. 

Bu çalışmada, ele alınan değişkenler ile gelir ve sağlık arasındaki ilişkinin anlamlılığının test edilmesi 
amaçlanmıştır. Bu amaçla, gelir ve sağlık arasındaki ilişki 2008-2015 yılları arasında verilerine 
ulaşabildiğimiz 25 OECD ülkesi için incelenmiş olup, bu ilişkinin test edilmesinde panel veri 
analizinden yararlanılmıştır. 

Çalışmanın devam eden bölümleri şu şekilde düzenlenmiştir. İkinci bölümde ekonometrik yöntem ve 
veri setine, üçüncü bölümde ise bulgulara yer verilmiştir. Bu bölümleri sonuç ve değerlendirme kısmı 
takip etmiştir. 

2. Yöntem

2008-2015 yılları arasında verilerine ulaşabildiğimiz 25 OECD ülkesinde, gelir ve sağlık arasındaki 
ilişkinin test edilmesinde panel veri analizinden yararlanılmıştır. 

Panel veri analizi, ülke, firma ve hanehalkı gibi ekonomik birimlere ait yatay kesit gözlemlerin ve 
zaman serilerinin belirli bir dönemde bir arada kullanılmasına olanak tanımakla birlikte hem 
dönemlere hem de birimlere göre bilgilerin elde edilmesini sağlamakta olup, N sayıda birim ve her 
birime karşılık gelen T sayıda gözlemden oluşmaktadır. Her birimde gözlenemeyen birim etkiler ve 
zaman etkileri, panel veri kullanımı ile birlikte modele dâhil edilebilmektedir. Panel veri modelleri 
kullanılarak yapılan analizlerde gözlenemeyen birim ve zaman etkisinin modele yansıtılması, 
modeldeki sabit ve/veya eğim katsayılarının birimlere göre farklılık göstermesi ile ortaya çıkmaktadır 
(Tatoğlu, 2013). 

Panel veri analizinde, zaman serisi ve yatay kesit veri gözlemlerinin eş zamanlı olarak yer alması, daha 
fazla veri ile çalışma imkanı vermekte ve gözlem sayısı ile serbestlik derecesi artmaktadır. Bu 
durumda, açıklayıcı değişkenler arasındaki çoklu doğrusal bağlantının derecesi azalmakta ve 
ekonometrik tahminlerin etkinliği ve güvenilirliği artmaktadır (Tatoğlu, 2013). Bu çalışmada sabit 
parametrenin birimlere göre değiştiği tek yönlü birim etkiler panel veri modeli ele alınmıştır. 
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Tek yönlü birim etkiler panel veri modelleri aşağıdaki gibi ifade edilmektedir: 
 

Yit  = β0i  + ∑βk Xkit  + εit 
k =1 

i=1,2,...,N; t=1,2,...,T (1.1) 

Burada i yatay kesit boyutunu; t ise zaman boyutunu ifade etmektedir. β0i sabit terimi; βk K ×1 boyutlu 

parametreler vektörünü, Yit , bağımlı değişkenin t zamanında i. birim için değerini göstermektedir. Bu
modelde sabit parametre, zaman boyutundan bağımsız ve birimlere göre farklılık göstermekte, eğim 
parametreleri ise her bir yatay kesit birimde sabittir. 

Panel veri modelleri ile çalışırken, analizde kullanılacak yöntem açısından birim etkinin sabit veya 
tesadüfi olduğunun belirlenmesi önem arz etmektedir. Birim etkinin hata terimi gibi tesadüfi bir 
değişken olduğu varsayıldığında “tesadüfi etkiler modeli”, birim etkinin sabit olduğu varsayıldığında 
ise “sabit etkiler modeli” kullanılmaktadır. Bu çalışmada, değişkenler arasındaki ilişki sabit ve tesadüfi 
etkiler panel veri yöntemleri ile test edilmiştir. 

Çalışmada, OECD ülkelerinde gelir ve sağlık arasındaki ilişkiyi belirlemede kullanılan veriler ve bu 
verilere ulaşmada yararlanılan kaynaklar Tablo 1’de verilmiştir. Çalışmada kullanılan bağımlı ve 
bağımsız değişkenlerin logaritmaları alınarak modele dahil edilmiştir. 

Tablo 1. Veri Seti ve Kaynağı 

Bağımlı Değişkenler Veri Kaynağı 

• Doğumda beklenen yaşam süresi (DBYS)

• Bebek ölüm hızı (BOH)

• 5 yaş altı ölüm hızı (OLH_5) Dünya Bankası 

Bağımsız Değişkenler 

• GINI Endeks (GINI)

• Kişi başı GSYİH (GSYIH)

• İkincil öğretime kayıt oranı (EGIT_IKI)

3. Bulgular

Çalışmada, 2008-2015 yılları arasında, verilerine ulaşabildiğimiz 25 OECD ülkesinde gelir ve sağlık 
arasındaki ilişki panel veri yönteminden yararlanılarak analiz edilmiştir. Bağımlı ve bağımsız 
değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesi için üç ayrı model kurulmuştur. Modellerde kullanılan her 
bir değişkenin logaritması alınmıştır. Birinci modelde, doğumda beklenen yaşam süresi, ikinci 
modelde bebek ölüm hızı, üçüncü modelde ise 5 yaş altı ölüm hızı bağımlı değişken olarak alınmıştır. 
Modellerde, her bir bağımlı değişken ile gelir eşitsizliğini temsilen GINI endeks, kişi başı GSYİH ve 
ikincil öğretime kayıt oranı arasındaki ilişki incelenmiştir. 

Analizde öncelikle birim ve/veya zaman etkisinin varlığı test edilmiştir. Her üç modelde de birim 
etkinin olduğu, dolayısıyla tek yönlü birim etkiler modeli ile analize devam edileceği sonucuna 
ulaşılmıştır. Bu doğrultuda, birim veya zaman etkilerinin sabit etki mi tesadüfi etki mi olduğuna karar 
vermek için her üç model için Hausman testi uygulanmıştır. 

K 
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Tablo 2. Hausman Test Sonuçları 

Bağımlı Değişkenler Bağımsız Değişkenler Sabit Etkiler Tesadüfi Etkiler 

GINIit
.042576 

(.0185214) 
.0387901* 
(.0164446) 

Model-1 
DBYSit

GSYIHit
.0143241 
(.107275) 

.0349731** 
(.0058586) 

EGIT_IKIit
.64664 

(.0089993) 
.0599151** 
(.0086386) 

Sabit Etki ✓
Tesadüfi Etki ✓✓ ✓✓

GINIit
.0066522 

(.1869287) 
.1200078 

(.1773933) 

Model-2 
BOHit

GSYIHit
-.4456102** 
(.1082678) 

-.3784305 
(.0759833) 

EGIT_IKIit
-.7528188** 

(.090826) 
-.767144 

(.0891553) 

Sabit Etki ✓
Tesadüfi Etki ✓✓ ✓

GINIit
-.0096452 
(.1888146) 

.1065352 
(.1779029) 

Model-3 
BOH_5it

GSYIHit
-.4532408** 

(.10936) 
-.3749565 
(.0741973 

EGIT_IKIit
-.7441887** 
(.0917423) 

-.7583275 
(.0898539) 

Sabit Etki ✓
 Tesadüfi Etki ✓✓

✓

Hausman Testi Prob=0.1115>0.050 Prob=0.0343˂0.050 Prob=0.0315˂0.050 

Not: Standart hata değerleri parantez içinde verilmiştir. *, ** sırasıyla %5 ve %1 önem düzeyini ifade etmektedir. 

Tablo 2’de Hausman test sonuçlarına göre, birinci modelde tesadüfi etkiler tahmincisinin, ikinci ve 
üçüncü modelde ise sabit etkiler tahmincisinin geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Tablo 2’de Model-1 için uygulanan Hausman testi sonucunda, Ho hipotezi reddedilemediğinden 
(Prob=0.1115>0.050), sabit etkiler tahmincisinin (fe) tutarsız olduğu ve tesadüfi etkiler tahmincisini 
kullanmanın hem tutarlı hem de etkin tahmin sonuçları verdiği görülmektedir. 

Tablo 2’de, Model-2 ve Model-3 için uygulanan Hausman testi sonucunda, Ho hipotezi 
reddedildiğinden (Prob=0.0343˂0.050; Prob=0.0315˂0.050), her iki model için de tesadüfi etkiler 
tahmincisinin (re) tutarsız olduğu ve sabit etkiler tahmincisinin (fe) geçerli olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Devamında modellerin varsayımlardan sapmaları test edilmiştir. Model-1’de 
heteroskedasite ve otokorelasyon olduğu tespit edilmiş ve sonuçlara bağlı olarak Arellano, Froot ve 
Rogers tahmincileri kullanılmıştır. Model-2 ve Model-3’de heteroskedasite, otokorelasyon ve birimler 
arası korelasyon olduğu tespit edilmiş ve sonuçlara bağlı olarak her iki model için de Driscoll-Kraay 
tahmincileri kullanılmıştır. Model-1, Model-2 ve Model-3 için elde edilen nihai sonuçlar Tablo 3’de 
verilmiştir. 
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Tablo 3. Model-1, Model-2 ve Model-3 için Elde Edilen Nihai Sonuçlar 
BAĞIMLI DEĞİŞKENLER 

BAĞIMSIZ 
DEĞİŞKENLER 

MODEL-1 

DBYSit

MODEL-2 

BOHit

MODEL-3 

BOH_5it

GINI .0387901 .0066522 -.0096452 

(.0302245) (.0827462) (.1101321) 

Prob: 0.199 Prob: 0.937 Prob: 0.931 

GSYIH .0349731** -.4456102* -.4532408* 

(.0081509) (.1726088) (.1799131) 

Prob: 0.000 Prob: 0.016 Prob: 0.019 

EGIT_IKI .0599151** -.7528188** -.7441887** 

(.015004) (.5597058) (.2141956) 

0.000 Prob: 0.001 Prob: 0.002 

R2 0.6551 0.4043 0.3980 

Not: Standart hata değerleri parantez içinde verilmiştir. *, ** sırasıyla %5 ve %1 önem düzeyini 
ifade etmektedir. 

Yapılan testlerde, Model-1’de tesadüfi etkiler tahmincisinden elde edilen sonuçlara göre, kişi başı 
GSYİH ve ikincil öğretime kayıt oranı ile bağımlı değişken olan doğumda beklenen yaşam süresi 
arasında pozitif yönde bir ilişki gözlenmiş olup; bağımsız değişkenlerin, bağımlı değişken üzerindeki 
etkisinin anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Gelir eşitsizliğini ifade eden GINI bağımsız değişkeni 
ile doğumda beklenen yaşam süresi arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki gözlenmemiştir. 

Model-2 ve Model-3’de sabit etki tahmincisinden elde edilen sonuçlara göre, kişi başı GSYİH ve 
ikincil öğretime kayıt oranı ile bağımlı değişken olan bebek ölüm hızı arasında negatif yönde bir ilişki 
gözlenmiş olup, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkisinin anlamlı olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Gelir eşitsizliğini ifade eden GINI bağımsız değişkeni ile bebek ölüm hızı ve 5 
yaş altı bebek ölüm hızı arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki gözlenmemiştir. 

Her üç modelde de bağımlı değişkenler olan doğumda beklenen yaşam süresi, bebek ölüm hızı ve 5 
yaş altı bebek ölüm hızı ile kişi başı gelir ve eğitim arasında istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar 
bulunmuş olup, GINI değişkeni ile bağımlı değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
gözlenmemiştir. R2’ler ise beklentilere uygun çıkmıştır. 

4. Sonuç

Gelir ve sağlık arasındaki ilişkinin test edildiği bu çalışmada 25 OECD ülkesinin 2008-2015 yıllarına 
ait verileri ile gelir dağılımını temsilen GINI, kişi başı gelir ve eğitimin sağlık çıktıları üzerindeki 
etkisi incelenmiştir. Bu etkinin incelenmesinde, panel veri analizinden yararlanılmış olup, genel sağlık 
durumu ve sağlığın göstergesi olarak doğumda beklenen yaşam süresi, bebek ölüm hızı ve 5 yaş altı 
ölüm hızı bağımlı değişken; GINI endeksi, kişi başı GSYİH ve ikincil öğretime kayıt oranı bağımsız 
değişken olarak ele alınmıştır. Her bir bağımsız değişkenin, bağımlı değişkenler üzerindeki etkisinin 
ortaya konulması için üç ayrı model kurulmuştur. 

Model-1’de kişi başı GSYİH ve ikincil öğretime kayıt oranının %1 önem düzeyinde anlamlı olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Bu doğrultuda, kişi başı GSYİH’daki %1’lik bir artış, doğumda beklenen yaşam 
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süresini %3 oranında, ikincil öğretime kayıt oranındaki %1’lik bir artış ise %6 oranında artırdığı 
görülmektedir. 

Model-2’de kişi başı GSYİH %5 önem düzeyinde anlamlı iken, ikincil öğretime kayıt oranı %1 önem 
düzeyinde anlamlıdır. Bu doğrultuda, kişi başı GSYİH’daki %1’lik bir artış, bebek ölüm hızı %45 
oranında, ikincil öğretime kayıt oranındaki %1’lik artış ise bebek ölüm hızını %75 oranında azaltığı 
görülmektedir. 

Model-3’de kişi başı GSYİH %5 önem düzeyinde anlamlı iken, ikincil öğretime kayıt oranı %1 önem 
düzeyinde anlamlıdır. Bu doğrultuda, kişi başı GSYİH’daki %1’lik bir artış, 5 yaş altı ölüm hızını %45 
oranında, ikincil öğretime kayıt oranındaki %1’lik bir artış ise 5 yaş altı ölüm hızını %74 oranında 
azalttığı görülmektedir. 

Her üç modelde de gelir dağılımını temsil eden GINI değişkeni istatistiksel olarak anlamsız çıkmıştır. 
Literatürde gelir dağılımının sağlık üzerindeki etkisini araştıran çalışmalarda kesin bir görüş birliğine 
varılamadığından, GINI değişkeni için elde edilen sonuç literatüre uygun bulunmuştur. 

Çalışmada elde edilen sonuçlara göre, bebek ve 5 yaş altı ölüm hızı oranlarının gelir düzeyine duyarlı 
olduğu, kişi başı gelirin artması ve eğitimin, toplumun tüm kesimlerine eşit bir şekilde ulaştırılması ile 
birlikte bu oranların azalması öngörülmektedir. 

Çalışmada ele alınan 25 OECD ülkesinde özellikle eğitim düzeyi olmak üzere kişi başı GSYİH’daki 
artışların, sağlık göstergeleri üzerinde büyük ölçüde etkili olduğu görülmektedir. Buna bağlı olarak, 
sağlık, eğitim ve ekonomi politikalarının mevcut durumları iyileştirmeye yönelik programlaması ve 
güncellenmesi ülkelerin temel hedefleri arasında yer almalıdır. 
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OECD SAĞLIK SİSTEMLERİNİN TEKNİK VERİMLİLİĞİ 
Mehmet Şener1 
Mehmet Kılınç2 

Vahit Yiğit3

Özet 

Bu araştırmanın amacı OECD ülkeleri sağlık sistemlerinin teknik verimliliklerini veri zarflama analizi (VZA) 
yöntemi ile ölçmek ve böylece, elde edilen bulgulardan yararlanılarak, verimli olan ve olmayan ülkeleri tespit 
etmek, verimli olmayan ülkeler için potansiyel iyileştirme önerileri geliştirmektir. OECD ülkeleri sağlık 
sistemlerinin teknik verimlilik düzeyini belirleme yöntemi olarak VZA tekniği kullanmaktadır. VZA’nde CCR ve 
BCC modeline göre ülkeler değerlendirilmiştir. Araştırmada girdi ve çıktıların analizi “DEA Solver” programı 
ile gerçekleştirilmiştir. Girdi yönelimli CCR modeline göre OECD ülkeleri sağlık sistemlerinin %38,8’i (n=12) 
verimsiz olduğu tespit edilmiştir. Tüm ülkelerin ortalama verimlilik skoru 0,9490, verimsiz ülkelerin ortalama 
verimlilik skoru ise 0,8683 olarak hesaplanmıştır. Verimlilik skoru en düşük olan ülke 0,6515 ile Avusturya 
olmuştur. Türkiye teknik olarak verimli çıkan ülkeler arasında yer almaktadır. Sağlık sistemlerinin verimsiz olduğu 
ülkeler gerekli potansiyel iyileşmeleri sağlamak için sağlık planlaması ve politikası geliştirmelidir. 

 Anahtar Kelimeler: Sağlık Sistemleri, Verimlik, Veri Zarflama Analizi, OECD Ülkeleri 

Abstract 

The aim of this research is to measure the technical efficiency of health systems in OECD countries by means of 
data envelopment analysis (DEA) method,  and that by using the findings, it is possible to identify countries that 
are both productive and non-productive and to develop potential improvement proposals for non-productive 
countries. The DEA technique has been used as a method for determining the technical efficiency level of health 
systems in OECD countries. Countries were evaluated according to the CCR and BCC model in the DEA. Analysis 
of the inputs and outputs in the research was carried out with the program "DEA Solver". According to the input-
oriented CCR model, 38,8% (n= 12) of the health systems were found to be inefficient in OECD countries. The 
overall average productivity score is calculated as 0.9490 and the average productivity score of unproductive 
countries as 0.8683. The country with the lowest productivity score was Austria with 0.6515. Turkey is among the 
technically productive countries. Countries where health systems are inefficient should develop health planning 
and policy to provide the necessary potential improvements. 

 Keywords: Health Systems, Productivity, Data Envelopment Analysis, OECD Countries 

1. Giriş

Sağlık, kalkınmışlık düzeyinin göstergelerinden birisi olan ve yaşam kalitesini doğrudan 
etkileyen en önemli faktördür. Bu nedenle, bir ülkenin sağlık sistemi; toplumdaki bireylerin doğumda 
beklenen yaşam süresini yükseltmek, bebek ölüm oranlarını azaltmak ve bu hedeflere ulaşmak için 
yeterli kapasitede sağlık insan gücü, sağlık tesisi ve sağlık teknolojisine sahip bir sağlık hizmeti sunum 
mekanizmasına sahip olmasını gerektirmektedir. Böylelikle ülkeler sağlıklı bir toplum oluşturma 
amaçlarına ulaşabilmektedirler (Kocaman vd., 2011:15). Bu amaca ulaşmak için ülke sağlık 
sistemlerinin performansının ve verimliliğinin geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Ülkeler bir 

1 Arş. Gör. Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü m.sener@alparslan.edu.tr  
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taraftan toplumun sağlık statüsünü iyileştirmek üzere ek kaynak sağlama çabası içine girerlerken, diğer 
taraftan mevcut kaynakların verimli kullanımını sağlayacak programlar geliştirmektedir. Maliyetlerin 
artışına yönelik süregelen baskılar ve aynı veya benzer sonuçların/çıktıların daha düşük maliyetlerle 
elde edebileceğine yönelik bazı kanıtlar ülkelerin sağlık sistemlerinde verimlilik performansını artırmak 
için çalışmalarını gerekli kılmıştır (Yıldırım ve Yıldırım, 2011: 83). 

Sağlık sistemleri ve bu sistemlerin özellikleri ülkelerin sağlıkla ilgili çeşitli çıktılarını etkileyen 
en önemli faktörler arasında yer almaktadır (Daştan ve Çetinkaya, 2015). Sağlık sistemlerinin en önemli 
amaçlarından biri verimliliktir (Linna, Häkkinen and Magnussen, 2006:269). Birçok araştırmada sağlık 
sistemindeki verimsizlik nedenleri kullanılan girdi fazlalıkları veya çıktı eksiklikleri olduğu tespit 
edilmiştir (Ersoy vd.,1997:67; Şahin, 1999:144;Sahin ve Ozcan, 2000:307). Bu durum sağlık 
hizmetlerine kaynak tahsisini zorunlu kılmaktadır.  Sağlık hizmetlerinde öncelikler belirlenerek sınırlı 
kaynakların verimli ve etkili kullanımı sağlanabilmektedir (Top, 2006:95). Bu nedenle özellikle sağlığa 
ayrılan kaynakların sınırlı olduğu ülkelerde verimliliğin arttırılması, toplumun sağlık gereksinimlerinin 
karşılanması ve sağlık düzeyinin yükseltilmesi bakımından büyük önem arz etmektedir (Akdağ vd, 
2011:14). 

Türkiye’de sağlık sisteminin sunum ve finansmanı ile Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) ile 
birlikte radikal değişiklikler gerçekleştirilmiştir (Tatar, 2011:103-104). SDP’nin bileşenlerinin temel 
bileşeni kaynakların verimli kullanması olarak belirlenmiştir (Öztürk ve Yıldız, 2016:2). Başta Avrupa 
ülkeleri olmak üzere tüm dünyada son yirmi yıldır gündeme gelen sağlık reformlarının temel 
amaçlarından birisi de, sağlık sistemlerinin verimlilik performanslarının nasıl geliştirilebileceği ile 
ilgilidir (Yıldırım ve Yıldırım, 2011:83). Bu nedenle sağlık sektöründe yüksek maliyetler, sağlığa 
ayrılan kaynakların verimli kullanımı zorunlu kılmaktadır (Yiğit, 2016:9).  

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, VZA gibi parametrik 
olmayan yöntemler ile ölçülmektedir (Kocaman vd., 2011:16).  

VZA, karar verme birimleri olarak adlandırılan bir dizi benzer varlığın performansını 
değerlendirmek için kullanılan veri odaklı bir yaklaşımdır (Cooper at al., 2011:1). Başka bir anlatımla 
VZA, birçok girdi ve birçok çıktıyı içeren, bu girdilerin ve çıktıların tek bir girdi veya çıktı şeklinde 
ifade edilemediği üretim durumlarında karar birimlerinin birbirleri ile olan göreli verimliliklerini 
ölçmeye yarayan doğrusal programlama tabanlı bir ölçüm tekniğidir (Çakmak vd., 2009:13-14). Bu 
yöntemin getirdiği önemli yenilik, tek çıktılı üretim ortamı yerine, birçok çıktının söz konusu olduğu 
üretim ortamlarında da verimlilik ölçümünün gerçekleştirilebilmesine olanak sağlamasıdır (Yolalan 
1993:27). Bu bakımdan VZA, maliyet, ağırlık, hacim gibi birbirinden çok farklı olan girdi ve çıktıları 
kullanarak ölçüm yapmayı sağlamaktadır (Bayraktutan ve Pehlivanoğlu, 2012:128).  

VZA yaklaşımında verimlilik, 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). 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝐸𝐸𝑏𝑏 =
∑ 𝑈𝑈𝑟𝑟𝑌𝑌𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠
𝑟𝑟=1
∑ 𝑉𝑉𝑟𝑟𝑋𝑋𝑖𝑖𝑟𝑟𝑚𝑚
𝑗𝑗=1

 

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑀𝑀𝐾𝐾 =
∑ 𝑈𝑈𝑟𝑟𝑌𝑌𝑟𝑟𝑗𝑗𝑠𝑠
𝑟𝑟01

∑ 𝑉𝑉𝑟𝑟𝑋𝑋𝑖𝑖𝑗𝑗𝑚𝑚
𝑗𝑗=1

 

Yukarıda verilen doğrusal program çözüldüğünde, amaç fonksiyonu değeri 1’e eşit olan 
kurumlar verimli, amaç fonksiyonu değeri 1’den küçük olanlar ise verimsiz 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. 
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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). 

2. Yöntem
Bu araştırmada sağlık sistemlerinin teknik verimlilikleri veri zarflama analizi (VZA) yöntemi 

ile ölçülmüştür. Ülke sağlık sistemlerinin verimlilik hesaplamalarında anlamlı sonuçların elde 
edilmesinde en önemli aşama ülke sağlık sistemini en iyi şekilde ölçebilecek değişkenlerin seçilmesidir. 
Bu araştırmada  hem ulusal sağlık sistemi bileşeni hem de tıbbi bakım bileşeni bir arada düşünülerek 
değişkenlerin seçilmesine karar verilmiştir. Ulusal sağlık sistemini temsilen seçilen girdi değişkenleri; 
15 yaş üstü sigara kullanım oranı (%), 15 yaş üstü alkol tüketimi (lt), ve kişi başına düşen sağlık 
harcaması ($) olarak belirlendi. Obezite değişkeni de araştırmaya dâhil edilmesi düşünüldü ancak bazı 
ülkelere ait verilerine ulaşılmadığı için vazgeçildi. Çıktı olarak da ulusal sağlık statüsünü temsil 
edebilecek iki değişken (doğumda beklenen yaşam süresi ve bebek ölüm oranı) kullanıldı. Tıbbi bakım 
sistemini temsilen ise; hekim sayısı, hemşire sayısı, hastane yatak sayısı ve tomografi cihazı sayısı girdi; 
doktor muayene sayısı ve yatarak tedavi gören hastaların hastanede kalış süreleri ise çıktı olarak 
belirlenmiştir. Şekil 1’de ülke sağlık sistemlerinin verimlik ölçümlerinde verimlilik ölçümlerinde 
kullanılan sağlık girdilerini, çıktılarını-sonuçlarını ifade eden ülke sağlık üretim sistemine yer 
verilmiştir. 

Şekil 1. Araştırma Modeli 
Kaynak: Ozcan ve Khushalani, 2016:332 ve Yıldırım ve Yıldırım, 2011:116 yararlanarak hazırlanmıştır. 

Değişken seçiminde ayrıca ülke sağlık sistemlerinin verimlilik ölçümleriyle ilgili yapılmış 
çalışmalarda kullanılan değişkenler göz önünde bulunduruldu. Bu kapsamda incelenen çalışmaların 
literatür özeti Tablo 1’de verilmiştir.  

GİRDİLER 

Sigara kullanımı 
Alkol tüketimi 

Obezite  
Sağlık harcaması 

vs. 

DÖNÜŞÜM 
SÜRECİ

SONUÇLAR 

Yaşam süresi  
Kaba ölüm oranı 
Bebek ölüm oranı  

vs. 

GİRDİLER 

Sağlık insangücü 
Hastane yatak 

sayıları   
Medikal teknoloji     

vs.    

DÖNÜŞÜM 
SÜRECİ

ÇIKTILAR 

Taburcu sayısı   
Doktor muayene 

sayısı  
Ameliyat sayısı    
Hastanede kalış 

süresi 

ULUSAL SAĞLIK 

SİSTEMİ 

TIBBİ BAKIM 

SİSTEMİ 

Geri bildirim

Çevre
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Tablo 1. Ülke Sağlık Sistemlerinde Verimlilik Analizine İlişkin Literatür Özeti 

YAZAR-   
YIL KAPSAM GİRDİ DEĞİŞKENLERİ ÇIKTI DEĞİŞKENLERİ 

Mirmirani ve 
Lippmann, 
2003 

G 12 Ülkeleri 
Kişi Başına Düşen Sağlık Harcaması; Kişi Başına Düşen 
Hekim Sayısı(1000); Hastane Yatağı Sayısı(1000); Mrı 
Sayısı; Ortalama Okul Yaşam Süresi 

Doğumda Beklenen Yaşam 
Süresi; Bebek Ölüm Oranı 

Yıldırm, 
2004 

Avrupa Birliği’ne 
üye ve aday 
ülkeler 

Top. Ağlık Harcamalarının GSYİH’ye Oranı, Toplam 
Hekim Sayısı (100,000), Toplam Hastane Yatağı Sayısı 
(100,000), Okullaşma Beklentisi (Yıllık), Alkol Tüketimi 
(Kişi/Lt) 

Doğuşta Beklenen Yaşam 
Süresi; Bebek Ölüm Hızı 

Mirmirani ve 
Mirmirani, 
2005 

OECD ülkeleri 

Satın Alma Güç Paritesi, Kişi Başına Düşen Hastane 
Yatağı Sayısı (1000); Kişi Başına Düşen Hekim Sayısı 
(1000); Kızamık Aşısı Olan Çocukların Oranı; Alkol 
Tüketimi; Protein Alım Miktarı; Ortalama Okul Yaşam 
Süresi 

Ortalama Yaşam Süresi; 
Bebek Ölüm Oranları 

Afonso ve 
Aubyn, 2007 OECD ülkeleri 

Kişi Başına Düşen Hekim Sayısı (1000); Kişi Başına 
Düşen Hemşire Sayısı (1000); Kişi Başına Düşen Akut 
Bakım Yatağı (1000); Kişi Başına Düşen MRI Sayısı 
(1000) 

Ortalama Yaşam Beklentisi; 
Bebek Ölüm Oranları(1000); 
70 Yaşından Önce Ölenlerin 
Sayısı (100,000) 

Mirmirani, 
2008 OECD ülkeleri 

Kişi Başına Düşen Hekim Sayısı (1000); Kişi Başına 
Düşen Hastane Yatağı Sayısı; Kızamık Vakaları; Kişi 
Başına Düşen Sağlık Harcaması 

Doğumda Beklenen Yaşam 
Süresi; Bebek Ölüm Oranları 

Timor ve 
Lorcu, 2010 

Avrupa Birliğine 
Üye  ve  Aday 
Ülkeler 

Kişi Başına Düşen Hasta Yatağı Sayısı (1000); 
GSYİH’dan Sağlığa Ayrılan Pay; Kişi Başına Düşen 
Sağlık Harcaması; Kişi Başına Düşen Pratisyen Hekim 
Sayısı(100,000); Kadınlar İçin Okul Yaşam Beklentisi; 
15+ Yaş Üstü Bireylerde Sigara Kullanım Oranı; Gelir 
Dağılımı 

Yaşam Beklentisi; Ölüm 
Oranları 

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; Sağlıklı Yaşam 
Beklentisi; Bebek Ölüm Hızı 

Medeiros ve 
Schwierz, 
2015 

Avrupa Ülkeleri 
Kişi Başına Düşen Sağlık Harcaması; Kişi Başına Düşen 
Hekim, Hemşire Ve Hastane Yatağı Sayısı; Eğitim 
Düzeyi; Alkol Ve Sigara Tüketim Oranı; Obezite Oranı 

Doğumda Beklenen Yaşam 
Süresi; 65 Yaşında Beklenen 
Yaşam Süresi; 65 Yaşında 
Beklenen Sağlıklı Yaşam 
Süresi; Doğumda Beklenen 
Sağlıklı Yaşam Süresi; Ölüm 
Oranları 

Yeşilyurt ve 
Salamov, 
2017 

Türk Devletleri Kişi Başına Düşen Hekim Sayısı; Kişi Başına Düşen 
Hastane Yatağı Sayısı; GSYİH’dan Sağlığa Ayrılan Pay 

Ortalama Yaşam Süresi; 
100.000 Kişiye Düşen 
Ameliyat Sayısı 

Kutlar ve 
Salamaov, 
2018 

Azerbaycan 
Bölge Kamu 
Hastaneleri 

Kişi Başına düşen doktor sayısı, kişi başına düşen 
hemşire sayısı, kişi başına düşen hastane yatak sayısı 

Muayene Olan Hasta Sayısı, 
Toplam Ameliyat Sayısı, 
Taburcu Olan Hasta Sayısı 

Bu çalışmada, VZA yöntemi olarak sabit getirili Charnes Cooper ve Rhodes (CCR), değişken 
getirili Banker, Charnes ve Cooper (BCC) kullanılmıştır. Bu analizler sonucunda ülkelerin sağlık 
sistemlerindeki verimlilikleri tespit edilerek karşılaştırmaya tabi tutulmuş, verimli olmayan ülkelerin 
sağlık sistemlerinde verimlilik oranının artırılması için potansiyel iyileştirme önerileri geliştirilmiştir. 

Araştırmanın evrenini, 35 OECD ülkesi oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçilmemiş, 
evrenin tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır. Ancak seçilen değişkenlere ait bazı verilere ulaşılamadığı 
için Norveç, Yunanistan, İsrail ve İngiltere ülkeleri analiz dışında tutulmuştur. Araştırmaya, OECD 
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üyesi olan ülkeler dâhil edilmiştir. Araştırmada kullanılan değişkenler ile ilgili veriler “OECD Health 
Statistics 2018” yıllık veri tabanından elde edilmiştir. Analizde kullanılacak değişkenlerin en güncel 
veri olmasına dikkat edilmiş fakat bazı değişkenlere ait verilerin eksikliğinden dolayı 2016 yılı ve en 
yakın yılın verileri kullanılmıştır. Araştırma için elde edilen veriler Microsoft Excel ortamında analize 
uygun hale getirildikten sonra verimlilik analizleri DEA-SOLVER programı kullanılarak yapılmıştır. 

Ülkelere ait sağlık sistemleri verileri ülkelerin tercihlerine göre sürekli güncellenmektedir. Bu 
açıdan en güncel veriler kullanılmak istenmiştir. Belirlenen değişkenlere ait verilerin hepsi aynı yıla 
(2016) ait olmasına dikkat edilmesine rağmen bazı veriler 2016 yılında yayınlanmadığı için en yakın 
yılın verileri kullanılmıştır. 2016 yılı öncesinde kullanılan değişkenlere ait veriler yıllar bazında oransal 
olarak çok az değiştiği için analiz sonuçlarına etki etmeyeceği varsayılmıştır.  

Ayrıca Norveç, Yunanistan, İsrail ve İngiltere OECD üyesi ülkeleri olmalarına rağmen seçilen 
değişkenlere ait bazı veriler yayımlanmadığı için araştırmanın dışında tutulmuştur.   

3. Bulgular
Bu araştırmada KVB olarak OECD ülkeleri sağlık sistemlerinin verimlilik performansı 

analizinde kullanılan girdi ve çıktı değişkenlerine ilişkin tanımlayıcı istatistikler Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 1. Araştırmada Kullanılan Değişkenlere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

Buna göre OECD ülkeleri sağlık sistemlerinde her 1000 kişiye ortalama 4,8 hasta yatağı sayısı, 
3,3 hekim sayısı, 9 hemşire sayısı düştüğü hesaplanmıştır. Ayrıca kişi başına ortalama 3949 ($) sağlık 
harcaması ve 1.000.000 kişiye ortalama 26,8 tomografi cihazı düşmektedir. Yaşam tarzını temsilen 
kullanılan girdi değişkeni olarak 15 yaş üstü sigara kullanım oranı ortalaması %18,4, 15 yaş üstü alkol 
tüketim miktarı (lt) ise ortalama 9,1 olarak hesaplanmıştır.  

Tablo 3’te girdi yönelimli CCR ve BCC modeli verimlilik skorları verilmiştir. CCR modeline 
göre tüm ülkelerin verimlilik ortalaması 0,9490 olurken, BCC modeline göre ortalama verimlilik skoru 
0,9678 olmuştur. Verimsiz ülkelerin ortalama verimlilik skorları sırası ile 0,8683 ve 0,8753 olarak tespit 
edilmiştir.  

Değişkenler Ortalama Standart Sapma Min Max 
1.000 kişiye düşen hastane yatağı sayısı 4,8 2,6517 1,5 13,1 

1.000 kişiye düşen hekim sayısı 3,3 0,7662 1,8 5,1 
1.000 kişiye düşen hemşire sayısı 9,0 3,9058 1,9 17 

1.000.000 kişiye düşen tomografi sayısı 26,8 19,0094 6,1 107,2 
Kişi başına düşen sağlık harcamaları ($) 3949 1979 1020 9832 

15 yaş üstü sigara kullanım oranı (%) 18,4 4,8349 7,6 26,5 
15 yaş üstü alkol tüketimi (lt) 9,1 2,1914 1,3 11,7 
Bebek ölüm oranı (1.000’de) 0,335 0,2261 0,082 1,428 

Doğumda beklenen yaşam süresi 80,6 2,4733 74,7 84,1 
Kişi başına düşen doktor muayene sayısı 7,0 3,1603 2,8 17 
Yatarak tedavi olan hastaların hastanede 

kalış süresi (gün) 8,2 4,4385 3,8 28,5 
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Tablo 3. Verimlilik Değerleri Özet İstatistikleri 

Değişkenler CCR BCC 

Verimli ülke sayısı ve yüzdesi 19 (%61,2) 23 (%74,1) 

Verimli olmayan ülke sayısı ve yüzdesi 12 (%38,8) 8 (%25,9) 

 Toplam ülke sayısı 31 31 

Tüm ülkelerin verimlilik ortalaması 0,9490 0,9678 

Tüm ülkelerin verimlilik minimum değeri 0,6515 0,6863 

Tüm ülkelerin verimlilik maksimum değeri 1 1 

Tüm ülkelerin verimlilik standart sapması 0,0972 0,0769 

Verimli olmayan ülkelerin ortalaması 0,8683 0,8753 

Verimli olmayan ülkelerin maksimum değeri 0,9871 0,9903 

Girdi yönelimli BCC ölçeğe göre değişken getiri (VRS) modeli VZA sonuçlarına göre verimsiz 
olan sağlık sistemlerinin mevcut koşullar içinde verimli düzeye gelebilmeleri için üretilmesi olanaklı 
çıktı ve atıl kullanılan girdi miktarları değerleri Tablo 4’te verilmiştir. Tablo 4’te verimsiz olarak 
belirlenen ülke sağlık sistemlerinin verili girdi ve çıktı değişkenlerine ait fiili değerleri ve referans 
gruplarına göre biçimlenen hedef değerleri, girdi ve çıktılardaki potansiyel iyileşmeler, atıl kullanılan 
girdi miktarları, eksik üretilen çıktı miktarları ve referans gruplarında yer alan ülkeler verilmektedir.  

Verimlilik skoru en düşük veya başka bir anlatımla verimlilik sınırına en uzak olan Almanya 
sağlık sisteminde mevcut girdi bileşimi bağlamında atıl kullanılan girdi miktarına ilişkin ortalama 
potansiyel iyileştirme yaklaşık olarak %34,5 (atıl olarak kullanılan girdilerin yüzdesi) kadardır. Çıktı 
bileşimi bağlamında ise eksik üretilen çıktı miktarına ilişkin potansiyel iyileştirme yaklaşık olarak %8,3 
(eksik üretilen çıktı yüzdesi) kadardır. Başka bir ifade ile Almanya sağlık sistemi, girdilerini ortalama 
%35,5 kadar düşürür, çıktı değişkenlerinden bebek ölüm oranlarını %19 ve yatarak tedavi gören 
hastaların hastanede yatış süresini %14,1 oranında iyileştirirse verimlilik sınırı üzerinde yer alır. Yani 
verimli hale gelir. Bu bulguyu başka bir şekilde ifade etmek gerekirse girdi bileşimi açısından ABD 
sağlık sisteminin girdi değişkenleri açısından potansiyel iyileştirme yüzdesi %32,7 olarak tespit 
edilmiştir. Bu girdiler arasında en fazla atıl kullandığı değişken olarak %72,1 ile kişi başına düşen sağlık 
harcaması gelmektedir. Yine %62 ile tomografi cihazı sayısı da çok fazla atıl kullanılan diğer 
değişkendir. ABD sağlık sisteminin verimlilik sınırına gelmesi için mevcut girdilerini %32,7 oranında 
azaltması, çıktılarını ise %12,9 oranında iyileştirmesi gerekmektedir. Yani girdilerini %32,7 oranında 
atıl, çıktılarını da %12,9 oranında eksik üretmiştir. Buradaki potansiyel iyileştirmeler ve diğer bulgular 
her bir ülkenin referans grubunda bulunan ülkelerin (verimli ülkeler) değerlerine göre belirlenmektedir. 
Örneğin ABD sağlık sistemi için referans grubunda yer alan ülke sağlık sistemleri; İzlanda, Japonya, 
Meksika ve Türkiye’den oluşmaktadır. Bu durumda ABD sağlık sistemi girdilerini bu ülkelerin girdileri 
doğrultusunda iyileştirirse verimlilik skoruna ulaşır. 
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Ülkeler Değişkenler Fiili 
değerler 

Hedef 
değerler 

Potansiyel 
İyileştirme 

(%) 

Atıl 
kullanılan 

girdi 
mikt. 

Eksik 
üretilen 

çıktı 
mikt. 

Referans 
gruplarındaki 

ülkeler 

ABD 

Girdiler 

Sigara kullanım oranı 11,8 11,2 5,3 0,6 

İzlanda Japonya 
Kanada Meksika 

Türkiye 

Alkol tüketim oranı 8,8 6,0 32,3 2,8 
Sağlık harcaması 9832 2743 72,1 7089 

Hekim sayısı 2,6 2,5 5,3 0,1 
Hemşire sayısı 11,6 6,2 46,3 5,4 

Yatak sayısı 2,8 2,7 5,3 0,1 
Tomografi sayısı 41,8 15,9 62 26,0 

Çıktılar 

Ortalama yaşam süresi 78,6 78,6 0 0 
Bebek ölüm oranı 0,169 0,169 0 0 

Doktor muayene sayısı 4 5,7 42,5 1,7 
Hastanede kalış süresi 6,1 6,7 9,1 0,6 

Almanya 

Girdiler 

Sigara kullanım oranı 20,9 14,3 31,3 6,6 

Güney Kore 
İzlanda Kanada 

Meksika Türkiye 

Alkol tüketim oranı 10,9 7,5 31,3 3,4 
Sağlık harcaması 5452 3392 37,7 2060 

Hekim sayısı 4,2 2,6 39,1 1,6 
Hemşire sayısı 12,9 8,1 37,5 4,8 

Yatak sayısı 8,06 5,5 31,3 2,5 
Tomografi sayısı 35,17 23,4 33,3 11,7 

Çıktılar 

Ortalama yaşam süresi 81,1 81,1 0 0 
Bebek ölüm oranı 0,294 0,350 19 0,056 

Doktor muayene sayısı 10 10 0 0 
Hastanede kalış süresi 8,9 10,2 14,1 1,3 

Avusturya 

Girdiler 

Sigara kullanım oranı 24,3 17,9 26,3 6,4 

Güney Kore 
İspanya İsveç 
İtalya  İzlanda 

Meksika 

Alkol tüketim oranı 11,4 7,5 33,8 3,9 
Sağlık harcaması 5273 3037 42,4 2236 

Hekim sayısı 5,1 3,4 33 1,7 
Hemşire sayısı 8 5,9 26,3 2,1 

Yatak sayısı 7,42 4,0 45,7 3,4 
Tomografi sayısı 29,07 21,4 26,3 7,7 

Çıktılar 

Ortalama yaşam süresi 81,7 81,7 0 0 
Bebek ölüm oranı 0,323 0,323 0 0 

Doktor muayene sayısı 6,6 7,6 14,4 1,0 
Hastanede kalış süresi 8,2 8,2 0 0 

Belçika 

Girdiler 

Sigara kullanım oranı 18,9 15,2 19,6 3,7 

Güney Kore 
İzlanda Kanada 

Slovenya 
Türkiye 

Alkol tüketim oranı 10,4 7,6 26,8 2,8 
Sağlık harcaması 4660 3875 16,8 785 

Hekim sayısı 3,1 2,6 16,8 0,5 
Hemşire sayısı 11,1 8,8 20,4 2,3 

Yatak sayısı 5,69 4,0 30,1 1,7 
Tomografi sayısı 23,12 19,23 16,8 3,9 

Çıktılar 

Ortalama yaşam süresi 81,5 81,5 0 0 
Bebek ölüm oranı 0,313 0,313 0 0 

Doktor muayene sayısı 6,9 8,8 27,7 1,9 
Hastanede kalış süresi 7,5 8,3 11 0,8 

Danimarka 

Girdiler 

Sigara kullanım oranı 17 13,2 22,4 3,8 

İsveç İzlanda 
Kanada Meksika 

Şili 

Alkol tüketim oranı 9,4 7,2 23,2 2,2 
Sağlık harcaması 5075 3970 21,7 1105 

Hekim sayısı 3,7 3,3 11,7 0,4 
Hemşire sayısı 16,9 8,4 50,3 8,5 

Yatak sayısı 2,6 2,3 11,7 0,3 
Tomografi sayısı 39,11 17,87 54,3 21,2 

Çıktılar 

Ortalama yaşam süresi 80,9 80,9 0 0 
Bebek ölüm oranı 0,323 0,323 0 0 

Doktor muayene sayısı 4,3 4,3 0 0 
Hastanede kalış süresi 5,4 6,0 11,6 0,6 
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Referans gruplarında yer alan verimli karar birimlerinin yinelenme sıklığı bu birimlerin 
verimliliğinin bir göstergesi olarak ele alınmaktadır. Ayrıca bu birimler, referans gruplarına, verimsiz 
olan karar birimleriyle yakın özelliklere sahip olmaları dolayısıyla dâhil etmektedir (Yavuz, 2001:78; 
Yıldırım ve Yıldırım, 2011:136). Tablo 5’te verimli sağlık sistemlerinin referans gruplarında yer alma 
sıklığı verilmektedir. Buna göre İzlanda verimsiz ülke sağlık sistemlerinin referans gruplarının 12’sinde 
yer alarak ilk sırada yer almaktadır. Çek cumhuriyeti, Hollanda, İspanya, İtalya, Litvanya, Lüksemburg, 
Portekiz, Slovakya ve Yeni Zelanda ise referans gruplarında hiç yer almayarak bu sıralamada en 
sonunda yer almışlardır. Bu durumda İzlanda sağlık sisteminin diğer verimli çıkan ülkeler arasında daha 
etkin olduğu söylenebilir.  

girdi 
mikt. 

çıktı 
mikt. 

Finlandiya 

Girdiler 

Sigara kullanım oranı 15 13,1 12,7 1,9 

Güney Kore 
İzlanda 
Japonya 
Kanada 
Meksika 
Portekiz 

Alkol tüketim oranı 8,4 8,3 0,9 0,1 
Sağlık harcaması 4130 4090 0,9 40 

Hekim sayısı 3,2 3,1 2,8 0,1 
Hemşire sayısı 14,3 10,1 29,59 4,2 

Yatak sayısı 4,0 3,9 0,9 0,0 
Tomografi sayısı 24,2 24,0 0,9 0,2 

Çıktılar 

Ortalama yaşam süresi 81,5 81,9 0,4 0,4 
Bebek ölüm oranı 0,526 0,526 0 0 

Doktor muayene sayısı 4,3 7,9 84,7 3,6 
Hastanede kalış süresi 8,6 8,6 0 0 

İrlanda 

Girdiler 

Sigara kullanım oranı 19 13,4 29,7 5,6 

İspanya İzlanda 
Kanada 
Meksika 
Slovenya 

Alkol tüketim oranı 11,2 8,4 24,8 2,8 
Sağlık harcaması 5267 4355 17,3 912 

Hekim sayısı 2,9 2,8 4,6 0,1 
Hemşire sayısı 11,6 10,0 14 1,6 

Yatak sayısı 3 2,9 4,6 0,1 
Tomografi sayısı 17,24 16,43 4,6 0,8 

Çıktılar 

Ortalama yaşam süresi 81,8 81,8 0 0 
Bebek ölüm oranı 0,333 0,333 0 0 

Doktor muayene sayısı 5,8 7,4 27,3 1,6 
Hastanede kalış süresi 6 7,3 21,1 1,3 

Polonya 

Girdiler 

Sigara kullanım oranı 22,7 22,1 2,5 0,6 

İzlanda 
Macaristan 

Meksika 
Slovenya 
Türkiye 

Alkol tüketim oranı 10,4 5,3 49,2 5,1 
Sağlık harcaması 1784 1739 2,5 45 

Hekim sayısı 2,4 2,3 2,5 0,1 
Hemşire sayısı 5,2 4,7 10,1 0,5 

Yatak sayısı 6,64 4,7 28,8 1,9 
Tomografi sayısı 17,33 16,9 2,5 0,4 

Çıktılar 

Ortalama yaşam süresi 78 78,6 0,8 0,6 
Bebek ölüm oranı 0,25 0,25 0 0 

Doktor muayene sayısı 7,5 9,3 23,5 1,8 
Hastanede kalış süresi 7,1 7,1 0 0 
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Ülke Kodu Ülkeler Sıklık 

1 İzlanda 12 
2 Meksika 11 
3 Kanada 9 
4 Güney Kore 7 
5 Türkiye 5 
6 Şili 4 
7 Japonya 3 
8 Slovenya 3 
9 Macaristan 2 
10 Estonya 1 
11 Çek Cumhuriyeti 0 
12 Hollanda 0 
13 İspanya 0 
14 İtalya 0 
15 Litvanya 0 
16 Lüksemburg 0 
17 Portekiz 0 
15 Slovakya 0 
19 Yeni Zelanda 0 

Ölçeğe göre getiri; uzun dönemde ölçek değiştikçe girdi ve çıktılar arasındaki ilişkiyi 
tanımlamak için kullanılmaktadır. Uzun dönemde üretim faktörlerinin hiç birisi sabit olmadığından 
girdilerin tümünün miktarı arttırıldığında çıktının değişimine bağlı olarak üç durum söz konusudur. 
Girdi miktarındaki belli oranlarda artış çıktı miktarında daha fazla oranda bir artış sağlıyorsa ölçeğe göre 
artan getiri, girdi miktarındaki belli oranlarda artış çıktı miktarında aynı oranda sağlıyorsa ölçeğe göre 
sabit getiri, girdi miktarındaki belli oranlarda artış çıktıda daha az oranda artış sağlıyorsa ölçeğe göre 
azalan getiri adı verilmedir (Özkan, 2004:121; Akt., Lorcu, 2008:43). Örnek üzerinde anlatmak 
gerekirse, bir ülke, girdilerini %10 oranında arttırdığı durumda çıktıları %12 oranında artıyorsa ölçeğe 
göre artan getiri, çıktıları %10 oranında artıyorsa ölçeğe göre sabit getiri, çıktıları %8 oranında artıyorsa 
ölçeğe göre azalan getiridir. Tablo 6’da ölçeğe göre getiri durumuna göre verimlilik skorları 
verilmektedir. 
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Ülkeler Verimlilik 
Skorları 

Ölçeğe 
Göre 
Getiri 

Referans Ülkeler ve Yoğunluk Değerleri 

ABD 0,946804 Sabit İzlanda (0,00793), Japonya (0,05383), Kanada (0,40570), 
Meksika (0,48026), Türkiye (0,05225) 

Almanya 0,686371 Sabit Güney Kore (0,32099), İzlanda (0,09249), Kanada 
(0,41546), Meksika (0,11801), Türkiye (0,05302) 

Avustralya 1 Azalan 

Avusturya 0,736574 Azalan Güney Kore (0,14943), İspanya (0,43967),İsveç (0,11009), 
İtalya (0,12452), İzlanda (0,00244), Meksika (0,17381) 

Belçika 0,831554 Sabit Güney Kore (0,128681), İzlanda (0,033927), Kanada 
(0,368107), Slovenya (0,131496), Türkiye (0,337789) 

Çek Cumhuriyeti 1 Sabit 

Danimarka 0,882879 Azalan  İsveç (0,39787), İzlanda (0,05268), Kanada (0,24527), 
Meksika (0,13014), Şili (0,17401) 

Estonya 1 Sabit 

Finlandiya 0,990328 Sabit 
Güney Kore (0,12145), İzlanda (0,23585),  Japonya 
(0,00021), Kanada (0,51897), Meksika (0,01356), Portekiz 
(0,10994) 

Fransa 1 Azalan 
Güney Kore 1 Sabit 

Hollanda 1 Sabit 

İrlanda 0,953114 Azalan  İspanya (0,02314), İzlanda (0,06698), Kanada (0,76813), 
Meksika (0,01253), Slovenya (0,12919) 

İspanya 1 Sabit 
İsveç 1 Azalan 

İsviçre 1 Azalan 
İtalya 1 Sabit 

İzlanda 1 Sabit 
Japonya 1 Sabit 
Kanada 1 Sabit 

Litvanya 1 Sabit 
Lüksemburg 1 Sabit 
Macaristan 1 Sabit 
Meksika 1 Sabit 

Polonya 0,974976 Sabit 
Güney Kore (0,13571), İzlanda (0,03419), Macaristan 
(0,14311), Meksika (0,08905), Slovenya (0,12208), 
Türkiye (0,4758) 

Portekiz 1 Sabit 
Slovakya 1 Sabit 
Slovenya 1 Sabit 

Şili 1 Sabit 
Türkiye 1 Sabit 

Yeni Zelanda 1 Sabit 
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Tablo 6’ya bakıldığında ülkelerin 24’ü ölçeğe göre sabit getiri, 7’si ise ölçeğe göre azalan getiri 
durumunda olduğu görülmektedir. Ölçeğe göre azalan getiri durumuna sahip ülkeler girdilerini 
arttırdıkları orandan daha az bir çıktı gerçekleştireceklerdir. Bu yüzden bu ülkelerin ölçeklerini 
küçülterek verimli duruma gelmeleri mümkünken bunu kullanmadıkları görülmektedir (Kocaman vd., 
2011:25).  

Ölçek verimliliği; ÖV=CRS/VRS biçiminde hesaplanmakta ve Ste=1,000 olan ve hem CRS ve 
hem de VRS modeli bakımından verimli olan karar birimleri tam verimli olarak nitelendirilmektedir 
(Yıldırım ve Yıldırım, 2011:137). Araştırmada karar birimleri olarak ele alınan 31 ülkeye ilişkin CRS 
ve VRS modeli teknik verimlilik ve skorları ile tam verimliliği niteleyen ölçek verimlilik skorları Tablo 
7’e verilmiştir. Bu bağlamda yapılan analiz sonucunda tam verimli 19 ülkenin olduğu saptanmıştır.  

Tablo 7. Ülkelere Göre VRS ve CRS Modeli Teknik Verimlilik Skorları ve Ölçek Verimliliği 

Ülkeler CCR-CRS BCC-VRS Ölçek Verimliliği (CRS/VRS) 
Yeni Zelanda 1,0000 1,0000 1,0000 

Türkiye 1,0000 1,0000 1,0000 
Sili 1,0000 1,0000 1,0000 

Slovenya 1,0000 1,0000 1,0000 
Slovakya 1,0000 1,0000 1,0000 
Portekiz 1,0000 1,0000 1,0000 

Çek Cumhuriyeti 1,0000 1,0000 1,0000 
Meksika 1,0000 1,0000 1,0000 
Estonya 1,0000 1,0000 1,0000 

Macaristan 1,0000 1,0000 1,0000 
Lüksemburg 1,0000 1,0000 1,0000 
Güney Kore 1,0000 1,0000 1,0000 

Hollanda 1,0000 1,0000 1,0000 
Litvanya 1,0000 1,0000 1,0000 
İspanya 1,0000 1,0000 1,0000 
Kanada 1,0000 1,0000 1,0000 
Japonya 1,0000 1,0000 1,0000 
İtalya 1,0000 1,0000 1,0000 

İzlanda 1,0000 1,0000 1,0000 
Finlandiya 0,9872 0,9903 0,9968 

İsveç 0,9799 1,0000 0,9799 
Polonya 0,9706 0,9750 0,9955 

Avustralya 0,9606 1,0000 0,9606 
Fransa 0,9596 1,0000 0,9596 
ABD 0,9433 0,9468 0,9963 

İrlanda 0,9163 0,9531 0,9614 
Belçika 0,8166 0,8316 0,9820 

Danimarka 0,8142 0,8829 0,9222 
İsviçre 0,7353 1,0000 0,7353 

Almanya 0,6846 0,6864 0,9974 
Avusturya 0,6515 0,7366 0,8845 
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Verimli çıkan ülkeler arasında Türkiye, Meksika, Şili, gibi ülkelerin verimli çıkması dikkat 
çekicidir. Bu ülkelerin sağlık statülerine/çıktılarına bakıldığı zaman diğer ülkelere nazaran oldukça 
düşük olduğu görülmektedir. Örneğin, Türkiye’nin bebek ölüm oranı 0,1, doğumda beklenen yaşam 
süresi 78’dir. Bu veriler ortalamanın oldukça altında yer almasına rağmen verimli çıkmasının nedeni 
mevcut girdilerin de son derece düşük olmasından kaynaklanmaktadır. Özellikle hekim sayısı hemşire 
sayısı verilerine bakıldığında Türkiye en düşük girdiye sahip ülke olduğu görülmektedir. Ayrıca risk 
faktörü olarak analizde kullanılan 15 yaş üstü alkol tüketim oranının diğer ülkelere nazaran çok düşük 
olması Türkiye’nin verimli çıkmasında önemli rol oynamıştır. Benzer yorumlar Meksika için de 
yapılabilir. Meksika’nın da sağlık statüleri/çıktılar düşük olmasına rağmen (bebek ölüm oranı, kişi 
başına düşen doktor muayene sayısı ve yatarak tedavi olan hastaların hastanede kalış süresi) özellikle 
yatak sayısı, sağlık harcamaları, tomografi cihazı sayıları bakımından en düşük ülke olduğu için verimli 
çıktığı görülmektedir. Meksika için düşük girdilerden birisi de 15 yaş üstü sigara kullanım oranıdır. Yine 
Şili’nin verimli ülke olarak çıkması da düşük girdilerinden kaynaklanmıştır. Aynı şekilde OECD’ye 
yeni katılan Litvanya içinde benzer yorumlar yapılabilir. Çünkü verimlilik ölçümü çıktı/girdi temeline 
dayandığından ve uygulanan girdi yönelimli modelde amaç, belli bir çıktıyı minimum girdiyle elde 
etmek olduğu için diğer ülkelere göre düşük çıktı üreten bazı ülkelerin, girdilerinin de düşük olmasından 
dolayı verimli çıktıkları görülmüştür. 

4. Sonuç Ve Öneriler
Bu çalışmada; OECD ülkeleri sağlık sistemlerinin verimlilik performansları VZA yöntemi 

kullanılarak ölçülmüştür.  

Bu çalışmada, OECD ülkeleri sağlık sistemlerinin verimlilik performansları VZA yöntemi 
kullanılarak ölçülmüştür. Burada hem ulusal sağlık sistemi bileşeni hem de tıbbi bakım bileşeni bir arada 
düşünülerek değişkenlerin seçilmesine karar verilmiştir. Ulusal sağlık sistemini temsilen seçilen girdi 
değişkenleri; 15 yaş üstü sigara kullanım oranı (%), 15 yaş üstü alkol tüketimi (lt), ve kişi başına düşen 
sağlık harcaması ($) olarak belirlendi. Obezite değişkeni de araştırmaya dâhil edilmesi düşünüldü ancak 
bazı ülkelere ait verilerine ulaşılmadığı için vazgeçildi. Çıktı olarak da ulusal sağlık statüsünü temsil 
edebilecek iki değişken (doğumda beklenen yaşam süresi ve bebek ölüm oranı) kullanıldı. Tıbbi bakım 
sistemini temsilen ise; hekim sayısı, hemşire sayısı, hastane yatak sayısı ve tomografi cihazı sayısı girdi; 
doktor muayene sayısı ve yatarak tedavi gören hastaların hastanede kalış süreleri ise çıktı olarak 
belirlenmiştir.   

Ölçeğe göre, değişken getiri (VRS) girdi yönelimli BCC modeline göre sağlık sistemlerinin 
%74,1’i (n = 23) verimli, %25,1 (n = 8) verimsiz bulunmuştur. Tüm ülke sağlık sistemlerinin ortalama 
verimlilik skoru 0,9678, verimsiz sağlık sistemlerinin ortalama verimlilik skoru ise 0,8753 olarak 
hesaplanmaktadır.   Verimlilik skoru en düşük olan ülke 0,6863 ile Almanya olmuştur. Teknik olarak 
verimsiz çıkan ülkeler; Finlandiya, Polonya, İrlanda, ABD, Danimarka, Belçika, Avusturya ve Almanya 
olmuştur. 

Ölçeğe göre sabit getiri (CRS) girdi yönelimli CCR modeline göre ise sağlık sistemlerinin 
%61,2’si (n = 19) verimli, %38,8’i (n = 12) ise verimsiz bulunmuştur. Tüm ülke sağlık sistemlerinin 
ortalama verimlilik skoru 0,9490,  verimsiz sağlık sistemlerinin ortalama verimlilik skoru ise 0,8683 
olarak hesaplanmaktadır. CCR modeline göre verimlilik skoru en düşük olan ülke 0,6515 ile Avusturya 
olmuştur.  

Analizde girdi yönelimli CCR ve BCC yöntemleri kullanılmıştır. VZA’nın doğası gereği bazı 
ülkelerin sağlık sonuçları/çıktıları iyi olmasına rağmen analiz sonucunda verimsiz çıktıkları 
görülmektedir. Aynı şekilde sağlık sonuçları oldukça kötü olan bazı ülke sağlık sistemlerinin de verimli 
çıktığı görülmektedir. VZA’da kullandığımız yöntemde en düşük girdilerle yüksek çıktılar/sonuçlar 
üreten ülkelerin verimli olacağını varsaydığı için kötü sonuçlara sahip ülkelerden bazısının teknik olarak 
verimli çıkmaları normaldir. Yani sağlık sonuçları iyi olmasa da kullanılan girdileri/kaynakları az 
olduğu için girdilerini etkili kullandığı sonucuna varılabilir. Öte yandan sağlık sonuçları iyi olup teknik 
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olarak verimsiz çıkan ülkelerinse girdilerini fazla kullandığı ve kaynak israfı sebebiyle verimsiz 
oldukları söylenebilir. 

Başta gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler olmak üzere tüm ülkelerde toplam harcamalardan 
sağlık sektörüne ayrılan pay gittikçe artmaktadır. Bununla beraber sağlık sistemlerinde kullanılan sağlık 
insan gücü, sağlık teçhizat ve malzemeleri gibi sağlık kaynakları da sürekli artmaktadır. Sağlık 
kaynaklarındaki bu artışa rağmen sağlık sonuçlarının yeterli düzeyde iyileşme sağlanamadığı 
görülmektedir. Analizlerden elde edilen sonuçlarda da görüldüğü gibi verimsiz çıkan ülkelerin ölçeğe 
göre azalan getiri durumunda oldukları görülmektedir. Bu ülkelerin sağlık harcamalarını ve diğer sağlık 
kaynaklarını gözden geçirmesi gerekmektedir. Bu ülke sağlık sistemleri ölçeklerini küçülterek 
kaynaklarını azaltmaları durumunda verimli olabileceği düşünülmektedir.  

Araştırma sonucunda Türkiye sağlık sistemi, teknik olarak verimli çıksa da sağlık kaynakları 
(sağlık insangücü, sağlık harcamaları, sağlık teçhizat ve malzemeleri vb.) ve sağlık sonuçları (bebek 
ölüm oranı, doğumda beklenen yaşam süresi, sağlıklı yaşam beklentisi vb.) açısından OECD 
ortalamasının oldukça altında yer almaktadır. Türkiye nüfusunun giderek yaşlanması sağlık hizmetlerine 
olan ihtiyacı da aynı düzeyde arttıracaktır. Bu nedenle yaşam kalitesini yükseltecek alışkanlıkları 
kazandırarak toplumdaki tüm bireylerin sağlığını geliştirmek; hatalı beslenme alışkanlıkları, obezite, 
sigara ve benzeri zararlı maddelerin yol açtığı sağlık riskleri ve tehditleri ile mücadele edilmelidir. 
Kanser ile anne, çocuk, ergen, yaşlı ve engelli gibi risk gruplarına yönelik sağlık politikaları 
geliştirilmelidir. 
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Nufüsun demografik yapısındaki değişmeler, artan giderler ve çevredeki değişimler hastaneleri birtakım 
değişiklikler yapmaya zorlamaktadır. Genel olarak ortaya çıkan sorunları aşarak daha iyi hizmet verme amacı 
ile yapılan bu değişiklikler akıllı hastane kavramı etrafında birleşmektedir. Gelişen teknolojiden beslenerek 
dijitalleşen hastaneler akıllı uygulamaları organizasyonlarına dahil ederek daha verimli sağlık hizmet 
sunmaktadırlar. Ancak, akıllı hastane kavramı literatürde yalnızca dijital hastane olarak değil, yine sorun çözme 
ve verim artırma odaklı olarak, yeşil ve güvenli hastane olarak da tanımlanmıştır. Bu araştırma akıllı hastane 
ortamındaki verimliliğin ve etkililiğin karakteristiğini incelemeyi amaçlamış, bu doğrultuda Web of Science ve 
Scopus very tabanlarında belirlenen anahtar kelimelerle ulaşılan çalışmalar arasından seçilen 22 makale ile 
sistematik derleme yöntemi ile incelenmiştir. Sonuç olarak, akıllı hastane ortamında yapılan uygulamaların 
yönetimsel süreçlerde ve veri yönetimi ile ilgili konularda verimliliği artırdığı görülmüştür.   
Anahtar kelimeler: Akıllı hastane, verimlilik, etkililik 

A SYSTEMATIC REVIEW OF EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS AT SMART HOSPITALS 

Abstract 

Hospitals are being forced for making changes by increased expenditures, demographic issues in population and 
environmental changes. These changes are generally defined under the smart hospital concept. Digitalized 
hospitals which are taken advantage of developing technology offers a more efficient healthcare service. 
However smart hospital concept is not only described as the digitalized hospital, yet focused resolution and 
efficiency, but also safe and green. In this research, characteristics of efficiency and effectiveness at smart 
hospital environment and conducted systematic review reaching 22 articles through Web of Science and Scopus 
databases. As a result, it is observed that applications which are realized in smart hospital environments 
enhance efficiency on administrative issues and data management.     

Key terms: Smart hospital, efficiency, effectiveness 

1. Introduction

Healthcare institutions search for new adaptations for retaining sustainability being affected by 
customers, changing environmental circumstances, so they are located in the transformative cycle. In 
this scope, hospitals are also being affected by transformation. The basic tools of such alteration in 
hospitals are seen as service delivering styles, organization characteristics, customer portfolio, 
building adaptations and sensibility for the environment. The concept of smart hospital emerges as a 
reaction to these transformation efforts at healthcare institutions. Being approached by distinct 
perspectives the concept is described as safe, green or digital. 

1 Dr. Öğr. Üyesi, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, 
mustafacoban@akdeniz.edu.tr 

2 Lisans Öğrencisi, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü, eekinci367@gmail.com 

3 Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, 
afsunezelesatoğlu@gmail.com 

1215

mailto:mustafacoban@akdeniz.edu.tr
mailto:eekinci367@gmail.com
mailto:afsunezelesato%C4%9Flu@gmail.com


2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

A smart hospital, according to the Pan American Health Organization (PAHO) should be safe and 
green. In other words, it must consider and take precautions against natural hazards and manage the 
utilization of resources like water, waste, energy efficiently. Thus, a hospital must be both resilient and 
environmentally sound, so that it can provide sustainability and be defined as a smart hospital (PAHO, 
2017). 

Another perspective upon smart hospitals or smart healthcare services is more focused on 
digitalization of institutions and organizations. In Turkish literature examples which define smart 
hospitals as both digital hospitals (Ak, 2015; Boyacı ve Ulaş, 2007) and green hospitals (Terekli, 
Özkan ve Bayın, 2013; Yıldız, 2015) exist. In both approaches, the main reason for making such 
definitions is to enhance efficiency.       

Efficiency is a concept that is to show how well the resources are utilized throughout the process of 
the generation of products and services. Characteristics of efficiency are obtaining a greater amount of 
output with the same amount of input, obtaining the same amount of output with a smaller amount of 
input or the increase of output must be higher than the input’s (Arslan, 2002).   

In Spain, at hospitals and primary care clinics which have implemented smarter healthcare systems 
across their facilities reached better clinical results and reported operational efficiency by up to 10 
percent (http://www-03.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/icons/smarterplanet/words/). 

In this study, in order to investigate the characteristics of efficiency in smart hospitals and smart 
healthcare services, a systematic review has been executed. 

2. Methods

In this study, we conducted a research searching through Scopus and Web of Science databases on 
smart healthcare services. During the search period, keywords which were used were “smart hospital, 
smart healthcare, digital hospital, digital healthcare, green hospital, smart health care, and digital 
health care”. These terms identified based on previous readings on the topic. Articles written in 
English were included. 

First-round gave 1353 results in both databases. The papers other than articles removed from the 
sample and 580 articles identified. Among them, articles which include efficiency and effectiveness 
terms as key components were detected by searching “efficiency OR effectiveness”. This gave 142 
results. By evaluating titles and abstracts articles which were relevant identified. 

Topics related to higher efficiency were detected. Critical areas of efficiency concept and necessary 
improvements identified. 
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Figure 1. Flow of information through the different phases 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Findings 
 
3.1. Smart Health Services 

Following the developments of healthcare services since the 90’s with the ever-growing pace of 
technological assets the concepts of telehealth, e-health, u-health and smart health emerged. During 
the progression of this process, an expansion at all sub-domains (service content, major player, major 
user and major system) of healthcare was observed. The major user was only the medical personnel 
and throughout the process patients also joined them. Major Player was the hospital as the service 
provider and now ICT and insurance companies have a bigger role. The major system was the hospital 
operation, but now with personalized electronic record monitoring application patients are involved 
more than ever. Service content evolved from treatment in the hospital for early prevention and 
improve the welfare of patients (Kim, Jeong, & Park, 2016).    

 

25 articles were identified 

25 duplicates were removed 

117 articles were identified 

Articles not relevant to 
efficiency and effectiveness 
concept were excluded  

1353 papers were identified 
after Web of Science (445) and 
Scopus (868) search 

580 articles identified from 
both databases 

142 articles were identified 
which contains efficiency or 
effectiveness as concept 

773 papers which are not 
articles were excluded  

Results refined by searching 
terms “efficiency” and 
“effectiveness” 
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General warnings which are for the whole population may be deemed as it is for someone else and 
may not reach the anticipated impact. However, developments in data management allow warnings to 
be made at right time, context-related, and personalized way (Sawa, 2013). 

Smart hospitals are able to provide real-time information about proper drugs online considering the 
medical history of the patient (Simunic & Djurek, 2009).   

The cloud-based smart healthcare system consists of a cloud data center, mobile user application and 
data acquisition network which provide communication between them. The acquisition of data is 
realized with wearable devices with sensors (Shi et al., 2016; Simunic & Djurek, 2009). Another way 
of acquisition is the utilization of the implant into the body (Kim et al., 2016). 
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3.2. Efficiency Characteristics 
 

Author Year  Efficiency characteristics 

Austin, Smith 
and Tariq 2018 

Medication turnaround times were decreased at EMMS site compared to the paper-based sites for both time-
critical(%77 administered within 60 mins against %38) and non-critical medications (%80 administered within 60 
against %40)  

Baig and 
Gholamhosseini 2013 

The main criteria of patient monitoring systems should include; reliability, efficiency, and context awareness 

Bubbalo, 
Warden, Wiegel, 
Nishida, Handel, 
Svoboda, 
Nguyen and Neil 
Edillo  2014 

Utilization of several technologies such as computerized provider order entry (CPOE), barcode medication 
administration (BCMA), smart pumps, electronic medication administration record (eMAR), and tele pharmacy, have 
been proven to reduce medication errors, improve adherence to quality metrics, and/or improve healthcare costs in a 
broad scope of patients. 

 

 

Chen, Wang, 
Ding and 
Thomas 2015 

Reducing waiting queues is possible by changing the activity flow of follow-up patients by utilizing proposed algoritm. 

Demirkan 2013 Smart Healthcare Systems should be data-driven and mobile- and cloud-enabled  

Dhillon and 
Kaur 2015 

Environmental footprint can be reduced by implementing smart and sustainable measures in healthcare institutions.   

Elgendi, Al-Ali, 2018 The proposed algorithm offers a faster and better real-time transmission of ECG (electrocardiogram) signals with a high 
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Mohamed and 
Ward 

QRS detection accuracy. 

Fölster 2017 
mHealth can go viral by eliminating the cost for users, handling the increase in demand, not being a duplication, 
recouping costs. 

Gastaldi and 
Corso 2012 

In terms of assets digitalization the clinical domain must come first against the administrative domain. 

To increase a hospital’s performance the combination of the exploration and the exploitation of hospital assets are 
required through its digitalization.  

Gkoulalas-
Divanis, 
Loukides, Sun 2014 

Reviewed approach gives chances that the anonymized data can be constructed with a balance between utility and 
privacy, and it is practical in specifying fine-grained privacy and utility requirements. 

Iqbal, Naeem, 
Ahmed, 
Anpalagan, 
Awais and 
Ahmad 2018 

The use of multiple PWHs (personal wireless hubs) can add reliability, leverage the coverage and efficiency of the 
IEWSDs (Intelligent and efficient wireless sensor devices) network in hospitals, nursing homes and health care 
facilities. An efficient power allocation and PWH placement strategy can maximize the data rate under the cognitive 
radio interference constraint. 

Keen 2014 

There is a mismatch between digital and organisational thinking and practice. Many digital services are still being 
designed in line with a bureaucratic data processing model. Health professionals and service managers require 
information systems that allow them to manage risks proactively and to coordinate multiple services on behalf of 
patients. 

Kim, Jeong and 
Park  2016 

With this proposed smart healthcare service management model automatic recognition of critically ill patients attached 
with implantable devices in their bodies without any additional administrative process when they visit hospitals as 
outpatients can be possible. The proposed model improved service delay time by 16.5% on average, work efficiency by 
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27% on average, and patients’ satisfaction with services by 22.4% on average compared to existing models. 

Knight, 
McIntrye, 
Hickman and 
Noud 2016 

Improved efficiency and efficacy of day to day insulin management compared to other methods of dose calculation and 
recording 

Park, Jeong, 
Moon, Kang, 
Tchah, Han, 
Cheng and Lee 2012 

At Gachon University Gil hospital, the medical service process and work efficiency were improved through the medical 
service process improvement system, which includes an emergency medical service system, an online evaluation 
system and a round support system. 

Sawa 2013 

The main features of the iEHR (iElectronic Health Records) at Tokyo University Hospital in Tokyo include IT 
governance, unification, and workflow efficiency. 

A BPEL (business process execution language engine) was set up. The BPEL engine coordinates the Web services for 
efficient and effective hospital workflows. 

Shaw, Pattison, 
Holland and 
Cook 2015 

Non-adherence to protocols is a common problem in healthcare interventions, the reversal of which could have a huge 
impact on their effectiveness, lack of consistent record keeping in terms of health or economic outcomes. 

Shi, Song, 
Hossain, 
Rahman, 
Alelaiwi 2016 

The experiment result can provide a reference for the network settings of real IoT (Internet of Things) during data 
transmission and reduce the cost and the excessive personnel involved. 

Simunic and 
Djurek 2009 

The transdisciplinary enables increased efficiency and quality of the health care for everyone in the system. 

Increased efficiency (better services for less finances) and quality of the health care are consequences of interaction of 
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the health care system with ICT (Information and Communication Technologies) 

Treskes, Van der 
Velde, Atsma 
and Schalij 2016 

The introduction of numerous smart devices and internet-based technologies facilitates the fundamental redesign of 
healthcare based on the principle of achieving the best possible care for the individual patient at the lowest possible 
cost. 

Yoo, Hwang and 
Jeon 2016 

Real-time documentation and cross-checking of care practices in the EMR (Electronical Medical Records) using RFID 
(Radio-frequency identification) and barcode technology have the potential to ensure patient safety, increase work 
efficiency, and improve care processes. It can reduce the administrative workload for nurses giving them more face-to-
face time with patients, which can be increasing patient satisfaction.  

Yu, Blockere, 
Sir, Hallbeck, 
Hellmich, 
Cohen, Nestler, 
Nashupathy 2016 

Sensors and information technology, e.g. RFIDs, patient monitoring devices, has advanced the efficiency and safety of 
health systems by providing data-driven scheduling and resource utilization models and providing caregivers 
information that can predict patient safety risks; however, the integration and application of new data streams are 
needed to move towards an intelligent health system. Such an intelligent system can utilize streaming data from 
sociometers to develop multivariate statistical process charts to monitor the care delivery processes for each pod (a 
grouping of beds staffed by the same care team) in the ED (Emergency Department) and can lead to reduced patient 
waiting time and reduced healthcare costs. 
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Smart health services generally aims to resolve a problem or to improve a branches of services, or 
simply tries to create a better version of current one.  Demand for better services, necessity to control 
the costs (Terekli et al., 2013), or growing impact of aging population on healthcare system (Hu, Qiu, 
Song, Hossain, & Ghoneim, 2015) may be among the reasons. 

Examining the articles, the topics referred to efficiency in smart healthcare are seen as administrative 
processes related to data management, hospital organization and healthcare system. 

Data management is constructed around acquisition, storage and interpretation of relevant data. One of 
the methods here is to collect electronical medical records and provide a proactive approach on 
prevention of the disease. Data collection is made by utilizing wearable devices and implants inside 
body and tracking biometric information thanks to developing sensor technologies. This is not only 
meant to putting prevention in front of treatment, but to promote personalization. 

 

6 factors to reach efficiency by increasing within the smart hospital environment:  

 
• adherence to quality metrics (Bubbalo et al., 2014)   
• faster data or signal transmission (Elgendi et al., 2018) 
• exploration exploitation balance (Gastaldi & Corso, 2012) 
• data rates (Iqbal et al., 2018) 
• adherence to the protocol at record keeping (Shaw et al., 2015) 
• patient satisfaction (Yoo et al., 2016)  

 

7 factors to reach efficiency by decreasing within the smart hospital environment: 

 
• medication turnaround time (Austin et al, 2018) 
• medication errors (Bubbalo et al., 2014) 
• waiting queue (Chen et al., 2015) 
• environmental footprint (Dhillon & Kaur, 2015) 
• service delay time (Kim et al., 2016) 
• cost and excessive personnel (Shi et al. 2016) 
• administrative workload for nurses (Yoo et al., 2016) 

 

6 domains which must be provided or discussed for smart healthcare within smart hospital 
environment 

 
• domain of digitalization (Gastaldi & Corso, 2012) 
• data privacy (Gkoulalas-Divanis, Loukides, & Sun, 2014) 
• managing risks proactively (Keen, 2014) 
• automatic recognition (Kim et al., 2016) 
• transdisciplinary (Simunic & Djurek, 2009) 
• data-driven scheduling (Yu et al, 2016) 

 

Domain of digitalization during the transformation process of a hospital is one of the topics which was 
by Gastaldi and Corso. They said the assets that are more likely to be digitalized have a clinical nature. 
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Since, clinical data provides better opportunities when improving the service delivered to patients, 
clinical digitalization open more space for exploratory and explicatory activities (Gastaldi & Corso, 
2012). 

 

Simunic and Djurek (2009) states that for better quality at smarter health care transdisciplinary is 
important. Besides medicine and ICT the importance of considering social sciences show up third 
pillar. Considering that one of the reasons of the need for smarter healthcare is demographic transition 
of society, users of such applications and systems will be elderly people too. When it comes to 
acceptance and customization of interfaces, the importance of social researches on adaptation of 
elderly emerges.     

 

4. Results 

In healthcare services the factor like scarcity of resources, demographical transitions of societies 
causing risks for efficient service delivery. Management of such risk is possible by taking precautions. 
Smart hospitals offer effective resolutions on both management of diagnosis and treatment processes 
and administrative aspect of hospital organization. It is possible to realize such resolutions with 
transforming the data to information systematically based on experiences with ever-improving 
technology.   
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ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN FİNANSAL 
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İsmail Ağırbaş3 

 
Özet 

Sağlık kurumlarının finansal açıdan varlıklarını sürdürebilmeleri için maliyet kontrolü ve etkin kaynak 
kullanımına dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu durum beraberinde sağlık kurumlarında etkili bir finansal yönetim 
uygulanması gerekliliğini getirmektedir. Etkili bir finansal yönetim için sağlık kurumlarının finansal 
performanslarının mevcut durumu ve sektör içindeki konumu, yıllar itibariyle göstermiş olduğu eğilimin yönü 
finansal tabloların analiz edilmesiyle incelenmektedir. Finansal tablolar analizi çeşitli yöntemlerden 
yararlanılarak yapılmaktadır. Bu çalışma Türkiye’deki kamu üniversite hastanelerinin finansal performansını 
değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. İlgili hastanelerin döner sermaye finansal tabloları, 2013 yılı temel yıl 
alınarak trend analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Çalışmada üniversite hastanelerinin finansal açıdan 
problem yaşadığı, zarar ettiği ve 2015 yılı hariç bu zararlarının arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen 
sonuçlara dayalı olarak üniversite hastanelerinin etkili bir finansal yönetim uygulayarak gelir artırıcı 
uygulamalar yapmaları, gerçek hizmet maliyetlerini kanıtlayan çalışmalar yapmaları ve bu çalışmalar 
doğrultusunda Sağlık Uygulama Tebliği fiyatlarında düzenleme yapılması gerektiği önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Finansal Tablo Analizi, Trend Analizi, Üniversite Hastaneleri  

 

EVALUATION OF FINANCIAL PERFORMANCE OF UNIVERSITY HOSPITALS BY TREND 
ANALYSIS 

Abstract 

Health institutions need to pay attention to cost control and efficient use of resources so that they can sustain their 
financial assets. This necessitates the implementation of effective financial management in health institutions. For 
effective financial management, the current status of the financial performance of the health institutions, the 
position within the sector and the direction of tendency over the years is examined by analyzing the financial 
statements. Financial statement analysis is made by using various methods. This study aims to evaluate the 
financial performances of public university hospitals in Turkey. Financial statements of revolving fund of the 
related hospitals evaluated by trend analysis method taking the base year of 2013. In the study, it has been reached 
that university hospitals suffered from financial problems, made a loss and these losses increased except for the 
year 2015. In the direction of the result obtained, it is suggested that university hospitals should make to 
application that increase the income by implementing an effective financial management, make studies that prove 
actual service costs and in the direction of these studies it is necessary to make arrangements in Health 
Implementation Guide prices 

Key Words: Financial Statement Analysis, Trend Analysis, University Hospitals 
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1. Giriş 

Sağlık sektöründe yaşanan gelişmelere paralel olarak sağlık harcamaları artmaktadır. Artan sağlık 
harcamalarına rağmen sağlık hizmetlerine ayrılan kaynakların sınırlı olması nedeniyle sağlık 
kurumlarının maliyet kontrolü ve verimli kaynak kullanımına dikkat ederek etkili bir finansal yönetim 
uygulamaları gerekmektedir. Bu kapsamda sağlık kurumları finansal yönetimin bir aşaması olan 
finansal tablolarını analiz ederek sonuçlar doğrultusunda finansal kararlar almalıdır. Finansal tablo 
analizi, işletmelerin muhasebe işlemleri sonucunda ortaya çıkan finansal tabloların çeşitli yöntemler ile 
analiz edilmesini kapsamaktadır. Finansal tablo analiz yöntemleri; oran analizi (rasyo analizi),  
karşılaştırmalı tablolar analizi (yatay analiz), yüzde yöntemiyle analiz (dikey analiz) ve trend analizi 
(eğilim yüzdeleri yöntemiyle analiz) olmak üzere dört başlıkta incelenmektedir (Ağırbaş, 2014: 69, 72).   

Oran analizi,  finansal tablolarda yer alan çeşitli kalemler arasındaki oranları ifade etmektedir (Chandra, 
2008: 70). Son üç veya beş yılın verileri ile yapılan oran analizinde (Okka, 2015: 125) oranların 
hesaplanmasından çok yorumlanması büyük önem arz etmektedir (Koç Yalkın, 1981: 101). Oran 
analizinde sonuçlar uluslararası ortalamalar, ulusal oranlar, sektör ortalamaları, rakip kurumların 
oranları, kurumun geçmiş yıllardaki oranları, hedeflenen oranlar, kurumun ilgili yıllardaki diğer oranları 
ile karşılaştırılarak yorumlanmaktadır (Ağırbaş, 2014: 73).  İşletmelerin finansal performansını 
değerlendirmede en yaygın olarak kullanılan oran analizi (Sarıaslan ve Erol, 2008: 188), likidite 
durumunun analizine ilişkin oranlar, finansal yapının analizine ilişkin oranlar, faaliyet (devir hızı) 
oranları ve kârlılık oranları olmak üzere 4 grupta incelenmektedir (Suarez vd., 2011: 420).  Bilanço 
verilerinin analizi ile yapılan likidite durumunun analizine ilişkin oranlar, işletmelerin faaliyetlerini 
borçlarını zamanında ödeyebilme ve çalışma (işletme) sermayesinin yeterliliğini belirlemek amacıyla 
kullanılmaktadır (Akgüç, 2013: 23; Okka, 2015: 105). Finansal yapının analizine ilişkin oranlar, 
işletmelerin faaliyetlerinin finansmanında hangi kaynaktan ne ölçüde yararlandığı göstermektedir. 
Bilanço ve gelir tablosu verilerinin  birlikte kullanıldığı faaliyet (devir hızı) oranları işletmelerin üretim 
sürecinde varlıklarını ne kadar etkili ve verimli kullandığını ölçmektedir (Ağırbaş, 2014: 80, 86). 
Kârlılık oranları ise işletmelerin faaliyetleri sonucunda ne oranda kâr veya zarar ettiğini 
değerlendirmede kullanılmaktadır (Ağırbaş, 2016: 373).  

Karşılaştırmalı tablolar analizi, işletmelerin birden fazla dönemindeki finansal tablolarının kendi 
aralarında karşılaştırılmasını kapsamaktadır (Ceylan ve Korkmaz, 2015: 472). Finansal tablolardaki 
kalemler veya hesap gruplarının yıllar itibariyle karşılaştırıldığı bu analiz yöntemi bir zaman serisi 
analizidir. Karşılaştırmaların yatay veriler arasında yapılması nedeniyle yatay analiz olarak da 
adlandırılan bu yöntemde, cari dönemin finansal tablosu geçmiş dönem veya dönemlerin aynı türden 
finansal tablosu ile karşılaştırılmakta ve ortaya çıkan değişimler mutlak değer ve yüzde olarak 
hesaplanmakta ve yorumlanmaktadır (Ağırbaş, 2016: 376). 

Yüzde yöntemiyle analiz, işletmelerin finansal tablolarındaki kalemlerinin ait olduğu grup içindeki 
payının yüzde olarak ifade edilmesini içermektedir. Dikey analiz olarak da adlandırılan bu yöntemde 
işletmelerin varlıklarının ve kaynaklarının nasıl dağıtıldığını ve bu varlıkları için kullanılan işletme 
kaynaklarının hangi oranda öz kaynaklar ve yabancı kaynaklar ile sağlandığını göstermektedir (Koç 
Yalkın, 1981: 92). Yüzde yöntemiyle analizde, genel toplam 100 kabul edilerek her bir kalemin genel 
toplam içindeki payı hesaplanmaktadır (Poyraz, 2008: 79). Bu analiz yöntemiyle birbirinden farklı 
büyüklükteki işletmelerin karşılaştırılması mümkün hale gelmektedir (Koç Yalkın, 1981: 92). 

Trend analizi ilk kez 1925 yılında Stephan Gilman tarafından önerilmiş olup belli bir zaman dilimi 
içindeki finansal tablolarda yer alan kalemlerin zaman içinde göstermiş olduğu eğilimi incelemektedir 
(Koç Yalkın, 1981: 118). Trend analizi işletmenin finansal durumunun iyileşip iyileşmediği, sabit 
kaldığı ya da kötüye gittiği konuları hakkında ipuçları vermektedir (Gapenski, 2008: 576; Gapenski, 
2009: 390). Uzun süredir faaliyet gösteren işletmeler için fayda sağlayan trend analiziyle, eğilimler 
gelecekteki performans ve uzun vadeli planlama için gerekli bilgiler sağlamaktadır (Herist vd., 2011: 
100). 

Trend analizinde temel yıl konsepti uygulanmakta ve temel yıla göre yüzde artış hesaplanmaktadır 
(Herist vd., 2011: 100). Trend analizinde incelenecek zaman uzunluğuyla ilgili standart bir süre 
olmamasıyla birlikte sürenin eğilimi ortaya koyacak kadar uzun olması istenmektedir. Trend analizi 
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kapsamında olağanüstü faktörlerin etki etmediği, her bakımdan normal bir yıl temel (baz) yıl olarak 
seçilmekte (Ağırbaş, 2014: 106) ve temel yıldaki finansal tablo kalemlerinin tümünün değeri 100 kabul 
edilmektedir. Her kalemin değeri temel yıldaki aynı kalemin değerine bölünerek o kalemin trend yüzdesi 
hesaplanmaktadır. Diğer yıllarda aynı kaleme ilişkin değerler temel yılın bir yüzdesi olarak ifade 
edilmektedir. Diğer yıllara ait yüzdeler 100’ün altında ise ilgili kalem değerlerinin temel yıl 
değerlerinden az; 100’ün üzerinde ise temel yıl değerlerinden daha fazladır (Akgüç, 2013: 107; Koç 
Yalkın, 1981: 118). Trend analizi sonuçları doğrultusunda işletmenin finansal durumu hakkında kesin 
sonuçlara varmadan önce mali tablolarda yer alan kalemlere ilişkin mutlak rakamların da incelenmesi 
gerekmektedir (Koç Yalkın, 1981: 121).  

Bilanço ve gelir tablosu için ayrı ayrı hesaplanmakta olan trend yüzdelerinin (Koç Yalkın, 1981: 118) 
tek başına göstermiş olduğu eğilim yeterince aydınlatıcı olmayabilir. Birbiriyle ilişkili kalemlerin trend 
yüzdelerinin karşılaştırılması ve birlikte yorumlanması daha anlamlı sonuçlar elde etmeyi 
sağlamaktadır. Örneğin; dönen varlıklar hesabı ile kısa vadeli yabancı kaynaklar hesabı; net satışlar 
hesabı ile satışların maliyeti hesabı birlikte yorumlanmalıdır (Ağırbaş, 2014: 107; Akgüç, 2013: 107). 

Bu çalışma ile Türkiye’de sağlık hizmeti sunumunda oldukça önemli bir yeri olan kamu üniversite 
hastanelerinin 2013-2017 yılları arasında finansal açıdan nasıl bir trend izlediğini incelemek 
amaçlanmıştır. 

2. Yöntem

Türkiye’de tüm kamu kurumlarında döner sermaye uygulamaları Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel 
Müdürlüğü tarafından takip edilmektedir. Bu kapsamda 2013 yılına kadar her üniversite tek bir döner 
sermaye işletmesi olarak takip edilmişken 2013 yılından itibaren üniversite hastaneleri ayrı olarak 
izlenmeye başlanmıştır. Bu nedenle çalışma kapsamında Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel 
Müdürlüğü’nden Türkiye’de faaliyet gösteren 43 kamu üniversite hastanesinin 2013-2017 yıllarına ait 
döner sermaye konsolide bilanço ve gelir tabloları temin edilmiştir. Elde edilen finansal tablolar 2013 
yılı temel yıl alınarak trend analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Yapılan analiz neticesinde elde edilen 
veriler temel yıl değerleri ile karşılaştırılmıştır. 

3. Bulgular

Bu çalışma kapsamında 43 kamu üniversite hastanesinin 2013- 2017 yıllarına ait konsolide bilanço ve 
gelir tablosu verileri trend analizi ile değerlendirilmiştir. Yapılan analiz sonucunda hesaplanan değerler 
Ek’te yer almaktadır.  

Şekil 1. Dönen Varlıklar, Hazır Değerler, Ticari Alacaklar ve Stoklar Hesapları Eğilim Yüzdeleri 

Yapılan analiz neticesinde dönen varlıklar hesabının temel yıla yakın bir trend izlemiş olduğu ve en 
düşük değerini 2015 yılında gösterdiği saptanmıştır. Hazır değerler hesabı dalgalı ve 2017 yılı hariç 
düşüş trendi izlemiştir. Üniversite hastanelerinin ticari alacakları temel yıla oranla 2014 yılı hariç düşüş 
eğilimindeyken stokları artış eğilimdedir (Şekil 1). 
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Şekil 2. Duran Varlıklar ve Maddi Duran Varlıklar Eğilim Yüzdeleri 

Üniversite hastanelerin duran varlıkları temel yıl değeriyle karşılaştırıldığında en fazla artış trendini 
2015 yılında göstermiş olduğu ve dalgalı bir eğilim gösterdiği saptanmıştır. Maddi duran varlıklar hesabı 
da duran varlıklar hesabıyla aynı yönde bir trend izlemektedir (Şekil 2). 

Şekil 3. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar, Ticari Borçlar, Öz Kaynaklar ve Ödenmiş Sermaye Hesapları 
Eğilim Yüzdeleri 

Üniversite hastanelerinin kısa vadeli yabancı kaynakları temel yıla oranla sürekli bir artış eğilimindedir. 
Ticari borçlar hesabında da kısa vadeli yabancı kaynaklar hesabıyla aynı yönde eğilim gözlemlenmiştir. 
Ödenmiş sermaye hesabı temel yıla yakın değerlerde ve artış trendindedir. Hastanelerin öz kaynakları 
2013 yılından 2017 yılına kadar artış trendi göstermiş olup özellikle 2015-2017 yılları arasında bu artışın 
çok fazla olduğu saptanmıştır (Şekil 3). 

Şekil 4. Dönen Varlıklar ve Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesapları Eğilim Yüzdeleri 
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Üniversite hastanelerinin dönen varlıkları temel yıl değerine çok yakın değerler almakta iken kısa vadeli 
yabancı kaynaklarının devamlı olarak yükseldiği, bu iki hesabın birbiriyle bağlantısız yönde eğilim 
gösterdiği saptanmıştır. Bu bakımdan üniversite hastanelerinin kısa vadeli borç ödeme gücünün azaldığı 
görülmektedir (Şekil 4). 

 
Şekil 5. Net Satışlar ve Satışların Maliyeti Hesapları Eğilim Yüzdeleri 

Üniversite hastanelerinin net satışlarına bakıldığında 2013’ten 2017’ye önemli bir artış görülmektedir. 
Temel yıla oranla satışların maliyetinde 2015’te az bir düşüş varken diğer yıllarda artış vardır. Net 
satışlar ve satışların maliyeti hesaplarının zaman içinde göstermiş olduğu eğilime bakıldığında 
maliyetlerin satışlardan daha fazla arttığı görülmektedir (Şekil 5). 

 
Şekil 6. Faaliyet Karı veya Zararı ve Dönem Net Karı veya Zararı Hesapları Eğilim Yüzdeleri 

Faaliyet karı veya zararı hesabına bakıldığında hastanelerin tüm yıllarda zarar ettiği sonucuna ulaşılmış 
olup bu zararın 2015’te azaldığı, diğer yıllarda ise artış gösterdiği saptanmıştır. Aynı durum dönem net 
karı veya zararı hesabında da görülmektedir. Temel yıl ile karşılaştırıldığında üniversite hastanelerinin 
zararlarının minimum olduğu yıl 2015 iken maksimum olduğu yıl 2016 yılıdır (Şekil 6). 

4. Sonuç 

Bulgular doğrultusunda üniversite hastanelerinin dönen varlıklarında önemli bir değişim görülmemiş 
olup stoklarının arttığı saptanmıştır. Duran varlıkların 2015 yılında aşırı seviye olduğu görülmektedir. 
Üniversite hastanelerinin borçlarının da öz kaynaklarının da arttığı görülmektedir. Öz kaynaklarda 
görülen bu artış 2015’ten 2017’ye büyük bir sıçrama şeklinde gerçekleşmiştir. Üniversite hastanelerinin 
kısa vadeli borçlarını ödeme gücünün azaldığı saptanmıştır. Ticari alacakların azalmasına rağmen ticari 
borçların arttığı görülmektedir. 
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Üniversite hastanelerinin artan net satışlarına bağlı olarak satışlarının maliyeti de artmıştır. Yapılan 
trend analizi neticesinde üniversite hastanelerinin finansal açıdan problem yaşadığı, zarar ettiği ve 2015 
yılı hariç bu zararlarının arttığı sonucuna ulaşılmıştır. 2015 yılında görülen bu kısmi düzelmelerin bazı 
üniversite hastanelerinde global bütçe uygulamasına geçilmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Çalışmadan elde edilen sonuçlara dayalı olarak şu öneriler geliştirilmiştir: 

• Üniversite hastanelerinin etkili bir finansal yönetim uygulayarak gelir artırıcı uygulamalar
yapmaları önerilmektedir.

• Hastanelerde finansal tablo analizlerine önem verilerek rutin haline getirilmesinin finansal
durum kontrolü açısından faydalı olacağı düşünülmektedir.

• Üniversite hastanelerinin gerçek hizmet maliyetlerini kanıtlayan çalışmalar yapması
önerilmektedir.

• Üniversite hastanelerinin gerçek hizmet maliyetleri göz önüne alınarak Sağlık Uygulama
Tebliği fiyatlarında düzenlenme yapılmasının faydalı olacağı söylenebilir.

• Üniversite hastanelerine bütçe tahsisinde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin göz önünde
bulundurulmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.
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Ek. Trend Analizi 

2013 2014 2015 2016 2017 

Dönen Varlıklar 100,00 105,41 101,98 97,85 100,39 

Hazır Değerler 100,00 49,30 63,75 87,57 169,05 

Ticari Alacaklar 100,00 113,78 84,06 92,80 67,28 

Stoklar 100,00 105,00 158,41 111,72 147,48 

Duran Varlıklar 100,00 142,46 310,91 97,03 176,55 

Maddi Duran 
Varlıklar 100,00 127,96 337,04 87,31 178,33 

Kısa Vadeli 

Yabancı Kaynaklar 
100,00 125,11 127,35 189,17 233,20 

Ticari Borçlar 100,00 127,68 129,09 192,97 226,75 

Öz Kaynaklar 100,00 179,88 196,82 485,63 656,94 

Ödenmiş Sermaye 100,00 102,88 107,41 109,89 109,89 

Aktif/Pasif Toplamı 100,00 105,94 104,97 97,84 101,48 

Net Satışlar 100,00 116,96 102,81 146,40 168,93 

Satışların Maliyeti 100,00 125,00 98,80 173,51 233,19 

Faaliyet Karı veya 
Zararı 100,00 121,33 19,94 260,78 240,02 

Dönem Net Karı veya 
Zararı 100,00 125,18 26,57 293,47 262,57 
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AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN VERİ ZARFLAMA 
ANALİZİ İLE PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: 

ANKARA İLİ ÖRNEĞİ

Orhan Parıldar1 
Çağdaş Erkan Akyürek2 

Özet 

Ağız ve Diş sağlığı hizmeti bireylerin çocukluktan yaşlılığa kadar tüm hayatı boyunca genel sağlığını ve yaşam 
kalitesini etkileyen bir unsurdur. Ağız ve dişlerin sağlıksız olduğu durumlar vücudun büyük bir bölümünü 
olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla T.C. Sağlık Bakanlığı, tedavi edici uygulamalardaki stratejisi ve hedefleri 
doğrultusunda kaynak kullanımında ve hizmet sunumunda verimliliği sağlamayı esas olarak kabul etmektedir. 
Veri Zarflama Analizi (VZA) sağlık kurumlarının verimliliklerinin ölçülmesinde sıkça başvurulan bir 
yöntemdir.Gelişmiş ülkelerde sağlık kurumları bütçelerini performaslarına göre tayin etmektedir. Bu çalışmada 
2015 yılına ait Ağız ve Diş Sağlığı hizmeti veren birimlerin göreli verimlilikleri VZA yöntemi ile ölçülmüştür ve 
ilgili mali yıldaki performanslarına göre bir sonraki yılın örnek bütçe tahsis tasarısı yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti,Veri Zarflama Analizi, BCC Modeli, CCR Modeli 

PERFORMANCE EVALUTION OF DENTAL CARE SERVICES WITH DATA ENVELOPMENT 
ANALYSIS: EXAMPLE OF ANKARA PROVINCE  

Abstract 

Oral and dental health care is an element that affects the general health and quality of life of all individuals 
throughout their lives from childhood to old age.When mouth and teeth are unhealthy, it affects a large part of 
the body negatively.Thus, for the Republic of Turkey Ministry of Health in strategic and therapeutic applications 
of resource use in line with the objectives and service delivery it is essential to ensure efficiency.Data 
Envelopment Analysis (DEA) is a well-known method for efficiency analysis in Healthcare.In developed 
countries, the healthcare facilities determine their budget according to their performance.In this study, the 
relative activities of the units providing oral and dental health services for the year 2015 were measured by DEA 
and according to their performances in the related financial year, a sample budget allocation plan for the 
following year was made. 

Key Words:Oral andDentalHealth Services, Data Envelopment Analysis, BCC Model, CCRModel 

1. Giriş

Ağız ve dişlerin sağlıksız olduğu durumlarda vücudun büyük bir bölümü olumsuz etkilenmektedir. 
Basit bir çürük vücudun diğer bölgesindeki organlarda enfeksiyona ve çeşitli hastalıklara yol 
açmaktadır. Diş hastalıkları kalp, sindirim, dolaşım sisteminde çeşitli rahatsızlıklara yol açarak 
vücudun işlevselliğini bozmaktadır (Türkiye Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, 2015). 

1 Sağlık Uzmanı, T.C. Sağlık Bakanlığı, orhan.parildar@saglik.gov.tr 
2 Doç.Dr., Ankara Üniversitesi, erkanakyurek52@hotmail.com 
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Tablo 1.1, Şekil 1.1 veŞekil 1.3’de Türkiye’de sektörlere göre ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan kurum 
ve kuruluş sayıları, yıllara göre diş üniti başına düşen nüfus ve İBBS-1’e göre tüm sektörlerde diş üniti 
başına düşen nüfusa dair tanımlayıcı bilgilere görülmektedir. 

Tablo 1.1. Sektöre Göre Ağız ve Diş Sağlığı HizmetleriSunan Kurum ve Kuruluş Sayısı 

Kaynak: Sağlık İstatistiği Yıllığı 2016 

Şekil 1.1. Yıllara Göre Diş Üniti Başına Düşen Nüfus 

Kaynak: Sağlık İstatistiği Yıllığı 2016 
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Şekil 1.2. İBBS-1’e göre Diş Üniti Başına Düşen Nüfus, Tüm Sektörler 

Kaynak: Sağlık İstatistiği Yıllığı 2016 

2. Yöntem

2.1. Veri Zarflama Analizine Genel Bakış

VZA ilk kez 1957 yılında Farrell tarafından Ortalama Verimlilik ölçütüne karşılık ortaya atılan Sınır 
Üretim Fonksiyonu önerisi ile şekillenmiş ve VZA’nın teorik öncülüğünü yapmıştır (Gemici, 2009). 

VZA ilk olarak, 1978 yılında Charnes, Cooper ve Rhodes tarafından, çoklu girdi ve çoklu çıktı içeren, 
karar verme birimlerinin (KVB), bağıl etkinliklerini değerlendiren, bir matematiksel programlama 
yöntemi olarak ortaya konulmuĢtur. Çesitli alanlarda yapılan uygulamalarda kullanılmak üzere, 
girdileri çıktılara çevirme yeteneği değerlendirilen her birime, Karar Verme Birimi (KVB) 
denilmektedir (Baysal ve ark., 2005). 

Veri Zarflama Analizi (VZA) verimlilik analizinde karşılaşılan güçlükleri giderebilecek parametresiz 
bir yöntemdir ve sahip olduğu en önemli özellik, her karar alma birimindeki etkin olmayan girdi ve 
çıktı kaynaklarını tanımlayabilmesidir. İlk önceleri ölçeğe göre sabit getiri varsayımı altında sadece 
teknik etkinliğin ölçümünde kullanılan VZA yaklaşımı daha sonra yapılan bazı değişiklikler; Banker, 
Charnes ve Cooper tarafından ölçek etkinliğin ölçülmesinde kullanılmaya başlanmıştır (Baysal ve ark., 
2004). 

Charnes, Cooper ve Rhodes “MeasuringTheEfficiency of DecisionMakingUnits” adlı çalışmalarıyla 
literatüre geçmiştir (Charnes vd., 1978). Veri zarflama analizi, teknik etkinliğin hesaplanmasında 
yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır, çünkü birden fazla çıktı dikkate alınabilmekte ve girdi fiyatı 
verileri zorunlu olarak ihtiyaç duyulmamaktadır (Ruggiero, 2000). 

Veri zarflama analizinde öncelikle girdi ve çıktılar seçilir. Girdi ve çıktı seçiminde hangi yaklaşımın 
kullanılacağı tespit edilir. Daha sonraki adım ise, belirlenen yaklaşımın girdi veya çıktı odaklı 
olmasına karar verilmesidir. Girdi odaklı yaklaşımda belirli bir çıktıyı üretmede kullanılacak en az 
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girdi miktarı (girdi minimizasyonu);çıktı odaklı yaklaşımda ise belirli bir girdiyle en fazla üretilecek 
çıktı miktarı (çıktı maksimizasyonu) baz alınmaktadır. Birbirinin duali olan iki optimizasyon 
probleminin çözülmesi aynı etkin sınırı vermekte, ancak zaman zaman etkinsiz birimlerde farklılıklar 
oluşabilmektedir (Kaya, 2005; Aktaran: Aydoğdu,2011). 

Şekil 2.1.Ölçeğe ve Yönlendirmelere göre VZA Modelleri 

Kaynak: (Yeşilyurt, 2003; Aktaran: Aydoğdu, 2011) 

VZA genellikle birden çok üreticinin verimliliğini ve etkinliğini belirlemek ve değerlendirmek 
için kullanılır. Gün geçtikçe kullanımı daha da yaygınlaşmaktadır. Çünkü birçok yöntem her 
üreticiyi ortalama üreticiye göre göreceli olarak değerlendirirken VZA her üreticiyi mevcut 
şartlara göre belirlenen en iyiye göre göreceli olarak karşılaştırır. Elbette VZA’nın her zaman en 
doğru ve en iyi yöntem olduğu söylenemez ama çok sayıda farklı girdi ve çıktıyı kullanarak 
üreticinin verimliliğini belirlemek için kullanılabilecek önemli yöntemlerden birisidir. Analizin 
temelinde benzer türden karar birimlerinin verimliliklerinin değerlendirilmesi yer almaktadır. 
Analize konu olacak karar birimlerinin aynı hedefe yönelik benzer işlevler görmesi, aynı pazar 
şartlarında çalışması ve gruptaki bütün birimlerin verimliliklerini nitelendiren unsurların yoğunluk 
ve büyüklüklerindeki farklılıklar hariç aynı olma şartları aranır (Karsak ve İşcan, 2000; Aktaran: 
Aydoğdu, 2011). 

2.1.Veri Zarflama Analizi Yöntemleri 

VZA’da temel olarak üç yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemler, 

1. CCR (Charnes-Cooper-Rhodes) Yöntemi
2. BCC (Banker-Charnes-Cooper) Yöntemi
3. Toplamsal Yöntemdir.

Bu yöntemlerin tümünde, girdi ya da çıktı odaklılık dikkate alınmak şartıyla kesirli programlama-
doğrusal programlama dönüşümü kullanılabilir. 

2.1.1. CCR Modeli (Girdi Odaklı – Çıktı Odaklı) 

CCR yöntemi ölçeğe göre sabit getiri varsayımına dayanır. Eğer j. karar biriminin etkinliği jh  ise 
amaç, bu değerin maksimizasyonu olmalıdır. Bu durumda amaç fonksiyonu girdi odaklılık varsayımı 
altında (5.1) formülündeki gibi ifade edilebilir (Tarım, 2001;Aktaran: Aydoğdu, 2011): 
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Yukarıda da değinildiği gibi kesirli programlama setinin çözümü doğrusal programlamaya 
göre güçtür. (5.1) ve (5.2) formülleri doğrusal programlama mantığı ile ifade edildiğinde (5.3) ve (5.4) 
formülleri elde edilebilir. 
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(5.3) ve (5.4) formülleri girdi odaklılık durumu için düzenlenmiştir. Eğer çıktı odaklılık 
durumu için CCR yöntemi kullanılacaksa bu durumda doğrusal programlama modeli (5.5) ve (5.6) 
formüllerindeki gibi olacaktır (Dokuz Eylül Üniversitesi, 2018). 
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İster girdi odaklı ister çıktı odaklı düşünülsün, bir karar verici karar noktalarının verimliliklerine CRR 
yöntemiyle karar vermek istiyorsa yukarıda tanımlanan modeli bütün karar noktaları için 
uygulamalıdır. Kurulan model her bir karar noktası için çözüldüğünde her bir karar noktası için toplam 
etkinlik ölçütleri elde edilecektir. Bu ölçütleri 1’e eşit olması karar noktaları için verimliliği, 1’den 
küçük olmaları ise karar noktalarının verimsizliğini gösterir. 
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2.1.2.BCC Yöntemi (Girdi Odaklı) 

CCR modelinin varsayımlarında değişiklik yapılarak elde edilmiş bir modeldir. Bu model temelde 
ölçeğe göre değişken getiri varsayımına dayanır. Banker-Charnes-Cooper tarafından geliştirilmiştir. 
BCC modelini kullanarak tüm karar birimleri için ölçeğe göre getiri tipi de belirlenebilir. BCC sınırı 
her zaman CCR sınırının altında yer alır. Bu yüzden CCR verimlilik skoru, BCC verimlilik skorundan 
küçük veya ona eşit olacaktır (Altun, 2006). 

BCC modelinin CCR modelinden tek farkı, ölçeğe göre değişken getiri varsayımı altında her bir karar 
birimi için çözülecek doğrusal program sonucu elde edilecek λ (etkin olmayan bir karar noktası için 
etkin olası girdi çıktı bileşimi oluşturmak için gereken bilgiyi sağlayan değer) değerlerinin toplamının 
1’e eşit olmasıdır. BCC yönteminin modeli (5.7) formülünde verilmiştir (Dokuz Eylül Üniversitesi, 
2018). 
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2.2.Veri Zarflama Analizi Süreci  

VZA’nın uygulanabilmesi içingerekli olan adımlar şunlardır (Dokuz Eylül Üniversitesi, 2018): 

1. Karar noktalarının seçimi
2. Girdi ve çıktı faktörlerinin seçimi
3. Modelin seçimi
4. Sonuçların yorumlanması

2.2.1.Karar Noktalarının Seçimi 

Bu aşama VZA’nın sonuçlarının geçerliliği açısından çok önemlidir.  VZA, karşılaştırmalı bir analiz 
olduğu için yanlış karar birimleri analize alınacak olursa eğer tüm analiz sonuçları bundan 
etkilenecektirBu aşamada dikkat edilmesi gereken hususlar(Dokuz Eylül Üniversitesi, 2018); 

1. Karar noktaları, kullandıkları girdiler ve ürettikleri çıktılar açısından benzer olmalıdır. Diğer
bir deyişle karar noktaları, aynı girdi ve çıktı kombinasyonlarını değerlendirilebilir
olmalıdırlar.

2. Tüm karar noktaları için benzer bir kaynaklar seti olmalıdır.

3. Tüm karar noktaları benzer çevre şartlarında çalışıyor olmalıdır. Dış çevre işletmenin
verimliliği üzerinde etkilidir.

2.2.2.Girdi ve Çıktı Faktörlerinin Seçimi 

Seçilecek olan girdi çıktı kümesi aşağıdaki özellikleri içermelidir(Dokuz Eylül Üniversitesi, 2018); 
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1. Tüm karar noktaları için ortak faktörler olmalıdır.

2. İncelenmek istenen tüm faaliyet seviyeleri ve performans ölçütlerini kapsamalıdır.

3. Ölçülebilir, fiziksel ve ekonomik kaynakların tümünü içermelidir.

2.2.3. Modelin Seçimi 

Kullanım alanlarına ve varsayımlara göre pek çok VZA modeli kurulabilir. Hangi modelin seçileceği 
ya da nasıl bir model kurulacağı girdi ve çıktıların kontrol edilip edilemediğine bağlıdır. Eğer girdiler 
üzerinde kontrol azsa (ya da yoksa) çıktı odaklı bir model; eğer çıktılar üzerinde kontrol azsa girdi 
odaklı bir model kurulmalıdır. Her şeye rağmen bir odak oluşturulamıyorsa toplamsal modelleri 
kullanmak uygun olacaktır. Eğer karar verici, karar noktalarının verimlilik durumuyla ilgileniyor ve 
verimlilik türünü önemsemiyorsa tüm modeller kullanılabilir. Ancak karar verici verimliliktürünü 
önemsiyorsa toplamsal modeller kullanılmamalıdır.  Çünkü bu tür modeller karma verimliliği verir, 
verimliliğin türlerine göre ayrıştırılmasını incelemez(Dokuz Eylül Üniversitesi, 2018). 

2.2.4.Sonuçların Yorumlanması 

VZA modellerinin çözümü için yazılmış çok sayıda paket program vardır. En sık kullanılanlar  
(Aydoğdu, 2011) 

1. Excel eklentisi olan DEA-Solver
2. EMS (EfficiencyMeasurementSystem)
3. University of Warwick tarafından hazırlanan Warwick DEA
4. DEAP (ekonometrik etkinlik analizlerini de yapar.)
5. Matematiksel Model Çözen Programlar (LINDO, GAMS vd.)

Yapılan işlemler sonucunda VZA, verilerdeki hatalara karşı karar vericiyi uyarmaz. Veri toplama 
aşamasında doğru ve geçerli verilerin toplanmasına özen gösterilmelidir. Yine bu paket programlar 
girdi/çıktı faktörlerinin yanlış seçilip seçilmediğini dolayısıyla yanlış model kullanılıp kullanılmadığı 
konusunda da karar vericiye bir uyarı vermez. Bu tip konularda karar verici daha dikkatli olmak 
zorundadır.  

3. Bulgular

Bu çalışmada Ankara’da meydana gelen 2015 yılına ait Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ağız Ve 
Diş Sağlığı Hizmetleri raporundaki veriler üzerine VZA yöntemlerinden olan BCCVZA modelinden 
faydalanarak 3 Bölge için Kamu Hastane Birliklerinin etkinliği belirlenmiştir. Çalışmanın 
gerçekleştirildiği dönem içerisinde kamu hastane birliklerinin bağlı olduğu Türkiye Kamu Hastaneleri 
Kurumu, daha sonra gerçekleştirilen bir yasal düzenleme ile Sağlık Bakanlığı teşkilatı içerisinde bir 
Genel Müdürlük statüsüne getirilmiştir. Çalışma boyunca dönemsel koşulların yansıtılabilmesi için bir 
önceki statüye ait isimlendirmeler kullanılacaktır. Çalışmaya ilk olarak kullanılacak verilerin 
belirlenmesiyle başlanmıştır. Çalışmada kullanılacak veriler Tablo 3.1’de gösterilmiştir. Çalışmada 
çıktı maksimizasyonu kullanılmıştır. Bu nedenle çıktıya yönelik ölçeğe göre değişken getirili girdi 
odaklı BCC modelinin kullanılmasına karar verilmiştir. Matematiksel model LINDO programı ile 
çözülmüştür. 

Tablo 3.1. Çalışmada Kullanılan Veri Türleri 

Veri_Adı Türü 

Ünit Sayısı GİRDİ 

Uzman Sayısı GİRDİ 
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Diş Çekimi Sayısı ÇIKTI 

Konservatif Tedavi ÇIKTI 

Endotontik Tedavi ÇIKTI 

3.1. BCC Matematiksel Modeli 

VZA’da kullanılacak girdi veri türleri Tablo 3.2’de belirtilmiştir. 

Tablo 3.2.VZA’da Kullanılan Girdi Veri Türleri 

Ünit Sayısı Uzman 
Sayısı 

1. Bölge 387 376 

2. Bölge 257 247 

3. Bölge 150 167 

VZA’da kullanılacak çıktı veri türleri Tablo 3.3’de belirtilmiştir. 

Tablo 3.3.VZA’da Kullanılan Çıktı Veri Türleri 

Diş Çekimi 
Sayısı 

Konservatif 
Tedavi 

Endotontik 
Tedavi 

1. Bölge 207.804 488.226 146.483 

2. Bölge 170.081 296.992 103.449 

3. Bölge 98.962 168.142 42.747 

BCC (Girdi Odaklı ) VZA Matematiksel Modeli (3.bölge); 

minQ-0.00001s1-0.00001s2-0.00001s3 

subjectto 

150Q-150L1-257L2-387L3-s1=0 

167Q-167L1-247L2-376L3-s2=0 

42747L1+103449L2+146483L3-s3=42747 

168142L1+296992L2+488226L3-s3=168142 

98962L1+170081L2+207804L3-s3=98962 

s1>=0 s2>=0 s3>=0  

Q>=0 L1>=0 L2>=0 L3>=0 
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End 

3.Bölgeye göre Bu model BCC girdi geliştirilip LINDO ile çözüldüğünde aşağıdaki sonuca
ulaşılmaktadır. Tablo 3.4’te 3. Bölgenin etkinlik değerleri sunulmuştur.

Tablo 3.4. 3.Bölgenin Verimlilik Değerleri 

Endotontik 
tedavi 

0.7079642 S1=0,S2=16.17,S3=0 

Konservatif 
tedavi 

0.8885171 S1=0,S2=18.89,S3=0 

Diş çekimi 
sayısı 

0.9968840 S1=0,S2=22.76,S3=0 

3. Bölgenin Endotontik tedavi, Konservatif tedavi ve Diş Çekimi sayısı için etkin olması için aşağıda
hesaplanan duyarlılık analizi sonuçlarına göre hareket etmesi gerekmektedir.

Endotontik Tedavi 

X11=X11*θ0–s1=150*0,709642–0=106,19=107(ünitsayısı bu değere indirgenmeli). 

X21= X21* θ0 –s2 = 167*0,7079642 – 16.17 = 102 

Y11 = Y11 + s3 = 9.928 

Konservatif Tedavi 

X11=X11*θ0–s1=150*0.8885171–0=133.27=134(ünitsayısı bu değere indirgenmeli). 

X21= X21* θ0 –s2 = 167*0.8885171– 18.893442 = 130 

Diş Çekimi Sayısı 

X11=X11*θ0–s1=150*0.9968840–0=133.27=134(ünitsayısı bu değere indirgenmeli). 

X21= X21* θ0 –s2 = 167*0.9968840– 22.7659 = 143.70 

BCC(Girdi Odaklı )VZA Matematiksel Modeli (2.bölge); 

minQ-0.00001s1-0.00001s2-0.00001s3 

subjectto 

257Q-257L1-150L2-387L3-s1=0 

247Q-247L1-167L2-376L3-s2=0 

103449L1+42747L2+146483L3-s3=103449 

296992L1+168142L2+488226L3-s3=296992 

170081L1+98962L2+207804L3-s3=170081 
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s1>=0 s2>=0 s3>=0 

Q>=0 L1>=0 L2>=0 L3>=0 

End 

2.Bölgeye göre Bu model BCC LINDO ile çözüldüğünde aşağıdaki sonuca ulaşılmaktadır.Tablo 3.5’te
2. Bölgenin verimlilik değerleri sunulmuştur.

Tablo 3.5. 2.Bölgenin Verimlilik Değerleri 

Endotontik tedavi 1.0000 S1=0,S2=0,S3=0 

Konservatif tedavi 0.9260080 S1=2.56,S2=0,S3=0 

Diş çekimi sayısı 1.0000 S1=0,S2=0,S3=0 

BCC (Girdi Odaklı )VZA Modeli (1.bölge); 

min Q-0.00001s1-0.00001s2-0.00001s3 

subjectto 

387Q-387L1-150L2-257L3-s1=0 

376Q-376L1-167L2-247L3-s2=0 

146483L1+42747L2+103449L3-s3=146483 

488226L1+168142L2+296992L3-s3=488226 

207804L1+98962L2+170081L3-s3=207804 

s1>=0 s2>=0 s3>=0  

Q>=0 L1>=0 L2>=0 L3>=0 

End 

1.Bölgeye göre Bu model BCC modeli geliştirilip LINDO ile çözüldüğünde aşağıdaki sonuca
ulaşılmaktadır.Tablo 3.6’da 1. Bölgenin verimlilik değerleri sunulmuştur.

Tablo 3.6. 1.Bölgenin Verimlilik Değerleri 

Endotontik tedavi 0.9403322 S1=0,S2=3.81,S3=0 

Konservatif tedavi 1.0000 S1=0,S2=0,S3=0 

Diş çekimi sayısı 0.8113692 S1=0,S2=3.29,S3=0 

Uygulamanın ikinci aşaması, bazı varsayımlara dayalı olarak her bir bölge için hesaplanan 2015 yılı 
verimlilik değerine göre 2016 yılı bütçe tahsisinin yapılması için aşağıdaki ele alınan varsayımlar 
şunlardır: 

• Sağlık işletmelerinin yıllık bütçe artışı en fazla % 15 oranında olabilir.
• Bütçeyi oluşturan kalemler girdilerde yer alanlardır.
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• Sağlık İşletmeleri verimlilik değerine göre “çok iyi, iyi, iyi değil şeklinde sınıflandırılmış ve
bu sınıfların her biri için bir artış oranı belirlenmiştir. Bütçe tahsisinin dayalı olduğu bu ölçüt,
aşağıda Tablo 3.7’de gösterilmektedir.

Tablo 3.7. Bütçe Tahsis Kriterleri 

Bölge Verimlilik Değeri Sınıf Yıllık Bütçe Artış Oranı 

100 % Çok İyi % 15 

(100 % - 80 % ] İyi % 10 

(80 % - 0 % ] İyi Değil % 5 

Her bir bölge için 2015 yılı bütçesi ile 2015 yılı VZA analizi ile elde edilen verimlilik değerleri 
Tablo3.7’deki bütçe tahsis kriteri ile kıyaslanarak elde edilen yıllık bütçe artışı oranı ile çarpımı 
sonucunda bir sonraki yılın Performansa göre 2016 yılı bütçe tahmini yapılabilir. 

3.2.Sınırlılıklar 

Verimlilik ölçümü esnasında varsayım olarak Uzman sayılarının sayısı hakkında dal düzeyinde veriye 
ulaşılamadığından genel istatistiki veriler üzerinden uzman sayı verisi matematiksel modele 
değerlendirmeye alınmıştır. Maliyet verilerine ulaşılabilmesi durumunda maliyet analizini 
sonuçlarının da girdi parametresi olarak modelde değerlendirilmesi mümkün olacaktır. Modelde en az 
karar birim sayısı 3 alınmak zorunda kalınmıştır. Normalde modele göre en az 12 karar birimi 
değerlendirmeye alınması gerekmektedir. 

4. Sonuç

Ankara ili2015 yılı Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerini verimliliklerini BCC girdi odaklı modele göre 
çözülmüştür. Sağlık Kurumlarının stratejik planlamasında girdileri belirlenmiş ve verimlilikleri 
belirlenmiştir. Çıktı parametreleri olarak endotontik tedavi, konservatif tedavi ve diş çekimi sayısı 
olarak belirlenmiş olup girdi parametreleri olarak ise ünit sayısı ve uzman sayısı olarak belirlenmiştir. 
Verimlilik değerlerine bakıldığında diş çekimi sayısı bakımından sırasıyla 2. Bölge, 3.Bölge ve 
1.Bölge’dir. Konservatif tedavi bakımından verimlilik sıralaması 1.Bölge, 2. Bölge ve 3.Bölge’dir.
Endotontik tedavi bakımından verimlilikleri ise 2. Bölge, 3.Bölge ve 1.Bölge’dir. Aynı zaman BCC
modeli çıktılarından kapasiteyi verimli kullanabilmek 3. Bölge için duyarlılık analizi yapılarak iş gücü
planlamasının da nasıl olması gerektiği hesaplanmıştır.Bu çalışmaya göre performans ile bütçeleme
arasında açık bir ilişkinin olduğu söylenebilir. Çalışma verilerin elde edilebilirliği ve güvenilirliği
açısından kısıtlanmamıştır. Ancak, araştırma verimlilik ölçütü olarak yayın sayıları değişkeniyle sınırlı
kalmıştır. Gelecek çalışmalarda farklı parametrelerde dahil edilerek VZA modeli kurulabilir. Ardından
performansa göre bütçe tahsisi ile gerçekleşen bütçe tahsis planı arasındaki farkın olup olmadığı tespit
edilebilir.
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ÖZEL HASTANELERDE HEKİMLİK HİZMET ALIMI 
UYGULAMASININ MALİ AÇIDAN ANALİZİ 

Enver BOZDEMİR1 

Özet 

Çalışmanın amacı özel hastanelerin işgücü temini kapsamında hekimlerden hizmet almalarının maliyet 
açısından avantajlı olup olmadıklarını ve buna karşın hizmeti sunan hekimlerin ekonomik, hukuki ve vergi 
açısından avantajlı olup olmadıklarının analizini yapmaktır. Bu çalışmada özel hastanelerin hekimleri bağımlı 
çalıştırmaları veya bağımsız dışardan işgücü temini kapsamında hizmet alımı şeklinde fayda sağlamları 
durumunda maliyet açısından bir vaka analizi yapılmıştır.  

Yapılan vaka analizinde Anestezi ve Reanimasyon uzmanlık alanında faaliyet gösteren bir hekimin bir hastanede 
ücret karşılığı çalıştırılması ile şirket ortağı olarak bağımsız hizmet alımı uygulamasının ekonomik, vergisel ve 
sosyal güvenlik primleri karşılaştırması yapılmıştır. Buna göre özel hastanelerin normal çalışma süreleri dikkate 
alındığında hekimlik hizmet alım durumunda hem maliyet hem de hukuki açıdan daha avantajlı olduğu tespit 
edilmiştir. Buna karşın bir hekimin fatura düzenleyerek hizmet sunmasının ücret karşılığı çalışması durumuna 
göre daha az kazanç sağladığı tespiti yapılmıştır. Ancak bir hekimin fazla çalışma süreleri de dikkate 
alındığında ücret karşılığı çalışması durumunda daha fazla kazanç sağlayacağı sonucuna varılmıştır.    

Ayrıca bu çalışmayla hekimlik hizmet alımı uygulamasıyla hem hastanelerin hem de hekimlerin vergisel ve 
sosyal güvenlik prim uygulamaları nedeniyle ekonomik açıdan daha avantajlı görünseler dahi hukuki açıdan 
gelecekte ciddi sıkıntılar yaşanacağı önemi ortaya konmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Hekimlik Ücreti, Hizmet Alımı, Mali Analiz. 

ANALYSIS OF FINANCIAL TERMS OF DOCTORAL SERVICE PURCHASE APPLICATION IN 
SPECIAL HOSPITALS 

Abstract 

The aim of the study is to analyze whether the private hospitals are advantageous in terms of costs in terms of 
receiving services from the physicians within the framework of the labor force and despite that, to analyze 
whether doctors who provide services, are advantageous in terms of economic, legal and tax. In this study, a 
case analysis was conducted in terms of cost in the case that physicians of private hospitals are dependent on 
their employers or if they benefit in the form of service procurement within the framework of labor force from 
independent external sources. 

In the case analysis made, the economic, taxational and social security premiums were compared for a specialist 
doctor who work in the field of Anesthesia and Reanimation Specialist in a hospital for a fee and independent 
service procurement as a company partner. Accordingly, when the normal working hours of private hospitals 
are taken into account, it has been found to be more advantageous both in terms of cost and legal aspect in case 
of doctoral service purchase. Despite that, it has been found to provide less earnings according to the case of a 
fee-paying work by a physician to provide services by organizing an invoice. But, when the overtime of a 
physician is taken into consideration, it was the result of more earnings in the case of a remuneration study. 

In addition with his work, due to the application of doctoral services and the applications of both hospitals and 
physicians for tax and social security premiums, even if they seem to be more advantageous from an economical 
point of view, it is revealed that there will be severe troubles in the future. 

Keywords: Doctoral Fee, Services Procurement, Financial Analysis. 

1. Giriş

1Doç. Dr., Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi,  Sağlık Yönetimi Bölümü, enverbozdemir@duzce.edu.tr 
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Günümüzde işletmeler, özellikle sağlık sektöründe giderek yaygınlaşan esas faaliyetlerini 
gerçekleştirebilmek için yardımcı hizmet ve yardımcı üretim faaliyetlerini dış kaynak kullanarak 
hizmet alımı şeklinde gerçekleştirmektedir. Sağlık işletmeleri dış kaynak kullanımı sayesinde, 
kendilerine rekabet avantajı sağlayan temel yetenekleriyle ilgili işlerin dışındaki tüm işleri, başka 
işletmelere yaptırmak suretiyle, hem maliyetleri düşürerek kaynak tasarrufu sağlamakta, hem yapı 
olarak küçülmekte ve hem de kendilerini uzmanlık alanlarına yoğunlaşma fırsatı bulmaktadırlar. 

Bu doğrultuda sağlık kuruluşları, temel yetenekleri olan muayene, teşhis ve tedavi hizmetlerine 
odaklanırken temel yetenekleri dışındaki destekleyici hizmetler olan yemek, temizlik, güvenlik, veri 
giriş, danışma, hasta kabul, çamaşırhane vb. ile yardımcı tıbbi hizmetlerden olan mikrobiyoloji, 
biyokimya, radyoloji, nükleer tıp, vb. hizmetleri ise dış kaynak kullanımıyla yürütmektedir (Bozdemir 
ve Öcel, 2016:1052) İşletmeleri dış kaynak kullanımına iten nedenler maliyetlerin azaltılması, hizmet 
kalitesinin artırılması ve teknolojik yeniliklerin takip edilmesidir (Gözüküçük ve Çelik, 2012:19).  

Özel hastanelerin yardımcı hizmet üretim unsurlarını dış kaynaktan temin etmenin yanısıra esas 
faaliyet konularına giren muayene, teşhis ve tedavi hizmetlerini de dış kaynak kullanarak hizmet 
alımını tercih ettikleri görülmektedir.  

Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı olan özel hastaneler veya özel üniversite hastaneleri (vakıf 
üniversitesi hastaneleri) 23/05/2015 tarihinde 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 49. maddesi ile 
5510 sayılı Kanuna eklenen 10. Ek madde kapsamında hekimlerden fatura karşılığı hizmet alımı 
yapabilmektedir.  

SGK ile sözleşmeli özel sağlık hizmeti sunucularının, sözleşmeyle çalıştırdıkları hekimlerden fatura 
karşılığı hizmet alımı yaparak ve bir iş sözleşmesine tabi olmamakla birlikte hekimlerden fatura 
karşılığı hizmet alımı yaparak genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilere verdiği sağlık hizmetlerinin 
bedeli SGK tarafından karşılanmaktadır (SGK, 2015/19 Genelgesi)  

Yapılan vaka analizinde özel hastaneler bazı uzmanlık alanına ait hekimlere (Anestezi ve 
Reanimasyon uzmanlık alanı gibi) şirket kurmaları ve sunmuş oldukları hizmetlere karşılık fatura 
düzenlemelerini halinde istihdam edebilecekleri konusunda uyarı yaptıkları tespit edilmiştir. Bu 
nedenle son zamanlarda bazı uzmanlık alanlarına ait hekimler şirket kurarak hastanelerde faaliyet 
göstermek zorunda kalmıştır.    

Bu kapsamda faaliyet gösteren hekimlerin fatura düzenlenmesi ile anlaşılması gereken “hekimlik iş 
gücü” hizmet alımını ortaya çıkarmaktadır. Hekimlerin sunmuş oldukları faaliyetler için fatura 
düzenleyebilmeleri için herhangi bir sağlık kuruluşuna hizmet akdi ile bağımlı olarak çalışmaksızın 
kendi nam ve hesaplarına ya serbest meslek faaliyeti ya da herhangi bir şirket ortağı olmak 
durumundadır.  

Bu durumda akla gelen ilk soru özel sağlık işletmeleri hizmet akdi ile hekim çalıştırmak yerine bu 
hizmeti dış kaynak kullanarak temin etmesinin işletmeler açısından maliyet avantajının olup olmadığı 
veya hukuki sorumluluk açısından daha mı avantajlı? olup olmadığı gibi sorular akla gelmektedir. Bir 
diğer bakış açısı olarak bir hekimin bir işletmeye bağımlı olarak çalışmak yerine bağımsız sözleşmeye 
istinaden hizmet sunulmasının ekonomik açıdan daha mı avantajlı? olup olmaması durumu 
çalışmamızın içeriğini oluşturmaktadır.  

Özel hastanelerle sözleşme kapsamında fatura veya serbest meslek makbuzu (SMM) düzenleyerek 
hizmet sunan hekimler için bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu sorunların bazıları işgücü temini 
kapsamında sunulan hizmetlerin ifasında katma değer vergisi (KDV) oranı ne olacaktır? Bu KDV’den 
tevkifat yapılacak mıdır? Hekimler sosyal güvenlik açısından hangi madde hükmüne göre sigortalı 
sayılacaklar? gibi sorular akla gelmektedir.  

Çalışmanın amacı özel hastanelerin işgücü temini kapsamında hekimlerden hizmet almalarının maliyet 
açısından avantajlı olup olmadıklarını ve buna karşın hizmeti sunan hekimlerin ekonomik, hukuki ve 
vergisel açısından avantajlı olup olmadıklarının analizini yapmaktır. Bu kapsamda Anestezi ve 
Reanimasyon uzmanlık alanında faaliyet gösteren bir hekimin bir hastanede ücret karşılığı 
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çalıştırılması ile şirket ortağı olarak bağımsız hizmet alımı uygulamasının ekonomik, vergisel ve 
sosyal güvenlik primleri karşılaştırması yapılacaktır.  

2. Hekimlik Hizmet Alımına Genel Bir Bakış

Sağlık işletmeleri esas faaliyetlerini yürütebilmek için yardımcı hizmet gideri olan yemek, temizlik, 
güvenlik, veri giriş, danışma, hasta kabul, çamaşırhane vb. ile yardımcı tıbbi hizmet üretimi olan 
mikrobiyoloji, biyokimya, radyoloji, nükleer tıp, vb. hizmetleri ise dış kaynak kullanımıyla 
yürütmektedir. Ancak son zamanlarda özel hastaneler esas faaliyetlerden olan muayene, teşhis ve 
tedavi hizmetlerini ifa eden hekimlik hizmetini de hizmet sözleşmesi düzenleyerek satın alma yoluna 
gittikleri görülmektedir.  

6552 sayılı Torba Kanunun 46. maddesi ile 5510 sayılı Genel Sağlık Sigortası Kanunun 64. maddesi 2. 
fıkrasına “sağlık hizmeti sunucuları, Kuruma bildirmiş oldukları hekimlerden sözleşme kapsamı 
branşlarda fiilen hizmet sunanlar tarafından verilen sağlık hizmetlerini, Kurumca belirlenen istisnalar 
hariç olmak üzere ve Kurum mevzuatına uygun olarak fatura edebilirler. Aksi takdirde, bu faturalara 
ait tutarlar Kurumca karşılanmaz.” diye bir ekleme yapılmıştır.  

 Buna göre Özel Sağlık Kuruluşunun faturasının SGK tarafından ödenebilmesinin şartı; SGK ile 
sözleşmeli sağlık kurumunda görev yapan SGK’ye bildirimi yapılmış hekim olacak ve hekim fiilen 
yani bizzat o özel hastane bünyesinde sunduğu sağlık hizmetini fatura edebilmesidir (Şen, 2015:8). 

Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı olan özel hastaneler veya özel üniversite hastaneleri (vakıf 
üniversitesi hastaneleri) 23/05/2015 tarihinde 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 49. maddesi ile 
5510 Sayılı Kanuna eklenen 10. ek madde kapsamında hekimlerden fatura karşılığı hizmet alımı 
yapabilmektedir.  

Buna göre “Ek Madde 10- Kurumla sözleşmeli özel sağlık hizmeti sunucuları tarafından Kuruma 
bildirilen hekimlerden Kurumca belirlenen yüzdelik oran içerisinde kalan ve sözleşme kapsamı 
branşlarda fiilen hizmet sunan sağlık hizmet sunucusu bünyesindeki hekimlerle sınırlı olmak üzere, 

a) İl  Sağlık Müdürlüklerinden çalışma izni almak suretiyle ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet
ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna aykırı olmayacak şekilde sözleşme ile çalıştırmış
oldukları hekimlerden aynı zamanda fatura karşılığı hizmet alımı yaparak,

b) Bir  iş sözleşmesine tabi olmamakla birlikte, İl Sağlık Müdürlüklerinden çalışma izni almak
suretiyle ve 1219 sayılı Kanuna aykırı olmayacak şekilde hekimlerden fatura karşılığı hizmet alımı
yaparak, genel sağlık  sigortası kapsamındaki kişilere vermiş oldukları sağlık hizmetlerini Kurumca
belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak fatura etmeleri hâlinde, verilmiş olan sağlık hizmetlerinin
bedeli Kurum tarafından karşılanır.

 Şirket  ortağı olan veya mesleğini serbest olarak icra eden hekimler ile tıpta uzmanlık mevzuatına 
göre uzman olan kişiler, özel hukuk kişileri ve/veya vakıf üniversitelerine ait sağlık kurum ve 
kuruluşları bünyesinde hizmet vermeleri hâlinde sözleşmelerinde aksine bir hüküm bulunmadıkça bu 
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Ancak, bu 
maddenin yayımı tarihinden önce 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı 
olarak çalışılan sürelere ilişkin haklar saklıdır.” hükmü yer almaktadır.  

2.1. SGK Durumu 

Kanun hükmüne göre SGK ile sözleşmeli özel sağlık hizmeti sunucularının, sözleşmeyle çalıştırdıkları 
hekimlerden fatura karşılığı hizmet alımı yaparak ve bir iş sözleşmesine tabi olmamakla birlikte 
hekimlerden fatura karşılığı hizmet alımı yaparak genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilere verdiği 
sağlık hizmetlerinin bedeli SGK tarafından karşılanacaktır.  

Şirket ortağı olan veya serbest çalışan doktorlarla uzman doktorlar, özel hukuk kişileri veya vakıf 
üniversitelerine ait sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde hizmet vermeleri halinde sözleşmelerinde 
aksine hüküm bulunmadıkça kendi adına bağımsız çalışanlar kapsamında 4/b kapsamında sigortalı 
sayılacaktır.  
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2.2. KDV Oranı 

Özel hastane ile hekim arasında yapılan sözleşmeye istinaden hekimin sunmuş olduğu hizmet bedeli 
“işgücüne dayalı hizmet alımı” kapsamında değerlendirilmelidir. Bu durumda KDV uygulamasında 
her türlü işgücüne dayalı hizmetin ifasında KDV oranı %18 olarak uygulanmaktadır. Ancak sağlık 
hizmetlerinde KDV oranı ise %8 olarak uygulanmaktadır. Bu durumda KDV uygulaması açısından 
hizmetin çeşidi işgücü içeriği ise sağlık hizmetinin olması nedeniyle düzenlenecek faturada hangi 
KDV oranın kullanılacağı karmaşası vardı.  

Hekimlerin ortağı olduğu şirketleri üzerinden sundukları sağlık hizmetlerinde fatura yada SMM 
düzenleyerek hizmet vermesinin önündeki yasal çelişki Bakanlar Kurulu tarafından 24.11.2016 
tarihinde 2016/9542 Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Katma Değer Vergisi Oranları ile Özel 
Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar ile ortadan kaldırılmıştır.  

2016/9542 sayılı BKK ile İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler 
tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve 
rehabilitasyon hizmetlerini (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil), ifa edenlere hekimler ya 
da hekimler aracılığı ile verilen hizmetler şeklinde düzenleme yapılarak 2007/13033 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararının eki II/B-21 inci sıranın kapsamı genişletilmiş” olup yapılan bu değişiklik 25 Kasım 
2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi 
Oranlarının Tespitine İlişkin Karara ekli (II) sayılı listede yer alan hizmetlerin KDV oranı % 8’dir. 

Bu karar ile “doktorların şirket kurarak fatura karşılığı özel hastanelere verdikleri hekimlik, teşhis, 
tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinde KDV oranı %18’den %8’e indirilmiştir.  

Sağlık hizmeti verilirken konaklama ve/veya servis hizmetleri sağlanarak sağlık hizmetinin verilmesi 
durumunda faturada sağlık, konaklama ve ulaşım diye ayırmadan hepsine %8 KDV uygulanabilir 
(İSMMMO, 2014:22). 

2.3. KDV Tevkifatı 

Şirketler aracılığıyla özel sağlık kuruluşlarında hekimler tarafından sunulan sağlık hizmetleri “iş gücü 
kiralaması” olarak kabul edildiği için hesaplanan KDV’nin, 9/10 oranında tevkifat yapılması 
gerekmekteydi.  

KDV tevkifatı konusu,  15/02/2017 tarihli ve 29980 nolu Resmi Gazetede Yayımlanan Katma Değer 
Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri No: 11’in madde 2’de 
“Kısmi tevkifat kapsamındaki işlemleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili olup, insan veya hayvan 
sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini ifa edenlere 
hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler için işgücü temin hizmeti kapsamında tevkifat 
uygulanmayacaktır” hükmü yer almaktadır. Buna göre hekimlerin ve sağlık hizmeti sunan şirketlerin 
özel hastanelere düzenleyecekleri serbest meslek makbuzunda veya faturalarda KDV tevkifatı 
yapılmayacaktır. 

3. Yöntem

Çalışmamızda hekimlik hizmet alımına ilişkin bir vaka analizi yapılmıştır. Bu kapsamda Araştırmaya 
konu olan ve isminin açıklanmasını istemeyen özel bir hastane (A Sağlık Hizmeti San. Tic. A.Ş.- A 
Hastanesi)  ile bu hastanede Anestezi ve Reanimasyon uzmanlık alanında faaliyet gösteren (B Tıbbi 
Hizmetler Eğitim Tic. Ltd.Şti.) bir hekimin 2018 yılına ait mali verileri çalışmanın içeriğini 
oluşturmaktadır. Bu çalışma sadece Anestezi ve Reanimasyon uzmanlık alanında ve şirket kapsamında 
faaliyet gösteren bir hekimden hizmet alımı ile sınırlıdır.   

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Çalışmanın amacı özel hastanelerin işgücü temini kapsamında hekimlerden hizmet almalarının maliyet 
açısından avantajlı olup olmadıklarını ve buna karşın hizmeti sunan hekimlerin ekonomik, hukuki ve 
vergi açısından avantajlı olup olmadıklarının analizini yapmaktır.  

Sağlık işletmeleri sunmuş oldukları sağlık hizmetlerini en yüksek kalitede ve en kısa sürede 
sunabilmelerinin yanısıra en düşük maliyetle sunmaları da önem arz etmektedir. Bu nedenle sağlık 
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hizmetleri içerisinde yaklaşık %60-70 oranında işçilik ücret giderleri önemli bir maliyet unsurudur. Bu 
anlamda özel hastanelerde bu maliyet unsurunu düşürebilmenin farklı yöntemlerini aramaktadır. Bu 
nedenle özel hastaneler hizmet akdi ile hekim çalıştırmak yerine bu hizmeti dış kaynak kullanarak iş 
gücü teminine gidilmesi hastane açısından maliyet ve hukuki yönden daha avantajı olup olmadığı 
önemli bir durumdur.  

Buna karşın hizmeti sunan hekimin bu hizmeti ekonomik açıdan ücret karşılığı mı sunması veya şirket 
kurarak hizmet faturası düzenleyerek sunması daha avantajlı? sorusunun cevabı önem arz etmektedir. 
Ayrıca özel hastanelerle sözleşme kapsamında fatura veya serbest meslek makbuzu (SMM) 
düzenleyerek hizmet sunan hekimler için bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu sorunların bazıları 
işgücü temini kapsamında sunulan hizmetlerin ifasında KDV oranı ne olacaktır? Bu KDV’den tevkifat 
yapılacak mıdır? Hekimler sosyal güvenlik açısından hangi madde hükmüne göre sigortalı 
sayılacaklar? gibi sorular akla gelmektedir.  

3.2. Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi 

Bu çalışmada özel hastanelerin hekimleri bağımlı çalıştırmaları veya bağımsız dışardan işgücü temini 
kapsamında hizmet alımı şeklinde fayda sağlamları durumunda maliyet açısından bir vaka analizi 
yapılmıştır. Yapılan vaka analiz çalışmasının modeli hastanenin diğer alt birimlerine veya diğer 
uzmanlık alanlarına da uygulanabilir nitelik taşımaktadır.   

Çalışmaya ait veriler, Anestezi ve Reanimasyon uzmanlık alanında faaliyet gösteren bir hekimin 
kurmuş olduğu ve isminin açıklanmasını istemeyen B Tıbbi Hizmetler Eğitim Tic. Ltd.Şti.’ne ait 2018 
yılına verileri olup şirket sahibinin kendisinden alınmıştır. Bu açıdan çalışmaya ait veriler olgusal ve 
birincil veri niteliğini taşımaktadır. Söz konusu şirkete ait mali bilgilerin elde edilmesi sürecinde 
doküman analizi yapılmıştır. 

4. Bulgular ve Tartışma

A Sağlık Hizmeti San. Tic. A.Ş.- A Hastanesi ve bu hastanede Anestezi ve Reanimasyon uzmanlık 
alanında faaliyet gösteren B Tıbbi Hizmetler Eğitim Tic. Ltd.Şti. sahibi ve tek ortaklı olan bir hekim 
ile 1 yıl süreliğine Doktorluk (Hekim) hizmeti satın alınmasına ilişkin 4 sayfa ve 9 maddeden oluşan 
bir sözleşme yapmıştır.   

Bu sözleşme kapsamında A Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Hekimine sözleşmeye konu olan 
mesleki faaliyetlerini icra etmesi anlamında hastaların her türlü muayene, tedavi ve konsültasyon 
hizmetleri için hastane içinde tesis ve cihazları kullanma konusunda hastanenin iş ve işlemlerini 
aksatmamak şartıyla belli bir program dahilinde kullanmasının sağlanmasından sorumlu tutulmuştur.  

Hekimin A hastanesinden iş gücünün ifası kapsamında kiralamış olduğu işyerinde doktorluk mesleki 
faaliyetinin icrasını şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına gerçekleştireceği serbest meslek 
faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan hasılatın %7’si + %8 KDV doktora A Hastanesi tarafından 
ödenmektedir. Her türlü muayene, teşhis ve tedavi hizmetlerinin yerine getirilebilmesinde kullanılacak 
olan malzeme ve diğer ekipmanlar A Hastanesi tarafından yerine getirilmektedir. Bu bağlamda taraflar 
arasında yapılan sözleşmenin niteliği işgücüne dayalı hizmet alımı sözleşmesidir.  

Sözleşmeye göre Anestezi ve Reanimasyon Hekimi mesleki faaliyetini icra edebilmek için belli bir 
mesai saatine bağlı olmamasına karşın hafta içi 9 saat, cumartesi 6 saat ve ayda 5 ayrı nöbet 
tutmaktadır.  

Yapılan sözleşmede hekimin hastanede vereceği hizmetler arasında tıbbi uygulama, hata, ihmal veya 
kusur neticesinde hastaya veya bundan zarar gören üçüncü şahıslara verilebilecek can kaybı veya diğer 
tüm zarardan meydana gelen tüm hukuki ve mali sorumluluklar hekime ait olduğu vurgulanmaktadır.  

A Sağlık Hizmeti San. Tic. A.Ş.- A Hastanesinde Anestezi ve Reanimasyon uzmanlık alanında 
faaliyetini icra edebilmek için B Tıbbi Hizmetler Eğitim Tic. Ltd.Şti.’ni kuran ve tek ortaklı olan bir 
hekimin aylık ortalama hasılatı ve diğer gider unsurlarıyla birlikte aylık ve yıllık net kazancı tespit 
edilmiştir.  

Bu doğrultuda söz konusu hekimi A Hastanesi ücret karşılığında çalıştırması veya hekimin şirket 
ortağı olarak değil de serbest meslek mensubu olarak hizmeti icra edilmesi durumunda ortaya çıkan 
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brüt ve net kazançlar doğrultusunda ödenecek vergi ve sosyal güvenlik kesintileri aşağıdaki tabloda 
gösterilmektedir.  
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Tablo 1. Hekimlik Hizmet Alımına İlişkin Üç Farklı Alternatiflin Karşılaştırmalı Analizi 
ÜCRET KARŞILIĞI (SGK'LI) 

ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIMI FATURA KARŞILIĞI SERBEST MESLEK MAKBUZU 

Maliyet 
Unsurları Aylık Yıllık Maliyet Unsurları Aylık Yıllık Maliyet Unsurları Aylık Yıllık 

Brüt Ücret 25.000,00 300.000,00 Hizmet Bedeli 30.000,00 360.000,00 Hizmet Bedeli 30.000,00 360.000,00 
SGK Tavan 15.221,40 182.656,80 KDV %8 2.400,00 28.800,00 Stopaj %20 6.000,00 72.000,00 
İşçi Payı 2.131,00 25.571,95 Toplam Gelir 32.400,00 388.800,00 KDV %8 2.400,00 28.800,00 
İşsizlik payı 152,21 1.826,57 Faaliyet Giderleri (KDV Hariç) Toplam Net Gelir 26.400,00 316.800,00 
Vergi Matrahı 22.716,79 272.601,48 Araç Amortisman 1.562,50 18.750,00 Muhtelif Giderler 
Vergi 3.803,40 82.690,00 Araç Yakıt 1.000,00 12.000,00 Araç Amortisman 1.562,50 18.750,00 
Damga 115,53 1.386,37 Araç Bakım Onarım 500,00 6.000,00 Araç Yakıt 1.000,00 12.000,00 
Kesitler  6.202,14 111.474,89 İşyeri/Konut Kira Gid. 2.400,00 28.800,00 Araç Bakım Onarım 500,00 6.000,00 
Net Ücret 18.797,86 188.525,11 Temizlik vs. 300,00 3.600,00 İşyeri/Konut Kira 2.400,00 28.800,00 
AGİ 152,21 1.826,52 Muhasebe Ücreti 500,00 6.000,00 Temizlik vs. 300,00 3.600,00 
Net Ödenen 18.950,07 190.351,63 Şirket Aidat 100,00 1.200,00 Muhasebe ücreti 500,00 6.000,00 
Aylık Net Ele Geçen 15.862,64 Diğer muhtelif giderler 2.000,00 24.000,00 TTB Aidat 100,00 1.200,00 
İşverene Maliyeti Eğitim Giderleri 200,00 2.400,00 Diğer giderler 2.000,00 24.000,00 
Brüt Ücret 300.000,00 Gider Toplamı 8.562,50 102.750,00 Eğitim Giderleri 200,00 2.400,00 
İşveren Primi (%15,50) 28.311,80 Dönem Karı 21.437,50 257.250,00 Bağ-Kur 607,87 7.294,44 
İşveren İşsizlik 3.653,14 Kurumlar Vergisi(%22) 4.716,25 56.595,00 Gider Toplamı 9.170,37 110.044,44 

Toplam Yıllık Maliyet 331.964,94 Dönem Net Karı 16.721,25 200.655,00 Vergi Matrahı 20.829,63 249.955,56 
SGK Prim Borç Toplamı 59.363,46 Kar Dağıtımı Yıllık Gelir Vergisi 74.780,00 

İş Kanununa Göre İşverenin 
Yükümlülükleri 

Dönem Net Kar 200.655,00 Yıllık Dönem Net Karı 175.175,56 
Yasal Yedek Akçe 10.032,75 Aylık Net Kazanç 14.597,96 

Kıdem tazminatı 25.000,00 Dağıtılabilir Dönem Net Karı 190.622,25 Ödenecek Vergiler 
Yıllık İzin ücreti 18.442,50 Kar Payı Dağıtım Vergisi (%15) 28.593,34 KDV 1.250,00 15.000,00 
Fazla Mesai Zammı 11.896,98 Ödenecek Net Kar Payı 162.028,91 Kira Stopajı 480 5.760,00 
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Toplam 55.339,47 
Yıllık Gelir Vergisinden Sonraki Net Kazanç 

Net Ödenecek Yıllık Gelir Vergisi 2.780,00 
İşçi Ücret Maliyeti 331.964,94 Hesaplan. Gelir Vergisi 74.780,00 
İş Kanunu Fırsat 
Maliyeti 55.339,47 Yıllık Gelir Vergisi Tutarı 162.028,91 Kesilen Stopaj 72.000,00 

Toplam Maliyet 387.304,41 GVK’ya Göre Giderler Bağ-Kur 
(Aylık 607,87) 7.294,44 Toplam 23.540,00 

Ödenecek Gelir Vergisi Matrahı 154.734,47 
Ödenecek Yıllık Gelir Vergisi 41.425,00 
Kar Payı Stopaj Kesinti Mahsubu 28.593,34 
Ödenecek Net Yıllık Gelir Vergisi 12.831,66 
Hekimin Yıllık Net Kazancı 141.902,81 
Aylık Net Kazanç 11.825,23 
Hekimin Fırsat Kazancı Hekimin Fırsat Kazancı 
Gerçek kişi/ortak giderleri Gerçek kişi/ortak giderleri 
Araç Amortisman 1.562,50 18.750,00 Araç Amortisman 1.562,50 18.750,00 
Araç Yakıt 1.000,00 12.000,00 Araç Yakıt 1.000,00 12.000,00 
Ara. Bakım Onarım 500,00 6.000,00 Ara. Bakım Onarım 500,00 6.000,00 
Eğitim Giderleri 200,00 2.400,00 Eğitim Giderleri 200,00 2.400,00 
Gider Toplamı 39.150,00 39.150,00 
Aylık Gider Tasarrufu 3.262,50 Aylık Gider Tasarrufu 3.262,50 
Aylık Fırsat Kazancı 15.087,73 Aylık Fırsat Kazancı 17.860,46 
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Yukarıdaki Tablo 1’de yapılan hesaplamaların analizi aşağıda açıklanmaktadır. 

4.1.  Ücret Karşılığı Çalıştırma 

Bir hekimin ücret karşılığı çalıştırılması durumunda yapılacak sosyal güvenlik kesintilerinde sigorta 
primine esas aylık kazancın alt ve üst sınırı (SGK primine esas tavan ve taban ücret) uygulaması 
mevcuttur. 

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre, bu kanun 
gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, 
üst sınırı ise bu tutarın 7,5 katıdır. 2018 yılı için alt sınır 2.029,50 TL üst sınır ise 15.221,40 TL’dir. 
Ayrıca 2018 yılı için Asgari Geçim İndirimi Bekar birisi için 152,21 TL dikkate alınmıştır. 

Ücret karşılığı çalışan bir personelden ilk olarak brüt ücretin %14 oranında işçi payı ve %1 oranında 
işçi işsizlik payı kesintisi yapılmaktadır. Söz konusu analizde brüt ücret SGK’nın belirlemiş olduğu 
tavan ücretten fazla olduğu SGK hesaplamalarında brüt ücret yerine tavan ücret (15.221,40) dikkate 
alınmıştır. 

Söz konusu hekim ile A Hastanesi arasında hizmet sözleşmesi yapılarak doktorların iş yerinize bağlı 
olarak emir ve talimatları dahilinde çalışması halinde yapılan ödemelerin ücret ödemesi olarak kabul 
edildiği için Gelir Vergisi Kanunu'nun 94'üncü maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendine göre 
tevkifat (stopaj) yapılması gerekir. 

Bu hesaplamada vergi matrahının tespitinde dikkat edilmesi gereken husus brüt ücretten işçi payları 
kesintileri düşüldükten sonraki tutar dikkate alınmalıdır. Başka bir ifadeyle vergi matrahının hesap 
edilmesinde SGK’nın belirlemiş olduğu tavan tutar değil brüt ücret tutarı üzerinden hesaplamalar 
yapılmalıdır.  

Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin 
vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2018 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak 
üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. Buna göre ücret karşılığı çalıştırılması, gerçek kişilerin 
yıllık gelirlerinde ve serbest meslek makbuzu düzenlenmesi durumunda aşağıdaki tarife dikkate 
alınarak hesaplanmıştır.  

14.800 TL'ye kadar %15 
34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL, fazlası % 20 
80.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL, (ücret gelirlerinde 120.000 TL'nin 
34.000 TL'si için 6.060 TL), fazlası % 27 

80.000 TL'den fazlasının 80.000 TL'si için 18.480 TL, (ücret gelirlerinde 120.000 
TL'den fazlasının 120.000 TL'si için 29.280 TL), fazlası % 35 

 Ücret karşılığı personel çalıştırılmasında işçiye ödenen brüt ücretin dışında %20,50 oranında SGK 
işveren primi ve %2 oranında işveren işsizlik primi kesintisi yapılmaktadır. 5510 sayılı Kanunun 81. 
maddesinin (ı) bendine göre, bentte belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 
5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalarda işveren payı %15,50 olarak dikkate alınmıştır. 

Buna göre işverene toplam yıllık maliyeti 331.964,94 TL, eğer işveren İş Kanunundan kaynaklanan 
diğer yükümlülükleri de yerine getirmesi durumunda işverene yıllık 387.304,41 TL toplam maliyet 
hesaplanmıştır. SGK’ya toplamda yıllık 59.363,46 TL SGK kesintisi, vergi dairesine 84.076,37 TL 
vergi ödemesi yapılacaktır.  

4.2. Hekimin Şirketinden Fatura Alınması 

Hastane ile Hekim arasında yapılan sözleşmeye göre işgücü karşılığında ilgili uzmanlık alanında elde 
edilen yani SGK fatura edilen toplam hasılatın %7’si KDV Hariç şirket tarafından fatura düzenlenmesi 
ve bu tutarın aylık ortalama 30.000,00 TL olduğu varsayımından hareketle %8 KDV’li fatura 
alınmıştır. Hastanenin ilgili şirket aylık KDV dahil 32.400,00 TL ve yıllık 388.800,00 TL bir ödeme 
yapmıştır. Hastaneye fatura karşılığı hekimlik hizmet alımının maliyeti ise 360.000,00 TL’dir.  

Şirket ortağı olan bir hekimin bu faaliyeti ile ilgili dönem net karına ulaşmak için dönem karının hesap 
edilmesi ve bu kardan %22 oranında Kurumlar Vergisinin indirilmesiyle bulunur. Başka bir ifadeyle 
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Kurumlar Vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden 
hesaplanır. Safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç hakkındaki 
hükümleri uygulanır. Dolayısıyla safi kurum kazancının tespitinde öncelikle Gelir Vergisi 
Kanunu’nun 40. maddesinde yer alan giderler indirim konusu yapılacak daha sonra Kurumlar Vergisi 
Kanunu’nun 8. maddesinde yer alan giderler ayrıca hasılattan indirilmektedir. Bu bağlamda söz 
konusu şirketin ortalama aylık yapmış olduğu faaliyet gider kalemleri hesap edilerek hasılattan 
indirilerek kurum kazancı elde edilmiştir. Buna göre yıllık toplam gelir 360.000,00 TL, faaliyet 
giderleri toplamı 102.750,00 TL dönem karı 257.250,00 TL olarak hesap edilmiştir.  

Sözleşmeye göre hekimin faaliyetini yerine getirebilmesi için kullanılacak olan ilk madde ve 
malzemeler (ilaç ve tıbbi malzeme vb.) ile genel hizmet üretim giderleri (elektrik, cihazlara ait 
amortisman, elbise vb.) Hastane tarafından karşılandığı için çalışmamızda bu giderler hizmet üretim 
maliyeti olarak dikkate alınmamıştır. Dönem karına ulaşabilmek için hekime ait şirketin genel faaliyet 
giderleri dönem gideri olarak hesap dikkate alınmıştır. Buna göre şirketin dönem karı 257.250,00 TL 
kurumlar vergisi 56.595,00 TL dönem net karı 200.655,00 TL olarak hesaplanmıştır.  

Ayrıca aylık fatura karşılığında tahsil edilen (28.800,00 TL) ve faaliyet giderlerine ait ödenen KDV’ler 
şirketin karının hesaplanmasına katılmamıştır. KDV bir vergi olduğu için tahsil edilen yüklenilen 
KDV’den fazla olursa vergi dairesine ödenir, tam tersi olması durumunda bir sonraki aya devreder.   

Yapılan bu çalışma hekimler tarafından kurulan bir şirketin kar/zararını tespit etmek olmayıp buradaki 
asıl amaç hekimin kazancını tespit etmektir. Bu nedenle şirket ortağı olan hekimin şirketten alacağı 
dağıtılabilecek kar tutarı 200.655,00 TL olarak hesap edilmiştir. Yasal olarak ortaklara kar payları 
dağıtımı yapılmadan önce yedek akçe ayrılması gerekir. Yedek akçeler ayrıldıktan sonra 
dağıtılabilecek net kar 190.622,25 TL olarak bulunmuştur.  

Şirketin ortaklarına (Hekime) dağıtılacak olan kar payı (I. ve II. temettü dahil) tutardan %15 oranında 
vergi kesintisinin de yapılması gerekir. Başka bir ifadeyle Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/6-b 
maddesinin (i) ve (ii) alt bentleri uyarınca, tam mükellef kurumlar tarafından tam mükellef gerçek 
kişilere, dağıtılan kâr payları %15 oranında gelir vergisi tevkifatına tabidir (Bozdemir, 2016:310).  

Şirket ortağı hekime dağıtılabilecek dönem net karından (190.622,25 TL) gelir vergisi kesintisi olarak 
başka bir ifadeyle kar payı dağıtım vergisi olarak (%15) 28.593,34 TL yasal kesinti yapıldıktan sonra 
kalan 162.028,91 TL tutar hekimin yıllık menkul sermaye iradını oluşturmaktadır. 

Çalışmamızda olduğu gibi şirket ortağı olan ve buradan da kar payı geliri elden eden gerçek şahıslar 
menkul sermaye geliri elde ettikleri için bunu yıllık gelir vergisi beyannamesi ile vergi dairesine 
bildirmeleri gerekir.  Şirket karından pay alan gerçek kişiler (Hekimler)  bir sonraki yıl Mart ayında 
Yıllık Gelir Vergisi beyannamesinde elde edilen kar payını Menkul Sermaye İradı olarak beyan etmek 
zorundadır. Gerçek kişilerce 2017 yılında elde edilen menkul sermaye iratlarının 30.000 TL’yi aşması 
durumunda beyan edilecektir. Beyannamede hesaplanan gelir vergisinden kar dağıtan kurum 
bünyesinde %15 oranında yapılan stopajın tamamı mahsup edilecektir  (Bozdemir, 2016:312).  

Hekimin yıllık menkul sermaye iradı beyannamesinde elde edilen temettü payından (162.028,91 TL) 
Gelir Vergisi Kanunun ilgili maddesine göre yapılan giderler yıllık kazançtan indirilebilmektedir. 
Çalışmamızda hekime ait yıllık 7.294,44 bağ-kur ödemesi düşüldükten sonra kalan (154.734,47 TL) 
tutar üzerinden yıllık gelir vergisi 41.425,00 TL olarak hesap edilmiştir. Bu tutardan daha önceden 
şirket tarafından yapılan stopaj vergisi (28.593,34) mahsup edildikten ödenecek net vergi 12.831,66 
TL olarak hesap edilmiştir. Buna göre hekimin yıllık net kazancı 11.825,23 TL olarak tespit edilmiştir. 

 Ancak burada dikkate alınması gereken bir diğer durum ise eğer hekim şirket ortağı olmasaydı bazı 
şahsi giderlerini kendi kazancından karşılamak zorunda kalacağı için hekimin fırsat kazancını da hesap 
etmek gerekir. Buna göre hekim aylık şahsi gider yapıp bunu şirket üzerinden faaliyet gideri olarak 
kazançtan indirebildiği için bu giderlerin kazanca ilave edilmesi gerekir. Hekimin yıllık net kazancına 
11.825,23 TL ilave olarak toplam aylık gider tasarrufu 3.262,50 TL ilave edilmesi durumunda aylık 
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kazancı 15.087,73 TL olacaktır. Bu tutarda ücret karşılığı çalışmasına göre hesap edilen 15.862,64 
TL’den daha az olduğu görülmüştür.  

Anestezi ve Reanimasyon uzmanlık alanında faaliyet gösteren B Tıbbi Hizmetler Eğitim Tic. Ltd.Şti 
yıl içerinde 56.595,00 TL kurumlar vergisi, bu şirkette ortak olan Hekim tarafından ise yıllık 
41.425,00 TL gelir vergisi ödemesi yapılarak bu iş ile ilgili olarak toplam 98.020,00 TL vergi 
dairesine ödeme yapılmıştır. Bu tutarda ücret karşılığı çalışma sonucunda ödenen 84.076,37 TL’den 
daha fazla ödeme yapıldığı anlamına gelmektedir. Ayrıca söz konusu şirket dönem içerisinde yıllık 
ortalama 15.000,00 TL Katma Değer Vergisi ve 4.800,00 TL kira stopajı vergisi ödemektedir.  

GVK’nın mükerrer 120. maddesi ve KVK’nın 32. maddesi gereği her 3 ayda bir tüm işletmeler geçici 
vergi hesaplaması yapılıp ödenmeleri gerekmektedir. İlgili maddelere göre gerçek usulde Gelir 
Vergisine tabi ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı, cari vergilendirme döneminin Gelir 
Vergisine mahsup edilmek üzere ve Kurumlar Vergisi mükellefleri de cari dönemin Kurumlar 
Vergisine mahsup edilmek üzere, bu vergiyi ödemek zorundadır. Ödenen geçici vergiler dönem 
sonunda yıllık gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edileceği için bu çalışmada geçici vergi 
hesaplaması yapılmasına gerek görülmemiştir.  

4.3.  Serbest Meslek Makbuzu Düzenlenmesi 

Anestezi ve Reanimasyon uzmanlık alanında faaliyet gösteren hekimin şirket kurmak yerine serbest 
meslek faaliyeti kapsamında makbuz keserek Hastaneye hizmet sunması durumunda aşağıdaki 
hesaplamalar yapılmaktadır. 

Serbest meslek faaliyetiyle uğraşanlara (Noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan 
ödemeler hariç) yapılan ödemeler esnasında ödemeyi yapanlar tarafından gelir vergisi tevkifatı 
yapılması gerekir. Hekimlik faaliyetinden elde edilen gelirlerden 2006/11449 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile 01/01/2007 tarihinden itibaren %20 oranında yapılmaktadır. Buna göre Hastane tarafından 
yıllık 360.000,00 TL kazanç sağlayan bir hekimden 72.000,00 TL stopaj kesintisi yapıldıktan sonra 
kalan tutar + KDV dahil edilerek toplam 316.800,00 TL ödeme yapılması gerekir.  

Gelir Vergisi Kanunu’nun 67’nci maddesinde; bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti 
karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretle sağlanan ve para ile temsil edilebilen 
menfaatlerden, bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan farkın serbest meslek 
kazancı olduğu belirtilmiş olup yukarıda belirtilen vergi dilimlerine göre verginin hesap edilmesi 
gerekir. Aynı Kanunun 85’inci maddesinde, serbest meslek erbabının mesleki faaliyetinden kazanç 
temin etmemiş olsa bile Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin verilmesi gerekir.  

Serbest meslek faaliyetiyle uğraşanlara yapılan ödeme esnasındaki tevkifat bir ön vergileme olup, bu 
tevkifat yıllık beyannamede hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir. Mahsubu yapılan tevkifat 
tutarı, beyannamede hesaplanan vergiden fazla olduğu takdirde, vergi dairesince mükellefe yazı ile 
bildirilir ve mükellefin tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde müracaatı üzerine kendisine iade edilir. 
Buna göre hekimin SMM düzenlemesi durumunda aylık 14.597,96 TL kazanç sağlayacaktır. Bu tutar 
ücretle çalışmadan daha az fatura karşılığından daha fazladır.   

4.4.  Fazla Çalışma Saatleri Dikkate Alınarak Ödenmesi Gereken Ücretin Hesap Edilmesi 

Anestezi ve Reanimasyon Hekimi mesleki faaliyetini icra edebilmek için (başka bir ifadeyle ortalama 
aylık 30.000,00 TL fatura düzenleyebilmek için) sözleşmede belli bir mesai saatine bağlı olmamasına 
karşın gerçek uygulamada hafta içi 9 saat, cumartesi 6 saat ve ayda 5 ayrı nöbet tutmaktadır. Aylık 
ortalama yapılan hesaplamalara göre 180 saat normal mesai 90 saat ise fazla mesai yaptığı tespit 
edilmiştir. Buna göre gerçek uygulama fazla mesai çalışma saatlerini de dikkate alarak ücret karşılığı 
çalışılması durumunda ödenecek net ücret ve işverene maliyeti aşağıdaki gibi olacaktır.  

4857 sayılı İş Kanununun 63. maddesine göre genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. 
Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek 
uygulanır. Başka bir ifadeyle normal çalışma süresi günlük 7,5 saat, haftalık 45 saat olarak 
belirlenmiştir. Ancak genellikle uygulamada, bu süreler, haftalık 45 saati geçmemek üzere, günde 8 
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saat olarak gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca 4857 sayılı Kanunun 53. maddesine göre 5 yıldan fazla 
15 yıldan az olanlara 20 gün yıllık izin verilmesi gerekmektedir.  

Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma 
yapılabilir. Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan 
günlerine, günde 11 saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı 
koşullar çerçevesinde, haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. Yani günlük fazla çalışma süresi 3 saatten 
fazla olamaz. Bu fazla çalışma saati yıllık 270 saat olarak sınırlandırılmıştır. Her bir saat fazla çalışma 
için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %50 yükseltilmesi suretiyle 
ödenir.   

Fazla çalışma durumların hafta sonu ve resmi tatillere gelmesi durumunda ödenecek ücrette tutarında 
farklılıklar olacaktır. Ancak bu çalışmada ortalama bir fazla çalışma mesai hesaplaması yapılmıştır.   

Tablo 2: Ücret Karşılığı Fazla Mesaili Çalışılması Durumu 

FAZLA ÇALIŞMA DURUMU 
Maliyet Unsurları Aylık Yıllık 

Brüt Ücret 35.000,00 420.000,00 
SGK Tavan 15.221,40 182.656,80 
İşçi Payı 2.131,00 25.571,95 
İşsizlik payı 152,21 1.826,57 
Vergi Matrahı 32.716,79 392.601,48 
Vergi 3.803,40 124.690,00 
Damga 115,53 1.386,37 
Kesitler  6.202,14 153.474,89 
Net Ücret 28.797,86 266.525,11 
AGİ 152,21 1.826,52 
Net Ödenen 28.950,07 268.351,63 
Aylık Net Ücret 22.362,64 
İşverene Maliyeti 
Brüt Ücret 420.000,00 
İşveren Primi (%15,50) 28.311,80 
İşveren İşsizlik 3.653,14 
Toplam Maliyet 451.964,94 

4.5.  Tüm Taraflara Ait Kazanç ve Maliyetin Karşılaştırılması 

Yukarıdaki Tablo 1’de de ifade edildiği üzere yapılan çalışmada A Sağlık Hizmeti San. Tic. A.Ş.- A 
Hastanesine ait toplam maliyeti, vergi tutarları, SGK kesintileri, Hekimin net aylık kazançları 
aşağıdaki tabloda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.    

Tablo 3: Tüm Taraflara Ait Kazanç ve Maliyetler 

Taraflar 
Ücret Karşılığı Fatura SMM 

Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık 
Hastaneye Maliyeti 27.663,75 331.964,94 30.000,00 360.000,00 30.000,00 360.000,00 
Hekimin Net Kazancı 15.862,64 190.351,63 11.825,23 141.902,81 14.597,96 175.175,56 
Hekimin Net Fırsat 
Kazancı 22.362,64 268.351,63 15.087,73 181.052,81 17.860,46 214.325,56 

Vergi Dairesi 3.918,93 84.076,37 8.168,33 98.020,00 6.231,67 74.780,00 
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SGK Primleri 4.946,96 59.363,46 607,87 7.294,44 607,87 7.294,44 

Buna göre A Hastanesi aylık 25.000 TL brüt ücrete yıllık toplam 331.964,94 TL maliyete 
katlanmaktadır.  Eğer İş Kanunu hükümleri dikkate alınarak alternatif bir hesaplama yapılacak 
olursak, hesaplanan fırsat maliyetine göre yıllık 387.304,41 TL maliyete katlanması muhtemeledir. 
Buna karşın eğer hekimde fatura karşılığı hizmet alımı yapılırsa, aylık ortalama 30.000,00 TL yıllık 
360,000,00 TL maliyete katlandığı tespit edilmiştir. Bu durumda her iki alternatif yöntemine göre 
Hastaneye maliyeti birbirine yakın olacaktır. Eğer aylık hizmet bedeline ödenen fatura tutarı 30.000,00 
TL’nin altına düşerse Hekimin ücret karşılığı çalıştırılmasının fatura karşılığı hizmet alımına göre 
daha fazla maliyete katlanılacağı sonucu elde edilebilir. Örneğin aylık 25.000,00 TL yıllık 300.000,00 
TL fatura kesilmesi durumunda ücret karşılığı çalıştırılması faturaya göre daha fazla maliyetli 
olacaktır. 

Nisan 2015 tarihi itibariyle 6645 sayılı kanun ile getirilen düzenleme sonucu vergi ve sigorta inceleme 
riski ile tereddütlerin kalktığı kabul edildiğinde, Özel Hastaneler doktorların sözleşmelerini yenilerek 
mükellefiyet tesis ettirilmesinin en rasyonel seçim olacaktır (Esas Bağımsız Denetim A.Ş., 
http://www.esasdenetim.com/upload/Doktor_Ucretleri.pdf, Erişim Tarihi: 02/07/2018) 

Aynı zamanda hekimle yapılan sözleşmede hasılatın belli bir %’si üzerinden anlaşma yapıldığı için 
Hastane hasılatında da bir azalmanın sonucunda fatura karşılığı maliyetin düşmesini beraberinde 
getirecektir. Başka bir ifadeyle maliyet düşüşü sağlanırken hasılatta düşmüş olacaktır. 

Uygulama örneğimizde A hastanesinin Anestezi ve Reanimasyon alanında uzman olan bir doktoru 
ortalama net ücreti aylık 16.000,00 TL ücret karşılığı çalıştırmandan ziyade bu hekimi fatura karşılığı 
çalıştırmasının maliyet avantajı yanında diğer avantajları da sağlamış olacaktır. Şöyle ki, söz konusu 
hekimle yapılan sözleşme gereği elde edilen hasılatın %7’sini hekime bırakılması, hekimin işyerinde 
boşa geçen zamanın olması durumundaki zararı üstlenmiş olmayacaktır. Başka bir ifadeyle hekimin 
normal mesaide ve nöbetlerde olmasından kaynaklanan işgücü boşlukları olması muhtemeldir. Ücret 
karşılığı çalıştırmada bu zaman sürelerine düşen ücretin ödenmesi gerekir ki muhasebe literatüründe 
buna “boşa geçen zamana ait gider ve zararlar” olarak ifade edilmektedir. Yani ödenen işçi ücretin 
karşılığında hekimden gelir sağlayacak bir çalışma yapmamış olmasıdır.  Fakat bu durum fatura 
alınmasında geçerli değildir. Yani hekim çalışmasının karşılığı kadar hasılattan pay alacağı için hekim 
çalışma süreleri içerisinde boşa zaman harcasa dahi Hastaneye herhangi bir maliyeti söz konusu 
olmayacaktır. 

Fatura karşılığı çalıştırılmasının Hastaneye sağlayacağı bir diğer yarar ise İş Kanunu hükümlerine göre 
ödenmesi gereken kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla mesai ücretleri, haftalık ve genel 
tatil ücretleri, yemek yardımı, yol yardımı gibi diğer sosyal hakların ödenmemesi nedeniyle ciddi bir 
maliyet avantajı elde etmektedir. Fakat şunu da belirtmek gerekir ki bir hastane ister ücretli ister fatura 
karşılığı hizmet alımı yapsın işgücüne dayalı her iki durumda da İş Kanunun hükümlerine özellikle 
yıllık izin ve fazla mesai konusuna uyması yasal bir zorunluluktur. Bu durum hastaneler için ciddi bir 
sorun oluşturmaktadır. 

Buna karşın hekimin eline geçen net ücret ise ücret karşılığında çalışması durumunda brüt 
25.000,00 TL’den  net kazanç 15.862,64 TL, fatura düzenlenmesi durumunda aylık net 11.825,23 TL, 
diğer fırsat kazançları da dikkate alarak yapılan hesaplamaya göre aylık net 15.087,73 TL kazanç 
sağlayacağı görülmektedir.  

Fakat gerçek uygulamada yukarıda ifade edildiği üzere söz konusu hekimin ayda 180 saat 
normal çalışmasına ilave olarak en az 90 saatte fazla mesai yaptığı görülmektedir. Bu durumda fatura 
karşılığı çalışmak yerine bağımlı ücretli çalışmanın aylık 22.362,64 TL kazanç sağlayacağını ifade 
edebiliriz. 

Ayrıca ücret karşılığı çalışılmasında fatura düzenlemesine göre (bağ-kur, aylık 607,87) daha fazla 
tutarda (aylık 4.946,96 TL SGK primi) sosyal güvenlik primi yatırıldığı için emeklilikte daha fazla 
emekli maaşı alınması demektir.  
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SGK açısından vaka analizini yorumlayacak olursak, ücret karşılığı çalıştırılması durumunda 
yani 4/a kapsamında SGK tavan miktarına göre yapılacak tüm hesaplamalarda aylık 4.946,96 TL yıllık 
59.363,46 TL’lik bir ödeme söz konusudur. Buna karşın şirket ortağı olarak 4/b kapsamında Bağ-Kur 
primi ödenmesi durumunda 2018 yılı için aylık en düşük prim tutarı olan 607,87 TL yıllık 7.294,44 
TL ödendiği tespit edilmiştir. Bu durumda SGK yıllık 52.069,02 TL daha az kazanç sağlamaktadır.  

Vergi ödemeleri açısından bakıldığında, ücret karşılığı çalışılmasında yıllık toplam 84.076,37 
TL, fatura düzenlenmesinde 98.020,00 TL ve SMM kesilmesi halinde ise 74.780,00 TL vergi ödemesi 
yapılacaktır. Bu durumda en fazla vergi ödenmesi şirket kurulmasıdır. Bunun nedeni ise elde edilen 
hasılattan hem şirketin kendisi vergi ödüyor hem de şirket ortağı olan hekimin bir geliri olduğu için 
vergi ödemek zorunda kalmasıdır. Vergi açısından en avantajı durum ise SMM düzenlenmesidir. 
Bunun nedeni ise hizmetin ifası için yapılan giderlerin hasılattan indirildikten sonraki kalan tutarın 
vergi tabi tutulmasıdır.  

5. Sonuç

Yapılan çalışma vaka analizinde Anestezi ve Reanimasyon uzmanlık alanında faaliyet gösteren bir 
hekimin bir hastanede ücret karşılığı çalıştırılması ile şirket ortağı olarak bağımsız hizmet alımı 
uygulamaları 2018 yılına ait veriler dikkate alınarak bir karşılaştırması yapılmıştır. Buna göre özel 
hastanelerin mevcut çalışma süreleri dikkate alındığında hekimlik hizmet alım durumunda hem 
maliyet hem de hukuki açıdan daha avantajlı olduğu tespit edilmiştir. Hekimin ücret karşılığı 
çalıştırılmasının aylık 25.000,00 TL brüt ücret üzerinden yapılan hesaplamada hastaneye yıllık 
maliyeti 331.964,94 TL, fatura ve SMM alınması durumunda yıllık 360.000,00 TL maliyete katlandığı 
tespit edilmiştir. Ücret karşılığı çalıştırılmasının Hastaneye sadece normal ücret ödemeleri değil buna 
ek olarak kıdem tazminatı, fazla mesai, yıllık izin ücreti ve diğer sosyal yardımlarının da ödenmesi 
durumunda bu maliyet 387.304,41 TL olacaktır. Bu durumda fatura karşılığı hizmet alımına dayalı 
işgücü temini Hastane için ekonomik açıdan daha avantajlıdır.  

Yine hastane fatura karşılığı hizmet alımını tercih etmesinde hukuki açıdan oluşabilecek bazı sorunları 
sözleşme gereği ilgili hekimin sorumluluğuna atmış olması bir diğer avantajlı durumu göstermektedir.   

Buna karşın bir hekimin fatura düzenleyerek aylık net 11.825,23 TL, diğer fırsat maliyet tasarrufları da 
dikkate alınarak yapılan analizde aylık net 15.087,73 TL kazanç sağlamaktadır. Fakat ücret karşılığı 
aylık brüt 25.000,00 TL üzerinde çalışması durumunda aylık net 15.862,64 TL kazanç elde edecektir. 
Bu durumda hekimin ücret karşılığı çalışması fatura düzenleyerek hizmet sunmasından daha 
avantajlıdır. Ayrıca hekimin fazla çalışma süreleri dikkate alınarak yapılan bir diğer analizde ücret 
karşılığı çalışması sonucunda aylık 22.362,64 TL net kazanç sağlamaktadır. Hekimin fatura 
düzenleyerek hizmet sunmasının bir diğer dezavantajı sosyal güvenlik primi daha az yatırıldığı için 
emeklilikte daha düşük maaş almasıdır. Hekimin fatura yerine ekonomik açıdan avantajlı durumu 
SMM düzenlenmesidir. SMM düzenlenmesi halinde aylık 14.597,96 TL ücret karşılığı esasına göre 
yapılan fırsat maliyet kazancı da dikkate alınırsa bu tutarın 17.860,46 TL olduğu görülmektedir.  

Hekimlerin çalışma performansına göre faturalandırma sistemi olduğu için belli bir tutarın altında 
fatura edilmesi durumunda sabit giderlerin karşılanamaması nedeniyle zarar ederken, belli tutarın 
üzerinde fatura edilmesinde daha fazla kar elde edilebilir. Fakat yüksek kazancı elde edilebilmesinde 
elbette bir hekimin normal şartlarda çalışabileceği maksimum çalışma saatinin olması elde 
edilebilecek yüksek kazancı da sınırlandırmaktadır.  

Hekimin fatura karşılığı hizmet vermesinin ekonomik açıdan dezavantajı olması yanında hukuki 
açıdan da gelecekte ciddi bazı sıkıntıların yaşanmasına da neden olabilir. Yani yapılan sözleşmede 
hekimin hastanede vereceği hizmetler arasında tıbbi uygulama, hata, ihmal veya kusur neticesinde 
hastaya veya bundan zarar gören üçüncü şahıslara verilebilecek can kaybı veya diğer tüm zarardan 
meydana gelen hukuki ve mali sorumlulukların hekime ait olması gelecekte bazı sorunları da 
beraberinde getirebilir. Ayrıca fatura düzenleyerek hizmet veren bir hekim İş Kanunundan sağlanan 
tüm haklardan da mahrum kalmaktadır.  

Vaka çalışmasının sonuçları devlet kurumları açısından incelendiğinde ücret karşılığı çalışma 
durumunda yıllık 84.076,37 TL, fatura düzenlenmesinde 98.020,00 TL ve SMM’de 74.780,00 vergi 
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ödenmesi yapılacaktır. Bu durumda en fazla vergi ödemesi fatura şeklinde, en az vergi ödemesi ise 
SMM durumundadır. Bunun temel nedeni elde edilen hasılattan hem şirketten (%22) oranında vergi 
hem de şirket ortağı Hekimin yıllık kar payı kazancından vergi alınmasıdır.  

SGK ise bir hekimin işçi olarak çalıştırılmasına karşın diğer durumlara göre çok ciddi bir prim 
kaybına uğramaktadır. Ücret karşılığında (4/a kapsamında) yıllık 59.363,46 TL prim tahsil 
edebilecekken diğer durumlarda (4/b Bağ-Kur) yıllık 7.294,44 TL gelir sağlayacağı görülmüştür. Buna 
göre SGK’nın yıllık kazanç kaybı 52.069,02 TL’dir. Fakat bu durum SGK’lı olan Hekimin emekli 
olmasında daha az maaş bağlanması sonucunu doğuracağı için gelecekte uzun vadede SGK’nın 
kazancı olduğu da söylenebilir.  

Bu alışmayla Hastanelerin hekimlik hizmet alımı uygulamasıyla ekonomik açıdan daha avantajlı 
olmasına karşın hukuki açıdan özellikle İş Kanunu açısından gelecekte ciddi sıkıntılar yaşanacağı 
önemi ortaya konmuştur. Çalışma örneği sadece belli bir uzmanlık alanında yapılmış olup çalışmanın 
yöntemi diğer alanlara uyarlanarak da yapılabilir. Buna göre Hastaneler her bir hekimlik işgücü 
alımında fatura karşılığına karar vermeden önce mutlaka bu tip bir analiz yapmalıdır.    

Kaynakça 

Bakanlar Kurulu Kararı; 25/11/2016 tarihli ve 29899 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 2016/9542 
sayılı Karar. 

Bozdemir, E. ve Öcel, Y., (2016), “Hastanelerde Dış Kaynak Kullanımının Maliyet Minimizasyonu 
Açısından Analizi: Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Manyetik Rezonans (MR) 
Cihazı Örneği”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(3), 1051-1070.  

Bozdemir, E., (2016), Genel Muhasebe Uygulamaları, Gazi Kitapevi, Ankara. 

Esas Bağımsız Denetim A.Ş.,  Özel Hastanelerin Doktor Maliyetlerini Düşürebilmeleri İçin Yapılan 
Önemli Bir Düzenleme, http://www.esasdenetim.com/upload/Doktor_Ucretleri.pdf, (Erişim tarihi: 
02/07/2018)  

Gözüküçük, M. ve Çelik, Y. (2012), “Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Dışarıdan Sağlık Hizmeti 
Alımı: Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 15(2), 1-25.  

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, (2014), Sağlık İşletmelerinde Muhasebe ve Vergi 
Uygulamaları, İstanbul.  

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri No: 11, 
15/02/2017 tarihli ve 29980 nolu Resmi Gazete. 

SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü, 2015/19 Sayılı Genelgesi. 

Şen, F., (2015), Özel Sağlık Kurumlarında Hekimlik Hizmet Alımı-Hekimlerin Fatura Karşılığı 
Çalıştırılması Analizi, 26/125/2015,  
http://www.fezasen.com/dosyalar/ozel_saglik_kurumlarinda_hekim_calisma_usulleri_analizi.pdf 
(Erişim Tarihi: 28/06/2018) 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 

4857 sayılı İş Kanunu 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu. 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 

6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle 
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun. 

6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 23/05/2015 tarih ve ve 29335 nolu Resmi Gazete. 

1260

http://www.esasdenetim.com/upload/Doktor_Ucretleri.pdf
http://www.fezasen.com/dosyalar/ozel_saglik_kurumlarinda_hekim_calisma_usulleri_analizi.pdf


2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

BİR KAMU HASTANESİNDE KALİTE ÇALIŞMALARININ 
MALİYET HESAPLAMASI 

Sibel Uzun1 
Yusuf Baktır2 
Haydar Sur3 

Özet 

Günümüzde kalite kavramı oldukça önemli bir yere sahiptir. Sağlık sektörü bileşenlerinden biri olan 
hastanelerde de toplumun sağlık bakım ihtiyaçlarının kaliteli bir biçimde karşılanması ve doğru yönetim 
kararlarının verilmesi için kalite anlayışı devreye girmiştir.  

Çalışmanın araştırma kısmında bir kamu hastanesinde çalışan ve önemli noktalarda hizmet veren yetkililer ile 
yapılan ikili görüşmeler neticesinde hastane kalite maliyet kalemleri oluşturulmuştur. 

Sonuç olarak kalite için katlanılan maliyetler arasında dış başarısızlık maliyetleri çok cüzi bir yer tutmakta, en 
büyük kısmını önleyici maliyetlerin oluşturduğu görülmektedir. Önleyici maliyete yapılan bu yatırımlar 
sayesinde başarısızlık maliyetleri de azalmaktadır. Önleyici maliyet kalemleri içerisinde ise taşeron firma 
maliyetinin önemli bir paya sahip olduğu çıkmıştır. Ayrıca maliyet kalemleri arasında değerleme maliyetleri de 
yer almakta, değerleme kalemleri içerisinde ise kalibrasyon maliyetinin ağırlıklı olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kalite, Kalite Maliyetleri, Sağlık İşletmelerinde Kalite 

COST CALCULATION OF QUALITY STUDIES IN A PUBLIC HOSPITAL 

Abstract 

Quality concept has a highly important role in today. In the hospitals that one of the components of health 
industry, quality understanding gain an importance because of the need of satisfy the health care needs finely 
and take the proper management decisions. 

In the research part of this study, hospital quality cost items were created in the context of bilateral talks with 
officials working in a public hospital and serving important points. 

It was reported that the costs of external failures are very small among the costs incurred for quality, and most 
of the costs are seen as preventive costs. Thanks to these investments made in preventive financing, the costs of 
failure are also decreasing. Within the preventive cost items, the cost of the subcontractor firm has a significant 
share. In addition, costing items are included among the cost items, and the calibration costs are found to be 
predominant in the items of valuation. 

Key Words: Quality, Quality Costs, Quality in Healthcare 
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1. Giriş

Günümüzde, maliyete verilen önemin artması, müşteri tutumları ve sıkı rekabet, diğer işletmelerde 
olduğu gibi sağlık işletmelerinde de kalitenin önemini arttırmıştır. Sağlık işletmelerinin rekabet 
üstünlüğü kazanabilmeleri ve süreklilikleri için hizmet kalitesinin tanımlanması, ölçülmesi ve 
değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Sağlık hizmetlerinin kalitesi, sadece sağlık hizmetleri 
sunanlar ve bu hizmetleri alanlar açısından değil, hükümetler açısından da önemli bir konudur. Kaliteli 
sağlık hizmetleri, insanların daha sağlıklı ve daha mutlu olmalarına katkıda bulunurken, sağlık 
harcamalarının azalmasıyla birlikte ülke ekonomisi de kazanç sağlayacaktır. 

Üretilip sunulan hizmetin kalitesinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Hizmet kalitesinin nesnel 
olarak verilen hizmetin hastanın sağlık durumunda yarattığı gelişme (teknik kalite) temel alınarak 
ölçülebileceği ileri sürülebilir. Bu açıdan kalite kavramını, verilen hizmetin bilimsel standartlara 
uygunluk derecesi olarak tanımlamak olanaklıdır. Ancak hizmetten yararlanan kişilerin sosyal ve 
psikolojik istek, beklenti ve gereksinmelerini göz ardı eden bir hizmet sunumunun da ne kadar 
bilimsel olursa olsun kalite hedefini gerçekleştirme bakımından yetersiz kalacağı ileri sürülebilir. 

Sağlık Hizmetinin Kalitesi= Teknik Kalite + Tedavi Sanatı 

Kalitenin teknik yönü, “teşhis ve tedavi hizmetlerin çağdaş tıp bilimine, bilimsel standart ve normlara 
uygun olmasını”; sanatsal yönü de “verilen hizmetlerin hasta beklentilerini karşılamasını” 
içermektedir (Kavuncubaşı, 2000). 

Bugün gelişmiş ve belirli bir refah düzeyine ulaşmış olan ülkeler, insan unsuruna yapılan bir yatırım 
olması nedeniyle, sağlık hizmetlerinin nitelik ve nicelik yönünden iyileştirilmesi için artan oranda 
kaynak tahsis etmektedirler. İktisadi kalkınmanın da temel unsuru olan insan sağlığının korunup 
geliştirilebilmesi ve hastalıkların tedavi edilebilmesi için sağlığa yapılan yatırım üretken yatırım 
olarak kabul edilmektedir. Günümüzde sağlık hizmetlerinin nitel ve nicel düzeyi, sosyal refahın bir 
göstergesi olarak sayılmaktadır. Bu nedenle sağlık hizmetlerinin kullanımındaki eşitsizliğin ve 
olumsuzlukların azaltılması için sağlık hizmetlerin kalitesine önem verilmesi gerekmektedir (Uludağ, 
2010). 

Hizmet endüstrisinin en önemli kollarından bir tanesi sağlık sektörüdür. Araştırmanın temel amacı; bir 
kamu hastanesinde kalite çalışmalarının maliyetlerinin optimal düzeyde incelenmesidir.  

2. Yöntem

Bu araştırmada, kalite maliyetlerine ilişkin hesaplama, uygulamanın yapıldığı hastanenin 2016 yılı 
verileri esas alınarak aşağıdaki şekilde yapılmıştır. Kalite maliyetleri ile ilgili veriler, hastane idari ve 
mali işler müdürü, istatistik, kalite yönetim birimleri ve AR-GE birimi çalışanlarıyla yapılan 
görüşmeler sonucunda elde edilmiştir. Hastane 120.000 m2 alana sahip , toplam 6 ayrı bloktan oluşan , 
186 adet poliklinik odası ve 2 cerrahi müdahale odası ile poliklinik hizmeti veren, 420 yataklı servis 
hizmeti kapasitesi olan, 12 ameliyathane odası, 40 yataklı acil servis, 29 yataklı yoğun bakım ünitesi 
olan , inme merkezi, diyaliz ünitesi, fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi olan, radyoloji ünitesi, 
patoloji- odyoloji- biyokimya-mikrobiyoloji-idrar laboratuvarları hizmetleri olan tam teşekküllü bir 
eğitim ve araştırma hastanesidir. 

Çalışmada hastanede çalışan ve oldukça önemli noktalarda hizmet veren yetkililer ile yapılan ikili 
görüşmeler neticesinde hastane kalite maliyet kalemleri oluşturulmuştur. Kalite maliyetleri, hizmet 
kalitesini arttırmak için yapılan harcamalar ile kalitesizliğin getirdiği maliyetleri önlemek için yapılan 
giderlerin toplamıdır. Bu bağlamda dört başlık altında (önleyici faaliyet kalemleri, değerleme 
maliyetleri, iç başarısızlık maliyetleri, dış başarısızlık maliyetleri) uygulamanın yapıldığı Araştırma ve 
Uygulama Hastanesi’nde tespit edilmiş ve analizler yapılmıştır. 
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3. Bulgular

Hastanede kalite adına faaliyetler yürütülmekte fakat kalite maliyetleri ayrıca takip edilmemekte ve 
muhasebeleştirilmemektedir. Elde edilen veriler hastanenin kalite adına katlandığı kalite maliyetlerini 
kapsamaktadır. Kalite maliyetlerinin tespit edilmesi ve ölçülmesi oldukça zor bir iş olduğunu 
belirtmekle birlikte özellikle dış başarısızlık maliyetlerinin tespiti zordur. Uygulama kısmında, 
öncelikle hastanenin kalite maliyetler kalemleri belirlenmiş, bu kalemleri oluşturulmasından sonra 
2016 yılında kalite maliyet verileri hesaplanmış ve son olarak hastane kalite maliyet raporu 
düzenlenmiştir. Her bir maliyet kaleminin toplam kalite maliyeti içindeki yüzdeleri belirtilmiştir. 

3.1. Önleyici Faaliyet Maliyet Kalemleri 

Kalite eğitimleri, Hizmet içi eğitimler, danışmanlık, iç tetkikler, belge denetimi, temizlik malzemeleri, 
temizlik ekipmanları, haşere ile mücadele, makine ekipman, bina- tesis, atık toplama, tehlikeli atık 
bertaraftı, tedarikçilerin incelenmesi, cihaz şartnamelerini hazırlama, taşeron firma maliyetinden 
oluşmaktadır. 

Tablo 1. Araştırma ve uygulama hastanesi önleyici faaliyet maliyetleri 

Önleyici Maliyet Kalemleri 
Kalite Maliyetleri 

(TL) 
Maliyet Oranları (%) 

Kalite Eğitimleri 4.250 5,77 

Hizmet İçi Eğitimler 557.52 8,04 

Danışmanlık 36.300 1,02 

İç Tetkikler 27 2,75 

Belge Denetimi 2.400 2,52 

Temizlik Malzemeleri 480.000 0,02 

Temizlik Ekipmanları 250.000 0,01 

Haşere Mücadele 4.200 0,005 

Makine ve Ekipman 950.000 0,06 

Atık Toplama 79.056 0,001 

Tehlike Atık Bertaraftı 170.000 0,02 

Tedarikçilerin İncelenmesi 0 0 

Cihaz Şartnameleri Hazırlama 0 0 

Taşeron Firma Maliyeti 11.800.000 0,79 

Toplam 13.776.790,52 0,92 
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Kalite Eğitimleri: 2016 yılında kalite birimi çalışanlarının almış olduğu 2 adet eğitim, 1 adet 
sempozyum için eğitim gideri olarak toplam 4.250 TL ödenmiştir. 

Hizmet İçi Eğitimler: 2016 yılında kurum çalışanlarının oluşturduğu yazılım ve videolar şeklinde 
hazırlanan eğitim içeriği sayesinde eğitimlerin büyük çoğunluğu uzaktan eğitim modülü ile verilmiştir. 
Yüz yüze planlanan eğitim, dalında uzman kişiler tarafından verilmekte olup, bu kişiler için herhangi 
bir ücret ödenmemiştir. 2016 yılı içinde yüz yüze yapılan eğitim sayısı 32’dir. Her bir eğitim için 
yaklaşık 2 saat toplantı salonları kullanılmıştır. Toplantı salonlarının ışıklandırma, klima, projeksiyon 
cihazı için harcanan elektrik bedeli 1 saat için 3 KW/S’dir. (1 KW/ S elektriğin birim fiyatı 0,314096 
TL yani 31 kuruştur. Toplam elektrik bedeli 59,52 TL’dir. Eğitimler için yaklaşık 2 top A 4 kağıdı 
kullanılmış olup, toplam maliyeti 18 TL’dir. 2011 yılında eğitim salonları için 2 adet projeksiyon 
cihazı toplam 2400 TL ye satın alınmış olup, amortisman tutarı 480 TL’dir. (Amortisman tutarı Gelir 
İdaresi Başkanlığı’nın amortismana tabi iktisadi kıymetler tablosuna bakarak hesaplanmıştır). Toplam 
hizmet içi eğitim maliyeti 557,52 TL olarak hesaplanmıştır. 

Danışmanlık: 2016 yılında hastanenin hizmet alımı yolu ile satın almış olduğu İstatistiksel 
danışmanlık hizmeti aylık 1.550 TL, toplam maliyeti 18.600 TL’dir. “Dijital hastane” çalışmaları için 
HİMMS Stage 6 akreditasyonu sağlanması adına proje işbirlikçi kuruma 17.700 TL danışmanlık 
hizmeti ödenmiş olup, bu kalemin toplam maliyeti 36.300 TL olarak hesaplanmıştır. 

İç Tetkikler: Hastanede çeşitli birimlerde çalışan 30 kişi iç tetkikçi olarak da görev yapmaktadır, bu 
kişiler için ayrı bir ücret ödenmemiştir. Sağlıkta Kalite Standartları gereği 2016 yılında 1 kez iç tetkik, 
4 kez de bina turu yapılmıştır. İç tetkik ve bina turları için yaklaşık 3 top A4 kağıdı kullanılmış olup 
toplam maliyeti 27 TL’dir. (Kırtasiye depo sorumlusu tarafından bilgi alınmıştır). 

Belge Denetimi: Belge denetimi için gelen dış denetçilerin ulaşım, yemek giderleri için toplam 2.400 
TL ödenmiştir. Sağlıkta Kalite Standartları denetimleri Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmakta olup, 
denetim için ayrı bir gider kalemi bulunmamaktadır. 

Temizlik Malzemeleri: Hastane içerisinde kullanılan temizlik malzemelerinin miktarları ve alım 
şartları hastane idaresince belirlenmektedir. Bir ay içinde hastanede kullanılan temizlik malzemeleri 
tutarı 40.000*12= 480.000 TL’dir. 

Temizlik Ekipmanları: Temizlik ekipmanlarının neler olması gerektiği ve kullanım sürelerinin ne 
kadar olacağı şartnamede belirtilmektedir. Bu ekipmanların kullanımlarının hastaneye olan maliyeti 
yıllık 250.000 TL’dir. 

Haşere ile Mücadele: Bu bölümde hastaneye uygulanan ilaçlama bedellerinden bahsedilmektedir. 2016 
yılında ilaçlama tutarı olan 4.200 TL ilaçlama firmasına ödenmiştir. 

Tıbbi Makine ve Ekipman: Hastalara daha iyi hizmet sunabilmek ve bölgede en kaliteli hastane 
olabilmek adına hastane tıbbi makine ve ekipmanlar için ayrılan bütçe oldukça yüksektir. 2016 yılında 
alınan 260 adet tıbbi makine ve ekipman için kalite maliyet kalemi 950.000 TL amortisman olarak 
hesaplanmıştır. 

Atık Toplama: Hastane bünyesinde oluşan tıbbi atıklar özel tıbbi atık poşetleriyle şirket bünyesinde 
çalışan 4 kişi (tüm vardiya çalışanları) tarafından toplanmaktadır. Bu işlem için oluşan maliyet, 4 
personelin ücretleridir. Personel brüt ücreti 1.647 TL’dir. Atık toplama kalite maliyet kaleminin 
hastaneye olan maliyeti 79.056 TL’dir. 

Tıbbi Atık Bertarafı: Toplanan tıbbi atıklar belediye tarafından bertaraf edilmektedir. Yıl bazında 
yapılan hesapla ile bu kalite maliyet kaleminin toplam tutarı 170.000 TL’dir. (1 kg tıbbi atık bertarafı 
1,50 TL+ KDV). 

Tedarikçilerin İncelenmesi: Tedarikçi firmalar hastane döner sermaye bölümüne direkt kendileri 
başvurmaktadırlar. Bu nedenle, bu kalite maliyet kaleminin herhangi bir gideri bulunmamaktadır. 

Cihaz Şartnamelerinin Hazırlanması: Biyomedikalde çalışan iki personel tarafından hazırlanan 
şartnameler için ortalama 4 gün harcanmakta olduğu tespit edilmiştir. Bu bölümde çalışan 2 personelin 
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tek görevi bu olmadığından ve bu işlem için herhangi bir ücret ödenmediğinden dolayı bu kalite 
maliyet kaleminin herhangi bir tutarı yoktur. 

Taşeron Firma Maliyeti: Hastane bünyesinde yapılması zorunlu temizlik, otomasyon ve yemek 
dağıtım işleri için ihale kanunu şartları gereği yapılan ihale sonrası taşeron firma maliyeti yıllık KDV 
dahil 11.800.000 TL’dir. 

3.2. Değerleme Maliyeti Kalemleri 

Hastanenin değerleme maliyet kalemleri; satın alınan cihaz ve tıbbi malzemenin kontrolü, tıbbi 
kayıtların kontrolü, kalibrasyonlar, anketler, stok ve depo hizmetlerinden oluşmaktadır. 

Tablo 2. Araştırma ve uygulama hastanesi değerleme maliyetleri 

Satın Alınan Cihaz ve Tıbbi Malzemenin Kontrolü: 2016 yılında yaklaşık toplam 14.300 adet cihaz ve 
tıbbi malzeme alımı yapılmıştır. Cihaz ve malzemelerin kontrolü her bir malzeme ve cihaz için 
yaklaşık 15 dk’dır. Bu bölümde çalışan kişilerin maliyetleri, stoklar ve depo hizmetleri kalite maliyet 
kaleminde hesaplanmıştır. Bu maliyet kalemi için herhangi bir gider hesaplanmamıştır. 

Tıbbi Kayıtların Kontrolü: Bilgi işlem ve fatura inceleme bölümünde çalışan toplam 8 kişinin ücretleri 
yıllık olarak hesaplanarak bu kalite maliyet kalemini oluşturur. Personel brüt ücreti 1.647 TL’dir. Bu 
kalite maliyet kaleminin toplam tutarı 158.112 TL’dir. 

Kalibrasyon: Kalibrasyon sonucunda her bir cihaz için hazırlanan sertifikalar cihazların üzerine takılır. 
Cihazların kalibrasyonu için 2016 yılında firmaya ödenen tutar 18.550 TL’dir. Ayrıca bu kalite 
maliyet kaleminin içerisinde 19 adet cihaz için ödenen yıllık bakım sözleşmesi tutarı olan 350.000 
TL’yi de eklemek gerekmektedir. Bu bağlamda bu kalite maliyet kalem tutarının toplamı 368.550 TL 
olarak hesaplanmaktadır. 

Anketler: Yatan hasta, poliklinik hastası ve acil hastası olmak üzere yılda iki kere anket uygulaması 
Genel Sekreterlik kanalı ile yapılmaktadır. Bu kalite maliyet kalemi için hastane gideri 
bulunmamaktadır. 

Stoklar ve Depo Hizmeti: Hastane bünyesinde 6 adet depo bulunmaktadır. Bu depolar, tıbbi malzeme 
deposu, laboratuvar sarf malzeme deposu, kırtasiye deposu, bilgisayar deposu, teknik servis deposu ve 
diğer sarf malzeme deposudur. Bu depolarda 5 kadrolu personel ve 4 adet şirket personeli 
çalışmaktadır. Şirket Personeli brüt ücreti 1.647 TL’dir. Kadrolu personel brüt ücreti yaklaşık 3.600 
TL’dir. Stoklar ve depo hizmetinin maliyeti 295.056 TL olarak hesaplanmaktadır. 

Değerleme Maliyet Kalemleri Kalite Maliyetleri 
(TL) Maliyet Oranları (%) 

Satın Alınan Cihaz ve Tıbbi Malz. Kontrolü 0 0 

Tıbbi Kayıtların Kontrolü 158.112 0,01 

Kalibrasyon 368.550 0,04 

Anketler 0 7,10 

Stok ve Depo Hizmeti 295.056 0,01 

Toplam 821.718 0,07 
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3.3 İç Başarısızlık Maliyetleri 

İç başarısızlık maliyet kalemleri; epikrizlerin düzeltilmesi, ameliyathane malzemelerinin yanlış 
gelmesi veya zamanında gelmemesi, film ve laboratuvar testlerinin yenilenmesi, hastaneye ait diğer 
yardımcı ünitelerden hasta nakillerinin yapılması, taşeron firmanın hatasından oluşmaktadır. 

Tablo 3. Araştırma ve uygulama hastanesi iç başarısızlık maliyetleri 
İç Başarısızlık Maliyet Kalemleri Kalite Maliyetleri 

(TL) 
Maliyet Oranları 

(%) 

Epikrizlerin Düzeltilmesi 0 0 

Ameliyathane Malzemelerinin Yanlış 
Gelmesi ve Zamanında Gelmemesi 0 0 

Film ve Laboratuvar Testlerinin 
Yenilenmesi 0 0 

Hastaneye Ait Diğer Yardımcı Ünitelerden 
Hasta Nakillerinin Yapılması 0 0 

Taşeron Firmanın Hatası 0 0 

Toplam 0 0 

Epikrizlerin (Çıkış Özeti) Kontrolü ve Düzeltilmesi: Bu işlemleri yapan personel için katlanılan 
maliyet tıbbi kayıtların kontrolü bölümünde kalite maliyet kalemi olarak hesaplanmıştır. Bu nedenle 
bu kalite maliyet kalemi için herhangi bir maliyet hesaplanmamaktadır. 

Ameliyathane Malzemesinin Zamanında Gelmemesi: Ameliyat için kullanılan malzemeler 
ameliyathane içerisinde bulunan ilaç ve malzeme deposundan karşılanmaktadır. Bu ara depoların 
takibini yapan personel cep depoda bulunması gereken tüm malzemeleri ana depodan kendisi aldığı 
için herhangi bir yanlış malzeme alımı yaşanmamaktadır. 

Film ve Laboratuvar Testlerinin Yenilenmesi: Testlerin çalışılmasında kullanılan numunelerin hatalı 
veya eksik olması durumunda test yenilemektedir. Fakat hastane otomasyon işletim sisteminden bu 
verilere ulaşılamamaktadır ve maliyet hesaplaması yapılamamaktadır. 

Hastaneye Ait Diğer Merkezlerden Hasta Nakilleri: Transfer işlemi için 112 ambulans kullanıldığı için 
hastanenin herhangi bir gider maliyeti bulunmamaktadır. 

Taşeronun Hatası: Uzun zamandır hastanenin taşeron firması olarak hizmet veren firmanın bu zamana 
kadar herhangi bir hatasının bulunmadığı tespit edilmiştir. 

3.4. Dış Başarısızlık Maliyetleri 

Dış başarısızlık maliyet kalemleri; hasta şikâyetlerinin incelenmesi, şikayet ve memnuniyetlere geri 
bildirimde bulunulması, hasta kayıpları ve uzlaşmalardan oluşmaktadır. 
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Dış Başarısızlık Maliyet Kalemleri Kalite Maliyetleri 
(TL) 

Maliyet Oranları 
(%) 

Hasta Şikâyetlerinin İncelenmesi 65.364 0,002 

Şikâyet ve Memnuniyetlere Geri 

Bildirimde Bulunulması 
0 0 

Hasta Kayıpları 0 0 

Uzlaşmalar 0 0 

Toplam 65.364 0,002 

Hasta Şikâyetlerinin İncelenmesi: Halkla ilişkiler biriminde, 1 kadrolu ve 1 şirket elemanı olmak üzere 
iki kişi çalışmaktadır. Bu kalite maliyet kaleminin tutarı iki çalışanın ücretlerinin toplamıdır. Bu kalite 
maliyet kaleminin toplam tutarı 65.364 TL’dir. 

Şikâyet ve Memnuniyetlere Geri Bildirim: 2016 yılı içinde toplam 460 adet şikâyet ve 220 adet 
memnuniyet alınmış olduğu Halkla İlişkiler Birimi tarafından tespit edilmiştir. Geri bildirimler 
elektronik posta ve telefon yolu ile yapılmakta olup, bu kalemle ilgili gider maliyeti 
hesaplanamamıştır. 

Hasta Kayıpları: Bu kalite maliyet kalemi hesaplamak oldukça güçtür. Fakat 2015 yılı hasta sayısı ile 
2016 yılı hasta sayısı arasındaki fark, kaybettiğimiz hasta sayını ifade eder. 2016 yılında daha fazla 
sayıda hastaya hizmet verilmiştir. 

Uzlaşmalar: Yıl içerisinde memnuniyetsiz hasta ve/veya hasta yakını memnun edebilmek için yapılan 
işlemlerle ilgili herhangi bir kayıt tutulmadığı için hesaplanamamaktadır. 

3.5. Kalite Maliyetlerinin Dağılımı 

Hastane kalite maliyetleri raporundaki verilerden oluşan maliyet kalemlerinin ilişkileri şekilde 
gösterilmiştir. 

Şekil 5. Kalite Maliyetlerinin Dağılımı 

Şekil incelendiğinde önleyici maliyetlerin diğer maliyet kalemlerin oldukça fazla olduğu göze 
çarpmaktadır. Önleme ve değerleme maliyetlerine yapılan yatırımların başarı oranı ile paralel 
olmasıdır. Başka bir ifadeyle, önleme maliyetleri başarı için yapılan yatırımlardır. 
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Önleme maliyetleri içerisinde yer alan makine-ekipman tutarı olan 950.000 TL hasta ve/veya hasta 
yakınının ihtiyaçlarını en iyi ölçüde karşılamak ve memnuniyeti arttırmak için yapılan yatırımlardan 
biridir. Ayrıca hastane, atık toplama ve atıkların bertaraftı için ödediği tutarlar ile sosyal sorumluluk 
görevini de yerine getirmiş olduğunu göstermektedir. 

Kalite maliyet raporundaki verilere bakıldığında hastane otomasyon sisteminde veri istatistikleri ile 
ilgili problemlerin olduğu anlaşılmaktadır. Film ve laboratuvar testlerinin yenilenmesi konusunda 
gerekli verilerin otomasyon isteminden ulaşılamaması ile hasta kayıpları ile ilgili herhangi bir 
istatistiki verilerin kaydedilmemesini bu kanıyı doğrulamaktadır. 

Hastane yönetimi, kalite maliyet sisteminin kurulması ve yıllık olarak kalite maliyetlerinin 
hesaplanması konusunda hassas davranmalıdır. Bu tutum ve davranış sayesinde toplam kalite yönetim 
çalışmaları daha ileri giderek uluslararası düzeyde akredite olabilir. 

4. Sonuç

Diğer sektörlere göre istihdam ve büyüme payı yüksek olan, hizmet sektörü ülke ekonomilerinde 
büyük bir öneme sahiptir. Ülkelerin kalkınmalarına katkı sağlayan hizmet sektörünün gelişmiş 
ülkelerin ihracatındaki payı her geçen gün artmaktadır. Dünya ekonomisindeki etkisi bu denli fazla 
olan hizmet sektörünün önemli bileşenlerinden birisi sağlık sektörüdür. Sağlık sektörü, son yıllarda 
gelişme kaydederek hizmet endüstrisi içindeki payını artırmıştır. Küresel trende bağlı olarak, sağlık 
sektörü Türkiye’de de son on yılda kayda değer bir ivme ile büyümüştür. 

Sağlık hizmetlerinin tüm bireylere eşit olarak sunulması, sağlık sektörü pazarında arz talep dengesinin 
sağlanması ile mümkün olabilecektir. Arz talep dengesinin sağlanması, sağlık politikalarının ve 
stratejik planlamaların doğru ve verimli bir şekilde yapılmasını sonucunu doğuracak, bu sayede sağlık 
sektörünün ülke ekonomisindeki malî yükü azaltılması mümkün olabilecektir. Günümüzdeki 
teknolojik gelişmeler ve bu gelişmeler doğrultusunda sağlık hizmetlerinin sunumunda, kalite anlayışı 
ön plana çıkmış ve sağlık hizmetlerine olan erişilebilirliğin artmasıyla, sağlık hizmetlerine olan talep 
de ivme kazanmıştır. 

Sağlık sektöründe (gerek kamu gerek özel sektör olmak üzere) rekabet oranı artmıştır. Sağlık 
sektörünün ve sağlık hizmetlerinin karmaşık yapısı, sağlık sektöründe birden fazla paydaşın olması, 
kaliteyi sisteme entegre etmede sıkıntı yaratmaktadır. Bunun için sağlık sisteminin iyi anlaşılması ve 
sektöre yönelik kalite ölçüm standartlarının net olarak belirlenmesi gerekmektedir. 

Sağlık hizmetlerinde pazarlama kaliteli bir anlayışla ve yani pazarlama yöntemleriyle hem sektöre 
hem de müşterilerin taleplerinin etkili ve verimli bir şekilde karşılanmasına katkı sağlayacaktır. Bu 
bakımdan; sağlık işletmeleri hizmet sektöründeki yeni pazarlama yaklaşımlarının sağlık sektöründe 
uygulanabilirliğini artırmalı, bu yeni pazarlama yaklaşımları hükümet politikaları ve denetimlerle 
desteklenmelidir. 

2016 yılı için çalışmanın gerçekleştirildiği hastanede hesaplanan kalite maliyetleri analiz edildiğinde 
aşağıdaki unsurlar göze çarpmaktadır. Önleyici maliyetler; kalite maliyetlerinin %94’ü 
(14.663.872,52-TL’nin 13.776.790,52-TL’si) tekabül etmektedir. Kalite adına yapılan yatırımların en 
büyük kısmının önleyici maliyetlerden oluştuğu veriler tarafından ispatlanmaktadır. Önleyici maliyete 
yapılan bu yatırımlar sayesinde başarısızlık maliyetleri de azalmaktadır. Nitekim dış başarısızlık 
maliyetleri, kalite maliyetlerinin %002’sini kapsamaktadır. 

Ayrıca önleyici maliyet kalemleri içerisinde bulunan taşeron firma maliyet oranı %85 ile önemli paya 
sahip olduğu görülmektedir. Kalite maliyet kalemleri içerisindeki önleyici maliyetinin sağlayacağı 
faydalar arasında hasta ve hasta yakınlarına sunulan hizmetin kalitesini arttırmak ve çalışan personelin 
motivasyonunu üst düzeye çıkarmak için yapıldığını söyleyebiliriz. Katlanılan taşeron firma maliyeti 
sayesinde hizmet alınan temizlik, otomasyon ve yemek hazırlama işleri de hatasız yapılması sebebiyle 
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sunulan hizmetin kalitesini arttıracaktır. Artan hizmet kalitesinin beraberinde memnun olan hasta, 
hasta yakını ve çalışan personel sayısı artmış olacaktır. 

Bununla birlikte önleyici maliyetlerin toplam maliyetlere oranı ise %22’dir. Bu veri bize hastanenin 
toplam maliyetlerinin yarısından fazlasının kalite maliyetleri için oluştuğunu ifade etmektedir. Hizmet 
kalitesini arttırmak için taşeron firma maliyetinin toplam maliyete oranı olan 0,19 ile ilk sırada 
olduğunu göze çarpmaktadır. Değerleme maliyetleri, toplam kalite maliyetlerinin %6’sini 
(14.663.872,52-TL’nin 879.832-TL’si) kapsamaktadır. Değerleme maliyetine ait 3 adet kalite maliyet 
kalemi bulunmaktadır. Bu kalite maliyetleri önleme maliyetlerine yapılan yatırımlar ile ters orantılıdır. 
Değerleme maliyetlerinin toplam kalite maliyeti içerisindeki payı verilen hizmetin sonuçlarını 
ölçmeye yöneliktir. 

Ayrıca değerleme maliyetleri içerisinde kalibrasyon kalite maliyetinin %68 oranla büyük paya sahip 
olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum, hastanede ölçüm yapmak için kullanılan cihazların düzenli kalibre 
edildiğini ve sonuçlarının doğruluğundan şüphe edilemez olduğunu ifade etmektedir. Ölçme ve 
değerlemeye verilen bu önem kaliteli hizmetin olmazsa olmazları arasındadır. Stok ve depo hizmetleri 
maliyeti değerleme maliyetleri içerisinde %35 oranıyla ikinci büyük maliyettir. 

Kalite maliyet raporunda dikkati çeken diğer bir bilgi, iç başarısızlık ve dış başarısızlık maliyetlerinin 
toplam kalite maliyetine oranı 0,001 olarak karşımıza çıkmaktadır. Hastanenin başarısızlık oranının bu 
denli az olmasının nedeni önleyici maliyetlere yapılan yatırımlardır. Fakat hasta kayıpları ve 
uzlaşmalar için herhangi bir kalite maliyetinin hesaplanamaması hastanenin verileri kaydetmedeki 
eksikliğini göstermektedir. Bu nedenle başarısızlık maliyetleri için katlanılan net maliyet 
bilinememektedir. 

Her hastane kendine özgü çalışma standartları doğrultusunda, çalışma şekline uygun kalite 
maliyetlerini takip edeceği bir sistem oluşturmalı, bu sistemi uygulamalı ve kontrol etmelidir. Kalite 
maliyet verilerinin, kalite yönetim birim ve muhasebe birimi ile yürüteceği çalışmalar sonucu önleme, 
değerlendirme ve başarısızlık maliyetleri olarak sınıflandırılması, muhasebeleştirilmesi, raporlanması 
ve analizi, işletme üst yönetimine alacağı stratejik kararlarda yardımcı olacaktır. Ayrıca, hastanenin 
daha verimli, etkin ve rekabetçi bir yapıya sahip olmasını sağlayabilecektir.  
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SAĞLIK HİZMETLERİNİN İŞLEM MALİYETİ YAKLAŞIMI 
ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ: AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ İLE 

HASTANELERİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Büşra Aktürk1 
Levent B. Kıdak2 

Özet 

Sağlık hizmetleri, toplum sağlığının koruması başta olmak üzere bireylere zamanında, nitelikli, kaliteli 
olarak sunulması gereken, maliyetleri yüksek olan hizmetlerdir. Sağlık kurumlarındaki gider kalemlerinden olan 
işlem maliyetleri; hizmetlerin dışarıdan satın alınması veya kurum tarafından üretilmesi kararının verilmesi 
aşamasında katlanılan maliyetler ile dışarıdan satın alınması durumunda yapılan sözleşme giderlerinden 
oluşmaktadır. Çalışmanın amacı, birinci basamak sağlık kurumları ile ikinci ve üçüncü basamak sağlık 
kuruluşlarındaki işlem maliyetleri ile sağlık hizmetlerinde maliyetleri büyük ölçüde etkileyen personel giderleri 
ve sermaye giderlerine ilişkin basamaklar arasındaki farklılıkların saptanarak karşılaştırılmasıdır. Nicel 
araştırma yönteminin esas alındığı çalışmanın evrenini, İzmir birinci basamak sağlık kurumlarından olan 1270 
Aile Sağlığı Merkezi ile İzmir Güney Kamu Sekreterliği’ne bağlı 16 hastane oluşturmaktadır. Araştırma 
sonuçlarına göre işlem maliyetlerinin, personel ve sermaye giderlerinin birinci basamak sağlık kurumlarında 
daha az, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında önemli düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Hizmetleri, İşlem Maliyeti, İşlem Maliyeti Yaklaşımı, Birinci Basamak Sağlık 
Kurumları, Aile Sağlığı Merkezleri, Hastaneler 

THE STUDY OF THE HEALTHCARE SERVICES WITHIN THE FRAMEWORK OF 
TRANSACTION COST APPROACH: COMPARISON BETWEEN FAMILY 

HEALTHCARE CENTERS AND HOSPITALS  
Abstract 

Healthcare services, which is an important burden on public budget are important in order to protect 
public health and must be provided sufficiently and effectively. One of the important expenditure items in 
healthcare institutions is transaction costs are made up of incurred costs when deciding to purchase services 
from third parties (outside contractors) or be produced within the organization as well as those costs incurred 
from contracting from outside organizations. The purpose of this study is to compare the differences between the 
transaction costs and the staff costs (which greatly affects the costs in healthcare services) and financial 
expenses of the primary healthcare institutions and secondary & tertiary level healthcare institutions. 
Quantitative research method has been applied in the study. The universe of the research consists of primary 
healthcare institutions which are 1270 Family Healthcare Centers in Izmir Province and 16 hospitals under 
South Public Secretariat out of 32 secondary and tertiary healthcare institutions managed under North and 
South Public Secretariats in İzmir Province. The research results show that the transaction costs, staff costs and 
capital costs are significantly lower in the primary healthcare institutions and considerably high in secondary 
and tertiary healthcare institutions. 

Key Words: Healthcare Services, Transaction Cost Approach, Primary Healthcare Institutions, Family 
Healthcare Centers, Hospitals 

1. Giriş

Sağlık hizmetleri, sağlıklı bireyler ve toplumlar yetiştirmek üzere sunulan hizmetlerdir. Genel 
anlamda sağlık hizmetleri; sağlığın korunması, hastalıkların iyileştirilmesi, rehabilitasyon hizmetleri 
ile sağlığın geliştirilmesi amacıyla yapılan çalışmaları içermektedir (Akdur, 2006: 13). Sağlık 
hizmetlerinin sunumunda yeterlilik, finansmanda adalet ve toplumun sağlık statüsünün yükseltilmesi 
olmak üzere üç temel amaç bulunmaktadır (Uğurluoğlu ve Çelik, 2005: 10). Etkili bir sağlık sistemi, 

1 Bilim Uzmanı, busra.akturk@yahoo.com 
2 Prof. Dr., İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, leventb.kidak@ikc.edu.tr 
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birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlü bir şekilde hayata geçirilmesi ve başarılı bir sevk zinciri 
oluşturulması yoluyla gerçekleştirilebilir. Birinci basamak sağlık kurumlarında hastanın ilk teşhis ve 
tedavisi yapılmakta, gerekli görüldüğü durumlarda doğru uzmanlık dalına ve merkezine sevki 
sağlanmaktadır. Böylelikle birinci basamakta tedavi edilebilecek bir hastanın doğrudan hastanelere 
başvurmalarının gereği ortadan kalkmakta, hastanelerde sunulan daha maliyetli sağlık hizmetlerinin 
etkili ve verimli kullanımı sağlanmaktadır. Sağlık hizmeti sunumunun basamaklara ayrılması ile 
maliyetlerin azaltılabilmesi, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarına gereksiz yığılmalar ile hasta 
mağduriyetlerinin önlenmesi amaçlanmıştır.  

Sağlık kurumlarında bütün giderler arasında işlem maliyetleri önemli bir yer kapsamaktadır.  
Zoroğlu (2012)’na göre “İşlem, basit olarak alıcıyla satıcı arasında bir değişimi ifade etmektedir. İşlem 
maliyetleri ise söz konusu değişim sürecinde doğan ve katlanılan maliyetlerdir. Yaklaşımın ana fikri 
bu değişimin en ekonomik olacak şekilde organize edilmesidir.” Bu tanımdan yola çıkılarak işlem 
maliyeti yaklaşımının temelini üretim ve işlem maliyetlerini en aza indirgemek oluşturmaktadır. İşlem 
maliyetleri koordinasyon maliyetleri olarak da adlandırılabilir. Koordinasyon maliyetleri; alıcı ve 
satıcı birbirlerine ulaşmak için yaptıkları araştırma maliyetlerini, aralarında işlenen bilgiden doğan 
maliyetleri, sözleşme görüşmelerinin maliyetleri ve fırsatçı davranışlardan korunma maliyetlerini 
içermektedir (Daniel ve Klimis, 1999: 319). Coase tarafından ortaya atılan ve Williamson tarafından 
gelişmesine büyük katkıda bulunulan “İşlem Maliyeti Yaklaşımı”, organizasyonları açık sistem olarak 
kabul eder ve organizasyonun kullandığı üretim ve teknoloji sistemine odaklanmak yerine üretilen mal 
ve hizmetlerin sistemin sınırları dışındaki kişilerle değiştirilmesi işlemine (transaction) 
odaklanmaktadır (Koçel, 2011: 357).  İşlem maliyeti yaklaşımına göre birinci, ikinci ve üçüncü 
basamak sağlık kuruluşlarında işlem maliyetlerinin azaltılması yoluyla yaratılan kaynakların daha 
etkin kullanılması sağlanacaktır. Böylece sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, teknolojik 
gelişmelerden yararlanılması, toplumsal faydanın sağlanması ve hizmet kalitesinin artırılmasında 
etkinlik ve verimlilik yaratılacaktır.      

2. Yöntem

Çalışmada araştırma yöntemlerinden nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. İzmir ili birinci, 
ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarının 2016 yılına ait yıllık gider kalemleri, İzmir Güney 
Kamu Sekreterliği’nden ve Halk Sağlığı Müdürlüğü’nden özel izin ile temin edilmiş ve bu kurumların 
yıllık “Döner Sermaye ve Gider Bütçesi” tabloları değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamına giren 
ASM’lerde ve hastanelerde, 2016 yılı Döner Sermaye ve Gider Bütçesi tabloları incelenerek, işlem 
maliyeti yaklaşımına göre işlem maliyetine konu olan giderler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

1- Satın alınacak mal ve hizmetlerle ilgili kalite ve fiyat açısından bilgiye ulaşma maliyetlerini
kapsayan araştırma maliyetleri.

2- Satın alınması düşünülen mal ve hizmetlerin pazarlık sürecinde gönderilen mektuplar, faks ve
telefon görüşmeleri, iş yolculukları vb. yapılan giderleri kapsayan pazarlık maliyetleri.

3- Karar verme sürecinde yapılan karar verme maliyetleri.
4- Sözleşme öncesi olan; taslak hazırlama, müzakere ve anlaşmayı teminat altına alma gibi işlem

maliyetleri ile sözleşme sonrası yapılan iki taraflı yeniden pazarlık, anlaşmazlık ve
uyuşmazlıkların çözümü için yapılan maliyetleri kapsayan sözleşme görüşme maliyetleri.

5- Sözleşme uygulama ve kontrol maliyetleri kapsamında yapılan telefon görüşmeleri,
kırtasiye malzemeleri ve yolculuk masraflarıdır.

İnceleme esnasında; her ne kadar işlem maliyeti yaklaşımı kapsamı içinde yer almasa da sağlık
kurumlarında sağlık hizmetleri maliyetlerini artıran diğer temel unsurlar olan personel giderleri ile 
sermaye giderlerinin de, birinci basamak sağlık kurumları ile ikinci ve üçüncü basamak sağlık 
kuruluşları arasında önemli farkların bulunduğu dikkat çekmiştir. Yürütülen araştırma işlem maliyeti 
yaklaşımı kapsamında belirlenen ve yukarıda açıklanan beş harcama kalemi doğrultusunda 
kurgulanmasına rağmen, ASM’ler ile hastaneler arasında belirlenen bu fark değerlendirmeye değer 
bulunmuştur. Tablolar daha yakından incelendiğinde bu büyük farkın hizmetin sunulduğu binaların 
hacmi, içindeki makine ve teçhizat, tıbbı cihaz ve malzemeler ile hizmet sunanları (doktorlar, 
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hemşireler, hasta bakıcılar, teknisyenler, laborantlar vb.) içeren gider kalemlerinden oluştuğu ortaya 
çıkmıştır. Çalışan ve hizmet üreten kişi sayıları özellikle ikinci ve üçüncü basamak sağlık 
kuruluşlarında çok fazladır. Aynı şekilde yatırım amacıyla birinci basamak sağlık kurumlarına alınan 
makine-teçhizat ve tıbbi cihazlar ile ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına alınan bu tür 
yatırım araçları arasında önemli farklılıklar olduğu belirlenmiştir.  

Bu noktada personel giderleri ile sermaye giderlerinin araştırma kapsamında ele alınıp 
alınamayacağı konusunda uzman görüşü alınmasına karar verilmiştir. Görüşü alınan uzmanlar 
araştırmanın temel amacının sağlık hizmetlerine ayrılan kaynakların etkili ve verimli kullanılması 
olduğu konusunda fikir birliğine varmıştır. Sağlık hizmetlerinin sunumunda var olan kaynakların 
etkililik ve verimlilik açısından hangi basamak sağlık hizmetlerine ne ölçüde tahsis edileceğinin önemi 
açısından personel giderleri ile sermaye giderlerinin de karşılaştırma yapmak üzere araştırma kapsamı 
içine alınmasının uygun olacağına karar verilmiştir. Bu nedenle işlem maliyeti yaklaşımında yer alan 
beş adet gider kaleminin yanı sıra aşağıdaki gider kalemleri de araştırmanın kapsamına eklenmiştir. 
Bunlar; 

Hizmet sunumuna konu olan personel giderleri: Sağlık kuruluşları hizmet yoğun işletmeler 
olduğundan bu kurumlarda çok çeşitli meslek grubundan, çok sayıda personel çalışmaktadır. Hastayla 
direkt ilgilenen ve hizmet veren meslek elemanlarına ait personel ücretleri hastaların maliyetine 
eklenmektedir. Bu gruba ayrıca; yemek parası, erzak yardımı, giyecek yardımı, yakacak yardımı, 
çocuk yardımı, aile yardımı gibi sosyal yardımlar ile hafta tatili, bayram tatili ücretleri girmektedir. 

Yatırım maliyetlerini oluşturan sermaye giderleri: Sağlık kuruluşlarında sunulan hizmetlerin 
günümüz teknolojisi kapsamında akıllı cihazlar ve mobil uygulamalarla sunulmasında birinci basamak 
sağlık kurumları ile ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarının hacmi ve kullanacağı teknoloji 
unsurlarının gerekliliği (Walker ve Weber, 1984: 373) yatırım maliyetlerini de etkilemektedir. Bu 
durum işlem maliyetlerinin minimize edilmesine olumlu katkı sağlayacaktır. Yöneticilerin işlem 
maliyetlerini minimize edilmesini sağlayacak kararlar almaları, maliyet-etkililiğin yaratılmasında 
faydalı olacaktır (Demir, 2016: 19). 

3. Bulgular

İzmir Güney Kamu Sekreterliği’ne bağlı hastaneler ile İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne bağlı 
ASM’ler ve diğer kurumların işlem maliyetleri, personel giderleri ve sermaye giderleri aşağıdaki 
Tablo:1’de görülmektedir. 

Tablo1: İzmir Güney Kamu Sekreterliği'ne Bağlı Hastaneler İle İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne Bağlı Aile 
Hekimliği Merkezleri ve Diğer Kurumların İşlem Maliyeti Giderleri, Personel Giderleri ve Sermaye Giderleri 

2016 Yılı Giderler 
Toplamı 

İşlem Maliyeti 
Giderleri 

Personel Giderleri Sermaye 
Giderleri 

ASM’ler 80.995.404,17 79.205,79 2.400.296,66 253.521,40 

Hastaneler 743.273.905,84 4.581.307,19 52.999.461,73 7.566.999,00 

Bu verilere göre Güney Kamu Sekreterliği’ne bağlı 16 hastanenin giderler toplamının, İzmir 
Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne bağlı birinci basamak sağlık kurumlarına (ASM’ler) ait giderler 
toplamının 9,17 katı olduğu görülmüştür. Ancak araştırmanın kısıtlarını oluşturan Kuzey Kamu 
Sekreterliği’ne bağlı 16 hastane araştırma kapsamına alınabilmesi durumun da hastanelerin toplam 
yıllık giderlerinin ASM’lerin toplam giderlerinin yaklaşık 18 katından fazla olabileceği şeklinde 
yorumlanabilir. 
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Araştırmaya esas olan işlem maliyeti yaklaşımına bakıldığında hastanelerin işlem maliyetleri 
ASM’lere göre çok daha yüksek miktarda gerçekleştiği ve dolayısıyla bu kurumlarda sunulan sağlık 
hizmetlerinin maliyetlerinin yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Güney Kamu Sekreterliği’ne bağlı 
hastanelerde işlem maliyetlerinin toplam gider kalemleri içindeki miktarı 4.581.307,19 TL. iken İzmir 
Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne bağlı birinci basamak sağlık kurumları olan ASM’lerde ise bu miktar 
79.205,79 TL.’dir. Ulaşılan bu sonuca göre hastanelerde toplam gider kalemleri içinde işlem 
maliyetlerinin ASM’lerdeki işlem maliyeti miktarının 57,8 katı olduğu belirlenmiştir. Ancak araştırma 
kapsamında İzmir ilindeki tüm hastanelerin işlem maliyetlerinin ele alınabilmesi durumunda 
maliyetlerin 115 katı olacağı sonucuna ulaşılabilir. 

Birinci basamak sağlık kurumları ile ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları arasında 
personel giderleri karşılaştırıldığında personel giderlerinin, ASM’lere göre 22,08 katı daha fazla 
olduğu saptanmıştır. Ancak araştırmanın kısıtlılıklarını oluşturan Kuzey Kamu Sekreterliği’ne bağlı 16 
hastaneyi de araştırmanın kapsamına alırsak bu oranın yaklaşık 44 katı daha fazla olduğunu 
söyleyebiliriz.  657 Sayılı Kanunun, 4/B maddesine göre birinci basamak sağlık kurumlarında 
sözleşmeli personel ücretleri giderlerinin yer almamasının, sonucun bu kadar farklı çıkmasında etkili 
olduğu söylenebilir. 

Yatırım maliyetlerini oluşturan sermaye giderlerine ilişkin her iki basamak temel alınıp 
karşılaştırıldığında ise hastanelerde bu giderlerin daha fazla olduğu görülmektedir. Bu bulguya göre 
hastanelerdeki sermaye giderlerinin, ASM’lerdeki sermaye giderleri tutarının 29,8 katı olduğu tespit 
edilmiştir. Araştırma kapsamına Kuzey ve Güney Kamu Sekreterliği’ne bağlı tüm hastaneler 
alınabildiğinde bu oranın iki kat artacağını ve yaklaşık 60 katına ulaşabileceği ifade edilebilir. 
Hastanelerin ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları olması nedeniyle teşhis ve tedavide tıbbi 
cihazlar, makineler, laboratuar cihazları, bilgisayarlar ve bilgisayar yazılımları, hastane donanım 
malzemeleri vb. oluşturan zorunlu sermaye giderleri yapılmaktadır. Ancak birinci basamak sağlık 
kurumlarında yatırım maliyetini oluşturan sermaye giderlerinin bu kadar düşük olmasında, bu 
kurumların işlevlerinin artırılması ve hizmet sunumlarının geliştirilmesi amacıyla yeni yatırımlara yer 
verilmediği sonucuna ulaşılabilir. Birinci basamak sağlık kurumlarında hastanelere oranla daha düşük 
düzeyde gerçekleşmiş olması, kaynakların etkin ve verimli kullanılması açısından öncelikle birinci 
basamak sağlık kurumlarına yatırım yapılmasının yararlı olacağını öne çıkarmaktadır. 

4. Sonuç 

Sağlık hizmetleri ülkemizde büyük ölçüde kamusal hizmet olarak sunulmaktadır. Giderek 
artan nüfus sayısı, bürokrasinin yoğunluğu, kronik hastalıklarda görülen artış, sağlık hizmetleri 
sunumundaki verimsizlikler, maliyetlerdeki artışlar vb. unsurlar sağlık hizmetleri planlanmasına ve 
düzenlenmesine yön vermektedir. Sağlık yatırımlarının ve hizmet sunumunda maliyetlerin yüksek 
olması, bilgi ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak maliyetlerin giderek artması, sağlık 
sektörünün sunduğu hizmetin yüksek maliyetli bir hizmet türü olmasına yol açmaktadır. Sağlık 
hizmetleri sunumunda maliyetlerde görülen artış, işlem maliyetlerini de kapsamaktadır.  

Sonuç olarak; 2016 yılı verilerine göre Ülkemizde sunulan sağlık hizmetlerinin %78’nin 
Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanması ve devlet bütçesine olan yükü dikkate alındığında birinci, 
ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin sunumunda maliyetlerin düşürülerek, verimli ve azami 
faydayı sağlayacak bir şekilde sürdürülmesi önem kazanmaktadır. Bu amaçla işlem maliyetlerinin 
düşürülmesi ve işlem maliyeti yaklaşımı göz önüne alınarak hangi basamak sağlık hizmetlerine daha 
çok önem verileceği belirlenmelidir. Bu çalışma kapsamında yapılan araştırma ile ülkemizde birinci 
basamak ile ikinci ve üçüncü basamakta sunulan sağlık hizmetlerinde gerçekleşen işlem 
maliyetlerinin, personel giderlerinin ve sermaye giderlerinin belirlenmesi, aradaki farklılıkların 
birbirleriyle karşılaştırılması ve bu maliyetlerin düşürülmesine yönelik çözüm yollarının ortaya 
konulmasına çalışılmıştır. Ayrıca birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin 
planlamasında maliyetlerin dikkate alınmasının önemine ışık tutulmuştur. Bu kapsamda sağlık 
yöneticilerinin karar alma, planlama, uygulama ve denetleme fonksiyonlarını gerçekleştirmelerinde 
maliyet ve işlem maliyeti yaklaşımının analizlerinin dikkate alınması büyük ölçüde yarar 
sağlayacaktır. 
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EKLEM PROTEZİ YAPILAN İLERİ YAŞ HASTALARDA TEDAVİ 
MALİYET FARKININ ARAŞTIRILMASI 

Emine Çetin Aslan1 

İsmail Ağırbaş2 

Özet 

Araştırmanın iki temel amacı bulunmaktadır. İlk amaç, ileri yaştaki bireylerin tedavi maliyetlerinin daha genç 
olanlardan farklı olup olmadığının belirlenmesidir. İkinci amaç ise, ileri yaşta ve komplike tanıları olan hastaların 
tedavilerinde oluşacak maliyet farkının kimin tarafından karşılandığının belirlenmesidir. Bu amaçla, eklem protezi 
yapılan hastalarda, işlemlere göre, 80 yaş altı ile 80 ve üzeri yaştaki hastaların tedavi maliyetleri 
karşılaştırılmıştır. Araştırma bulgularına göre, 80 yaş ve üzeri hastalar daha genç olanlara göre; daha uzun süre 
hastanede kalmakta ve hem hastane hem de SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) açısından daha yüksek maliyetler ile 
tedavi olmaktadır. Ancak, maliyet farkı SGK tarafından aynı oranda karşılanmamaktadır. Eklem protezlerinde, 
daha yaşlı hastalar ve daha komplike tanılar nedeniyle oluşan ilave maliyet hastaneler üzerinde kalmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Eklem protezleri, finansal yük, ileri yaş hastalar, tedavi maliyetleri. 

 

INVESTIGATION OF TREATMENT COST DIFFERENCE IN ELDERLY PATIENTS IN JOINT 
ARTHROPLASTY 

Abstract 

There are two main objectives of this research. The first one is to determine whether treatment costs for older 
patients differ from younger patients. The second is to determine who is carry of the cost burden due to the 
treatment of advanced age and complicated patients. For this purpose, we compared to the treatment costs of 
patients who younger and older than 80 years old and underwent joint arthroplasty. According to the research 
findings, older patients, stay in hospital longer, are treated with higher costs in terms of both the hospital and SSI 
(Social Security Institution) than younger ones. However, the cost difference is not covered by SSI in the same 
extend. In the joint arthroplasty, the additional costs of older patients and more complex diagnoses remain on the 
hospital. 

Key Words: Elderly patients, financial burden, joint arthroplasty, treatment costs. 

1. Giriş 

Günümüzde sağlık harcamalarının finansmanı, ülkelerin çözmek durumunda olduğu önemli sorunların 
başında gelmektedir. Dünya genelinde, sağlık harcamaları düzenli kayıtların tutulmaya başlandığı 1960 
yılından bu yana, istikrarlı bir artış göstermektedir (Erixon ve Van Der Marel, 2011). Bu tarih öncesi 
sağlık harcamaları, ekonominin istikrarlı, fakat küçük bir parçasını (%1-4) oluşturmaktaydı. Örneğin, 
ABD’nin sağlık harcamalarının GSYH içerisindeki payının; 1929 yılında %3,5 (Getzen, 2014) ve 1960 
yılında %3,9 (Oxley ve MacFarlan, 1995) olduğu hesaplanmıştır. Son verilere göre (2015 yılı için); 
GSYH’dan sağlığı ayrılan pay dünya genelinde %9,9, OECD geneli %14,5’tir. Dünyada sağlık 
harcamalarına en fazla kaynak ayıran ülke %16,8 ile ABD’dir ve Türkiye toplam gelirinin %4,1’ini 
sağlık harcamalarına ayırmaktadır (World Bank, 2018). Sağlık harcamalarındaki bu büyük artışa karşın, 
kişilerin ve ülkelerin gelirlerindeki artış, aynı düzeyde olmamıştır (Erixon ve Van Der Marel, 2011). 
Hurst’ın (2000) ülkelerin ve OECD genelinin mili gelir ve sağlık harcamalarını incelediği çalışmasına 
göre 1960-97 yılları arasında, kişi başı reel milli gelir yaklaşık iki kat iken, sağlık harcamalarında altı 
kat artış olmuştur.  

                                                            
1 Ögr. Grv. Dr. Uşak Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu. cetinemine@gmail.com. 

 
2 Prof. Dr. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi. agirbasismail@yahoo.com.  
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Sağlık harcamalarında görülen artış; etki büyüklüğü çalışmalara göre farklılık gösterse de bazı toplumsal 
ve sektörel etkenler ile açıklamaya çalışılmaktadır. Bu etkenler arasında, sağlık hizmetlerinin arz 
tarafından kaynaklanan ve sıklıkla değinilen arasında; teknolojik değişim ve hizmet sunum şeklinin 
zaman içerinde değişmesi, sağlık sistemi özelliklerini ve ‘Baumol etkisi’ ya da ‘maliyet hastalığını’ 
saymak mümkündür. Teknolojik değişim ile daha önceleri basit girişimler ve ilaçlar ile solo hekimler 
tarafından tedavi edilmeye çalışılan hastalıklar, zaman içerisinde pahalı cihazlar ve yöntemler ile teşhis 
ve tedavi edilmeye başlanmıştır. Yine daha öncesinde tedavisi olmadığı için, evine gönderilen hastalar 
hastane yatışların dahil olmak üzere, uzun süreler bir dizi tanı ve tedavi almaktadır. Gelişen teknoloji 
hizmet sunum şeklini de değiştirerek, farklı sağlık profesyonelleri tarafından üretilen daha karmaşık ve 
hastane temel bir sağlık hizmetinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Sağlık harcamalarına neden olan, 
teknoloji ile ilişkili bir diğer olgu da maliyet hastalığıdır. İktisatçı Baumol tarafından ortaya konulan 
olguya göre; yeni gelişen teknoloji birçok sektörde birim maliyetlerinin düşmesi ve verimlilik artışını 
sağlarken, bazı sektörlerde mümkün olmamaktadır. Bu sektörlerin özelliği, gelişen teknolojiye rağmen 
hala emek yoğun olma özelliğini korumalarıdır. Maliyet hastalığının görüldüğü sektörlerde, birim 
maliyetlerin düşmemesi ile telafi edilemeyen yeni teknoloji maliyetleri ürün fiyatının yükselmesine yol 
açmaktadır. Sağlık sektörü, maliyet hastalığının en yoğun görüldüğü sektörlerden birisidir. Diğer 
taraftan, hizmet sunum şekli (birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkin kullanılıp kullanılmadığı), 
kullanılan finansman kaynağının türü, hizmet sunucuya ödemeleri gibi alt başlıklar ile 
değerlendirilebilen sağlık sistemi özellikleri de sağlık harcamalarının artış oranını belirleyen 
faktörlerden bir diğeridir (Ke vd. 2011).   

Sağlık harcamalarında artışa yol açan talep taraflı etkenleri ise; ekonomik gelişmeye bağlı olarak gelirin 
artması, epidemiyolojik ve demografik değişim olarak sıralamak mümkündür. Sağlık hizmetlerinin satın 
alma şekli diğer mal ve hizmetlerden önemli oranda farklılaşsa da, satın alınan miktar gelir ile doğru 
orantılı olarak artmaktadır. Gelir ile birlikte bilinç düzeyinin ve toplumsal beklentilerin de artması, 
sağlık hizmetleri talebini artırmaktadır. Bu faktörlere ek olarak, oransal olarak kısa sürede ve daha ucuza 
tedavi edilebilen enfeksiyon hastalıklarının yerini, tedavisi kişinin yaşadığı sürece devam eden, kronik 
ve dejeneratif hastalıkların alması, sağlık hizmetleri ihtiyacını artırmaktadır. Sağlık harcamaları ile 
doğrudan ilişkilendirilen önemli bir olgu da toplum içerisinde yaşlı nüfus oranının artması ya da diğer 
bir ifade ile nüfusun yaşlanmasıdır. Modern dünya hastalıkları olarak da kabul edilen, dejeneratif 
hastalıkların görülme oranının yaş ile birlikte artması, yaşlı nüfus artışı ile birlikte bu hastalıkların 
toplumda yaygınlığının artmasına neden olmaktadır.  

Yaşlanmanın sağlık harcamaları ya da sağlık hizmetlerine talebi iki faktör tarafından belirlenmektedir: 
Nüfusun yaşlanmasının artış oranı ve yaşlıların hizmet kullanım oranı (Strunk vd., 2006). Slovenya'da 
yapılan bir projeksiyonda, nüfusun yaşlanmasının, sağlık hizmeti talebi üzerinde önemli bir etkiye sahip 
olacağını göstermektedir. Yaşlı nüfusun artan payı ve genç nüfusun azalan payı nedeniyle; birinci, ikinci 
basamak, hastane günübirlik tedavi ve hastane yatışların olarak dört grupta incelenen sağlık 
hizmetlerinin tümünde talebin artacağı bulunmuştur (Vrhovec ve Tajnikar, 2016). 

Eklem protezleri;  nüfusun yaşlanmasıyla birlikte önem kazanmakta ve hastane yatış gerekçeleri 
içerisinde ilk sıralarda yer almaktadır. 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, 2018). İşlemlerden birinin her 100.000 kişiden birine 
uygulanma oranı; İsviçre’de 73, İtalya’da 203 ve ABD’de ise 372’dir (Mortazavi ve Parvizi, 2011). 
Türkiye’de ise 2015 yılında 100.000 kişiden 92 kişiye Sağlık Bakanlığı hastanelerinde işlemlerden biri 
uygulanmıştır. Üstelik Sağlık Bakanlığından alınan üç yıllık verilerde, yıllık artış oranının %15’lere 
vardığını göstermektedir (Sağlık Bakanlığı, 2016). Eklem protezleri, sık uygulanmalarının yanında, 
yüksek maliyetli işlemlerdir. Bu iki değişkenin birleşimi ile geri ödeme kurumlarının bütçesinde ciddi 
paylara ulaşabilmektedir. Nitekim 2014 yılı için yapılan hesaplamada, yalnızca Sağlık Bakanlığı 
hastanelerinde yapılan total diz ve kalça protezi işlemlerinin ilk ve tekrar yatış maiyetleri toplamının 
SGK’nın toplam sağlık harcamaları içerindeki payının %2 olduğu bulunmuştur (Çetin, 2017). Bu 
nedenle, işlemlerin uygulanmasında yüksek maliyetli ve riskli hastaların belirlenmesi önem arz 
etmektedir.  

Nüfusun yaşlanmasının sağlık harcamalarına etkisinin, talep artışı yanında birim başına tedavi 
masraflarının da daha yüksek olabileceğine ilişkin görüşler ve gözlemler bulunmaktadır. Bu görüşe 
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göre; aynı işlem uygulanan yaşlı hastalar (80 yaş ve üzeri) için kullanılan kaynak miktarı daha gençlere 
göre fazladır. Nitekim Fang ve arkadaşlarının (2005) çalışmasında, hastanenin maliyetlerini artıracak; 
hastane kalış süresi, yoğun bakım gün sayısı, komplikasyon oranının yaşla birlikte artarak, 80 ve üzeri 
hastalarda en yüksek düzeyde gerçekleştiği bulunmuştur. Bu çalışmada d eklem (diz ve kalça) protezi 
yapılan hastalar örneğinde, 80 yaş ve üzerinde olanların tedavisi için hastanede kullanılan kaynakların 
daha genç olanlardan farklı olup olmadığının ve farlılık var ise maliyet farkının kimin tarafından 
karşılandığının araştırılması amaçlanmıştır.  

2. Yöntem 

Çalışma; retrospektif bir kayıt araştırmasıdır. Araştırmanın verileri, Ankara Numune Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nde 1 Ocak 2013-31 Aralık 2014 tarihleri arasında; primer ve revizyon total diz ve 
kalça protezi işlemlerinden birisi yapılan hastaların kayıtlarından elde edilmiştir. Parsiyel işlemler 
araştırma dışında bırakılmıştır. Veriler hastane bilgi sisteminden alınmıştır. Verilerin toplanmasında, 
araştırmanın kapsadığı tarih aralıklarında hastane bilgi sisteminden işlemleri kapsayan; 

612.340 veya P612340-Kalça eklemi total protezleri, primer (primer kalça protezi), 

612.420 veya P612420- Diz artroplastisi, total (primer diz protezi), 

612.440 veya P612440-Diz revizyon artroplastisi, total (revizyon total diz protezi), 

612.490 veya P612490-Kalça revizyon artroplastisi, total, her iki komponent allogreft veya metal 
kafesler kullanarak  (revizyon total kalça protezi) işlemleri sorgulanmıştır. Sorgulama sonucunda, 1472 
total eklem protezine ulaşılmıştır. Herhangi bir örnekleme yöntemi kullanılmamış, seçim kriterlerini 
karşılayan tüm hastalar araştırmaya alınmıştır. Primer diz protezi yapılan hastalardan birisinin yaş 
verisine ulaşılamaması nedeniyle, yaş gruplamasına alınamamış, ancak toplam içerisinde 
değerlendirilmiştir.  

Hastalara ilişkin veriler, hastane bilgi sisteminde yer alan; fatura açılımı, fatura ve epikrizlerden 
alınmıştır. Fatura açılımı; hastanede kullanılan kaynaklar ve yapılan işlem miktarlarının SUT (Sağlık 
Uygulama Tebliği) fiyatları ile çarpımından oluşmaktadır. Tedavi maliyeti olarak bu tutarlar alınmış 
olup, bir maliyet analizi ile bulunmamıştır. SUT fiyatlarının kullanılması, uygulama kolaylığı yanında, 
SGK faturaları ile karşılaştırmaya olanak tanıması bakımından da avantaj sağlamaktadır. Ayrıca, 
araştırma verileri iki yılı kapsadığından, 2013 yılı fiyatları, 2014 yılına yeniden değerleme yöntemi 
(%3,93) ile eşitlenmiştir. Dolayısıyla araştırmada yer alan parasal tutarlar, 2014 yılı değerlerini ifade 
etmektedir (Gelir İdaresi Başkanlığı, 2018). Verilerin analizinde Excel 2013 ve SPSS statistic 23 (IBM, 
2016) programlarından yararlanılmıştır.  

3. Bulgular 

Araştırma grubuna ilişkin tanımlayıcı bilgiler tablo 1’de özetlenmiştir. Verilere göre, eklem protezi 
işlemlerinin büyük çoğunluğunu (%67,7) primer diz protezi işlemleri oluşturmaktadır. Uygulama sıklığı 
açısından, ikinci sırada yer alan işlem ise, primer kalça protezidir. Her iki primer işlemin toplam 
içerisindeki payı, %88,1’dir. Araştırma grubundaki hastaların %80,4’ünü kadınlar oluşturmaktadır. 
Kalça protezi hastalarında kadınların payı, oransal olarak daha düşüktür. Araştırma grubu genelinin yaş 
ortalaması yaklaşık 65’tir. İşlemler ayrı ayrı değerlendirildiğinde de primer kalça protezi hastaları 
dışında, bu özelliğin korunduğu görülmektedir. Ayrıca, kalça eklemi protezlerinin diz eklemine ve 
primer işlemlerin revizyonlara göre, oransal olarak daha genç hastalardan oluştuğu bulunmuştur. 

Tablo 2’de araştırma grubunun hastanede kalış süreleri, fatura açılımında yer alan; hizmet, sarf, ilaç ve 
toplam tutarları ile fatura ortalamaları özetlenmiştir. Ortalamalar; işlem bazında, 80 yaş altı hastalar, 80 
yaş ve üzeri hastalar ve toplam olarak hesaplanmıştır. İşlemlere ilişkin verilerin sonunda ise, 80 yaş ve 
daha yaşlı hastalara ilişkin verilerden, 80 yaştan daha genç hasta verilerinin çıkarılmasından oluşan 
‘fark’ kısmı yer almaktadır. Fark öncelikle rakamsal, ardından ise yüzde olarak verilmiştir. Negatif 
değerler, 80 ve daha yaşlı hastalara ilişkin verilerin, daha genç olan hastalardan düşük değerler aldığını 
göstermektedir.  
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Tablo 1. Araştırma grubunun işlemlere göre cinsiyet dağılımı ve yaş ortalamaları. 

İşlem Kadın Erkek Toplam Ort. Yaş 
n % n % n %  

Primer kalça protezi 201 67,0 99 33,0 300 100,0 58,45 ± 14,108 
Primer diz protezi 858 86,1 139 13,9 997 100,0 66,17 ± 8,371 
Revizyon diz protezi 69 77,5 20 22,5 89 100,0 67,93 ± 9,277 
Revizyon kalça 
protezi 55 64,0 31 36,0 86 100,0 65,59 ± 13,544 

Toplam 1183 80,4 289 19,6 1472 100,0 64,67 ± 10,667 

İşlemlere göre, hastane kalış süreleri incelendiğinde, dört işlem türünün tamamında 80 ve üzeri yaştaki 
hastaların, işlem geneli ve 80 yaştan genç hastalara göre daha uzun süre hastanede kaldığı görülmektedir. 
Hastanede kalış süre farkı üç işlemde %10’un üzerindedir. Ancak bu fark, revizyon kalça protezinde 
%50’ye yakındır.  

Tedavi maliyetleri açısından değerlendirildiğinde ise, genel olarak tüm maliyet başlıkları ve tüm 
işlemlerde 80 ve üzeri yaştaki hastaların tedavilerinin daha maliyetli olduğu görülmektedir. Bu genel 
bulgu ile birlikte; primer kalça protezinde sarf, fatura açılımı toplam ve fatura; primer diz protezinde ise 
sarf maliyetlerinin tersine, daha düşük olduğu bulunmuştur. Primer kalça protezinde, fatura açılımı 
toplam ve faturalarının negatif değerler almasına sarf malzeme farkı neden olmuştur. Eklem 
protezlerinde, sarf malzemelerinin büyük kısmını protez ve yardımcı malzemeler oluşturmaktadır. 
Protezler ise, hastalara özel olarak satın alınmakta ve SGK’ya paket fiyatına ek olarak 
faturalandırılabilmektedir. Oluşan farkın, satın alma yöntemi ile ilintili olup olmadığı tespit 
edilememiştir.   

Tablo 2. İşlemlere göre ve yaş gruplarına göre, hastane kalış süresi ve maliyet (TL) tutarları. 

İşlem 
Yaş  
Grupları 

Hastane 
Yatışı Hizmet Sarf İlaç Toplam  Fatura 

Primer kalça  
protezi 
(612.340) 

80 altı 11,26 2.263,32 5.241,35 290,16 8.288,86 8.818,23 
80 ve üzeri 13,13 2.733,94 4.051,43 375,67 7.742,45 8.383,42 
Toplam 11,35 2.276,18 5.208,83 292,50 8.261,54 8.796,48 
Fark tutar) 1,88 470,62 -1.189,92 85,51 -546,41 -434,80 
Fark % 16,68 20,79 -22,70 29,47 -6,59 -4,93 

Primer diz  
protezi 
(612.420) 

80 altı 10,62 2.212,20 4.105,21 275,66 6.701,59 6.712,06 
80 ve üzeri 11,83 2.238,81 4.085,04 334,76 7.145,68 7.021,83 
Toplam 10,69 2.214,87 4.105,39 278,76 6.727,93 6.731,09 
Fark 1,21 26,61 -20,17 59,09 444,09 309,78 
Fark 11,44 1,20 -0,49 21,44 6,63 4,62 

Revizyon diz  
protezi 
(612.440) 

80 altı 16,85 3.060,79 10.177,10 616,29 14.604,94 14.384,09 
80 ve üzeri 17,86 3.864,04 11.530,73 667,32 16.062,09 15.530,33 
Toplam 16,93 3.123,97 10.283,56 620,31 14.719,55 14.474,24 
Fark 1,00 803,25 1.353,63 51,03 1.457,14 1.146,24 
Fark 5,95 26,24 13,30 8,28 9,98 7,97 

Revizyon kalça  
protezi 
(612.490) 

80 altı 13,00 3.520,41 6.695,68 396,02 11.713,36 11.586,43 
80 ve üzeri 19,17 12.770,43 7.431,59 1.036,24 22.528,86 17.235,15 
Toplam 13,86 4.826,30 6.799,57 486,40 13.222,50 12.374,62 
Fark 6,17 9.250,02 735,91 640,22 10.815,50 5.648,73 
Fark 47,44 262,75 10,99 161,66 92,33 48,75 
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Seksen ve üzeri yaştaki hastaların toplam tedavisi hastane açısından, primer kalça protezindeki negatif 
değer dışında, primer diz protezinde yaklaşık %7, revizyon diz protezinde %10 ve revizyon kalça 
protezinde %92 daha pahalı bulunmuştur.  Tedavi maliyet farkı, SGK açısından ise sırasıyla, %5, %8 
ve %49 olarak hesaplanmıştır.  

Yaşlı hastaların tedavisinin pahalı olmasının yanında, tanıya dayalı işlem üzerinden ödeme yönteminin 
(paket fiyat) uygulandığı durumlarda, bu maliyet farkının kimin tarafından karşılandığı bir diğer önemli 
konudur. Bu farkı değerlendirmek açısından, yaş grupları için ayrıca, fatura açılımı ve SGK fatura 
tutarları arasındaki fark incelenmiş ve tablo 3’te sunulmuştur. Fark sütununda, fatura açılımı ile SGK 
fatura ödemesi arsındaki farkın rakamsal büyüklüğü verilmiştir. Negatif değerler, yapılan ödemenin 
kaynak kullanımını karşılamadığını ifade etmektedir. Tablodaki bulgular incelendiğinde, primer kalça 
protezinde yaş grupları ve işlem genelinde yapılan ödemenin, hastanenin kaynak kullanımının 
karşıladığı hasta başına ortalama 2014 fiyatları ile 545 TL fazla verdiği bulunmuştur. Primer diz 
protezinde, 80 yaşın altındaki hastalar için yapılan ödeme, kaynak kullanımını karşılarken, 80 ve üzeri 
yaştakilerde karşılayamadığı görülmektedir. Revizyon işlemlerde ise, durumun farklılaştığı, yaş grupları 
ve işlemler genelinde SGK ödemelerinin yetersiz kaldığı hesaplanmıştır. Bu genel yetersizliğe ek olarak, 
80 ve üzeri yaşlardaki hasta tedavi maliyetlerini karşılama oranı daha da düşüktür. Öyle ki, revizyon 
kalça protezi olan ileri yaş hastaların tedavi maliyetlerinin yaklaşık ¼’ü hastanenin üzerinde kalmıştır. 
Hastanenin, 1.472 hastanın tedavisinde katlandığı, negatif tutar farkı (zarar) 68.889 TL bulunmuştur.  

Tablo 3. İşlemlere ve yaş gruplarına göre ödemelerin maliyetleri karşılama durumu. 

İşlem  Yaş grupları 
F.A. Toplam 

(TL) 
Fatura 

toplam (TL) 
Fark 
(TL) 

Ödemelerin maliyeti 
karşılama oranı (%) 

A B (B-A) (B/A)*100 
Primer kalça protezi 
(612.340) 

80 altı 8.288,86 8.818,23 529,36 106,39 
80 ve üzeri 7.742,45 8.383,42 640,97 108,28 
Toplam 8.261,54 8.796,48 534,94 106,48 

Primer diz protezi 
(612.420) 

80 altı 6.701,59 6.712,06 10,47 100,16 
80 ve üzeri 7.145,68 7.021,83 -123,85 98,27 
Toplam 6.727,93 6.731,09 3,17 100,05 

Revizyon diz protezi 
(612.440) 

80 altı 14.604,94 14.384,09 -220,86 98,49 
80 ve üzeri 16.062,09 15.530,33 -531,76 96,69 
Toplam 14.719,55 14.474,24 -245,31 98,33 

Revizyon kalça 
protezi 
(612.490) 

80 altı 11.713,36 11.586,43 -126,93 98,92 
80 ve üzeri 22.528,86 17.235,15 -5.293,70 76,50 
Toplam 13.222,50 12.374,62 -847,88 93,59 

4. Sonuç

Eklem protezleri işlemi yapılan hastaların büyük kısmını, yaşlılar (65 yaş ve üzeri) ve kadın hastalar 
oluşturmaktadır. Primer ve revizyon kalça protezi hastalarında kadın cinsiyet oranı ve ortalama yaş, diz 
protezine göre daha düşüktür. Primer diz protezlerinin uygulanma sıklığı, primer kalça protezinin üç 
katından fazladır. Ancak, işlemlerin revizyon sayıları yaklaşık aynıdır.  

Eklem protezleri toplumun ve sağlık sigortası kurumlarını önemli düzeyde etkileyen işlemlerdir. Etkinin 
temelinde, işlemlerin çok sık uygulanması kadar, yüksek tedavi maliyetlerinin payı bulunmaktadır. 
İşlemler genelindeki yüksek tedavi maliyeti ile birlikte, 80 ve üzeri hastalarda tedavi maliyetleri hem 
hastane hem de SGK açısından daha yüksek bulunmuştur. Ancak, maliyet farkı hastane açısından daha 
yüksektir. Bu farklılığın sonucu olarak da tedavisi daha uzun süren, karmaşık ve komplikasyon olasılığı 
daha yüksek olan ileri yaş ve revizyon hastalarında maliyet farkı hastanenin üzerinde kalmaktadır. 
Bilindiği gibi, bu hasta grubu daha çok eğitim araştırma ve üniversite hastaneleri (üçüncü basamak 
sağlık kurumları) tarafından tedavi edilmektedir. Dolayısıyla, üçüncü basamak sağlık kurumlarının, 
SGK’nın tanıya dayalı işlem üzerinden ödeme yöntemi ile finansal açıdan zarar görme olasılığı 
bulunmaktadır. Diğer taraftan, hastanın yaş, yatış süresi, tanı ve yapılacak işlemleri dikkate alan TİG 
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(Tanı İlişkili Gruplar) temelli ödeme yönteminin (Sağlık Bakanlığı, 2014) yaygınlaşmasının üçüncü 
basamak sağlık kurumları üzerinde kalan maliyetleri azaltabileceği düşünülmektedir.  
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Tip 2 Diyabet Mellitus Hastalarının Cepten Sağlık Ödeme Maliyetlerinin 
Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma1 

Mustafa Kafes2 
Ş. Didem Kaya3 

Özet 

Yaşlanan nüfus, sağlıksız ve dengesiz beslenme, sebep olan risk faktörlerini taşıma gibi nedenlerden dolayı 

dünya genelinde kronik hastaların sayısı her geçen gün artış göstermektedir. Bu kronik hastalıklardan bir tanesi 

de Dünya Sağlık Örgütü tarafından da ölümlere en çok sebebiyet veren dört ana kronik hastalıktan biri olarak 

ifade edilen Diyabet Mellitus hastalığıdır. Her hastalıkta olduğu gibi Diyabet de beraberinde bireylere ekonomik 

bir yük yüklemektedir. Bu sebeple yürütülen bu çalışmada Tip 2 Diyabet hastalarının (servis ve poliklinik) 

hastalık ve hastalık ilişkili cepten ödeme maliyetlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Nicel bir araştırma olan bu 

çalışma aynı zamanda ekonomi araştırması niteliği taşımaktadır. Çalışmanın örneklemini ise bir üniversite 

hastanesine başvuran Tip 2 Diyabet tanılı hastalar oluşturmaktadır. Örneklem seçimi için olasılıksız yöntemden 

gelişigüzel örneklem yöntemi kullanılmıştır. Çalışma için etik kurul ve kurum izni alındıktan sonra veri toplama 

Eylül-Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Cepten ödeme maliyetleri açısından servis ve poliklinik 

olmak üzere her iki hasta grubu içinde ayrı ayrı ortalama maliyet rakamları, servis hastaları için 350,59 TL 

iken; poliklinik hastalarında1046,26 TL olduğu görülmektedir. Son bir sene içinde her iki hasta grubu içinde 

yapılan toplam cepten ödeme maliyeti ise 111,309,442 TL olarak hesaplanmıştır. Ancak bu tutar sadece 

Konya’nın merkez ilçelerinden (Selçuklu, Karatay, Meram) hastaneye başvuru yapmış hastaların maliyetini 

kapsamaktadır. Bu açıdan farklı ilçelerden gelen hastaların, en basitinden yapacak oldukları ekstra ulaşım 

maliyeti gibi ek maliyetler çalışmanın dâhil edilme kriterlerine uygun olmadığı için dâhil edilmemiştir. Hastalar 

açısından maliyetin büyük kısmını Diyabet komplikasyonlu gelişen Diyabetik Ayak gibi hastalıkların sebep 

olduğu ve kullanılması gereken özel ayakkabı ve çorap gibi özel eşyaların oluşturduğu görülmektedir. Bunun 

yanında hastalık için özel olarak kullanılan iğne, şeker ölçüm cihazı ve aparatları gibi kalemler de hastalar 

açısından maliyet teşkil ettiği ifade edilebilir. Bu açıdan hastaların cepten ödeme maliyetinin azaltılması ile ilgili 

hastalara devlet desteğinin arttırılması veya kullanılan aletlerde yerli üretime geçilmesi ve hastaların bu yönde 

teşviki maliyetlerin azaltılmasında önemli rol oynayacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Tip 2 Diyabet, cepten ödeme, Tip 2 Diyabet maliyeti 

1 Bu çalışma, Mustafa Kafes tarafından Dr. Öğretim Üyesi Ş. Didem Kaya danışmanlığında Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde yürütülen yüksek lisans tez çalışmasından türetilmiştir. 
2 Araştırma Görevlisi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, mkafes@konya.edu.tr 
3 Dr. Öğretim Üyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, dkaya@konya.edu.tr  
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A Research on the Determination of the Out of Pocket Health Care 

Expenses of Type 2 Diabetes Mellitus Patients4 

Mustafa Kafes5 
Ş. Didem Kaya6 

Abstract 

The number of chronic patients worldwide is increasing day by day due to the aging population, unhealthy 

and unbalanced diet, and carrying risk factors. One of these chronic diseases is Diabetes Mellitus disease, which 

is one of the four main chronic diseases that cause deaths, which is also announced by the World Health 

Organization. As with any disease, Diabetes also carries an economic burden on individuals. For this reason, 

the aim of this study is to determine the out-of-pocket costs of Type 2 diabetes patients (service and outpatient 

clinic) related to disease. This study, which is a quantitative research, has also the characteristics of an 

economic research. The sample of the study consisted of patients with Type 2 Diabetes who applied to a 

university hospital. Random sampling method was used for the sampling. After obtaining the ethics committee 

and institution permission for the study, data collection was performed between September and December 2017. 

In terms of out-of-pocket payment costs, the average cost figures for each patient group, including service and 

outpatient clinic, were 350.59 TL for service patients, and 1046.26 TL in the outpatient clinic. The total cost of 

out-of-pocket payments made for both groups in the last year was calculated as 111,309,442 TL. However, this 

amount only covers the cost of the patients who applied to the hospital from the central districts of Konya 

(Selçuklu, Karatay, Meram). In this respect, the additional costs of patients from different districts, such as extra 

transportation costs, are not included in the study because they do not comply with the inclusion criteria of the 

study. It is seen that special items such as special shoes and socks, which should be used due to diseases such as 

Diabetic Foot developing with diabetic complications, constitute the majority of the cost for the patients. In 

addition, items such as needles, diabetic measuring devices and apparatus used specifically for the disease are 

costly for the patients. In this respect, increasing the state support to patients or making domestic production for 

these devices and encouraging the patients in this direction will play an important role in reducing the costs.  

Keywords: Type 2 Diabetes, out-of-pocket payment, Type 2 Diabetes cost 

4 This study was derived from the master thesis study conducted by Mustafa Kafes, at Necmettin Erbakan 
University Health Sciences Institute, with the consultancy of Assistant Professor Dr. Ş. Didem Kaya. 
5 Research Assistant, Necmettin Erbakan University, mkafes@konya.edu.tr 
6 Dr. Assistant Professor, Necmettin Erbakan University, dkaya@konya.edu.tr  
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1. Giriş 

Tarihin en eski çağlarında yaşayan insanlardan günümüz insanlarına kadar toplumlar, 

hastalıkların farkında olmuşlar ve onları iyileştirmek veya etkilerini en aza indirmek amacıyla çeşitli 

uygulamalar ve eylemler gerçekleştirmişlerdir. Sümerlilere ait eski tabletlerde yaraya veya cerahatli 

yere lapa koymak suretiyle tedavi etme girişimlerinde bulundukları bilinmektedir. Bulunan bu tabletler 

eski tıbbi ve medikal metinleri içinde barındırmaktadır. Ancak bu metinler hastalıklar ile ilgili 

uygulanacak talimatlar ve tedavileri içermesine rağmen hastalıkların kendileri hakkında herhangi bir 

bilgi barındırmamaktadır (Lubkin ve Larsen 2006). 

Hastalık kelimesi Türk Dil Kurumu tarafından ‘organizmada birtakım değişikliklerin ortaya 

çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtı’ ve ‘ 

ruh sağlığının bozulması’ olarak tanımlanmıştır. 

1.1. Diyabet Mellitus Hastalığı Ve Tip 2 Diyabet Mellitus 

Diyabet Mellitus, kandaki glukoz miktarını dengeleyen hormon olan insülinin eksikliği 

durumunda ya da yeterli miktarda salgılansa bile vücutta kullanılamaması sonucu meydana gelen 

kronik bir metabolizma bozukluğudur (THSK 2014).  

Tip 2 Diyabet ise geçmişte “insüline bağımlı olmayan Diyabet” ve “erişkin Diyabet” gibi 

isimlerle de adlandırılan, en yaygın görülen ve küresel Diyabet tanı vakalarının %90’dan fazlasını 

oluşturan Diyabet Mellitus tipidir. Aynı zamanda yetişkin bireylerde görülen en yaygın metabolizma 

hastalığı olarak karşımıza çıkmaktadır. Tip 2 Diyabet hastalığından muzdarip bireyler Diyabetin 

yanında birçok sağlık problemini de yaşayabilmektedirler. En basit ifade ile Tip 2 Diyabet tanılı 

bireylerin %85’i kilolu ve obez kişilerdir. Aynı zamanda görme kaybı, ayak ampütasyonu ve böbrek 

yetmezliği gibi problemlerin başında da Tip 2 Diyabet hastalığı gelmektedir. Genetik yatkınlık gibi 

durumlar bu hastalığın gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Ancak günlük yaşam tarzından 

kaynaklanan yetersiz ve düzensiz beslenme, değiştirilebilir risk faktörleri arasında gösterilen fiziksel 

aktivite yetersizliği gibi birçok çevresel faktör de hastalığın ortaya çıkışını ve ilerlemesini etkileyip 

hızlandıran faktörler olarak görülebilir.  (Yalın ve ark. 2011; İmamoğlu 2005;  Yümin Tütün 2014). 

1.2. Diyabetin Direk ve Dolaylı Maliyeti 

Toplam küresel Diyabet maliyeti Dünya Ekonomi Formu verilerine göre 2010 yılında 500 

milyar dolar seviyelerinde seyretmekteyken 2030 yılında bu miktarın 745 milyar dolar seviyelerine 

çıkması beklenmektedir. İfade edilen miktarların çoğunu direk maliyetler oluşturmaktadır (WEF, 

HSPH 2011). 
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Aşağıdaki tabloda gelir gruplarına göre ülkelerin Diyabet ile ilgili istatistikleri 

gösterilmektedir. 

Tablo 6. Gelir grubuna göre ülkelerin Diyabet ile ilgili istatistikleri (2010) 

Gelir 

Grubu 

Direk 

Maliyetler 

(Milyar) 

Engellilik 

Maliyeti 

(Milyar) 

Mortalite 

Maliyeti 

(Milyar) 

Direk 

Maliyetin 

Küresel 

Maliyete 

Oranı 

Dolaylı 

Maliyetin 

Küresel 

Maliyete 

Oranı 

Diyabetli 

Hastaların 

Küresel 

Nüfusa 

Oranı 

Üst Gelir 341.5$ 41.7$ 5.8$ 90.8 49.8 26.2 

Üst-orta 

gelir 

28.1$ 33.1$ 2.1$ 7.5 36.8 33.8 

Alt-orta 

gelir 

6.0$ 11.3$ 0.8$ 1.6 12.6 34.3 

Alt gelir 0.4$ 0.7$ 0.1$ 0.1 0.8 5.7 

Toplam 376$ 86.8$ 8.8$ 100.0 100.0 100.0 

Kaynak: WEF, HSPH 2011 

Konu ile alakalı Türkiye’de de çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Malhan vd. (2014) Tip 2 

Diyabet tanısı konulmuş 4.3 milyon hasta üzerinde yürüttükleri bir çalışmada Tip 2 Diyabet hastaları 

için toplam maliyeti 2010 yılına göre 11.366-12.859 milyar TL arasında bir miktar olarak ifade 

etmişlerdir. Bu rakam GSYİH’de %1’lik  bir paya karşılık gelmektedir. Dolaylı ve direk maliyetlerin 

dâhil olduğu bu rakam ülkemizde de hastalık ile ilgili yapılan harcamaların boyutunu gösterir 

niteliktedir. Dolaylı ve direk maliyet kalemlerinin yer aldığı bu miktarda en büyük pay (%24,3-%32,6) 

kardiyovasküler komplikasyonlarındır. Ardından böbreklerle ilgili komplikasyonlar (%25-%28,3) ve 

eş zamanlı kardiyovasküler ve antihipertansif ilaç maliyeti takip etmektedir. Ayrıca konu ile ilgili 

belirtilen maliyet verileri yalnızca Tip 2 Diyabet tanısı konmuş hastaları kapsayan bir çıktıdır. Her ne 

kadar prevalans açısından Tip 2 Diyabet diğer tiplere göre daha sık görülen bir tür olarak karşımıza 

çıksa da ülkemiz açısından diğer Diyabet tiplerini de kapsayan bir maliyet araştırmasının sonucu daha 

yüksek rakamlara işaret edecektir (Malhan vd. 2014). 

Hasta başına maliyetin hesaplanması için yürütülen bir diğer çalışmada ise Keskek ve ark. 

(2013) Tip 1 ve Tip 2 Diyabet hastaları açısından yıllık tedavi maliyetini 607.4 $ olarak 

hesaplamışlardır. Bu hesaplanan fiyatın içerisine servis, ilaç ve ilgili basit cihazların maliyeti dâhildir.  
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2. Yöntem 

Nicel bir araştırma olan bu çalışma aynı zamanda ekonomi araştırması niteliği taşımaktadır. 

Araştırma evrenini, Konya ili kent merkezinde yer alan bir üniversitenin tıp fakültesi hastanesinin 

endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları polikliniğine başvuran tüm Tip 2 Diyabet hastaları 

oluşmaktadır.  

Çalışmanın örneklemini ise bir üniversite hastanesine başvuran Tip 2 Diyabet tanılı hastalar 

arasından olasılıksız yöntemden gelişigüzel örneklem yöntemi ile seçilmiş hastalar oluşturmaktadır. 

Verilerin toplanması için araştırmacı tarafından benzer çalışmalardan faydalanılarak geliştirilen, 

hastalar ile refakatçilerin yüklendiği maliyetin belirlenmesini amaçlayan sorulardan oluşan anket 

formu kullanılmıştır. Oluşturulan anket formu araştırmacı tarafından hastalarla yüz yüze görüşme 

yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.  

3. Bulgular 

Uygulamanın gerçekleştirildiği gönüllü poliklinik hastalarının cinsiyet değişkenine göre 

%61’nin erkek kalan hastaların (%39)  ise kadın hastalar olduğu görülmektedir. Aradaki bu fark kadın 

katılımcıların uygulamaya katılmada daha çekingen ve temkinli yaklaşmaları ile açıklanabilir. Yine 

Tip 2 Diyabet için polikliniğe başvuran hastalarda ortalama yaşın 61,6 olması da yaş değişkeni 

açısından elde edilen sonuçlardan bir tanesidir. Servis hastaları için yukarıda ifade edilen iki değişken 

açısından elde edilen veriler ise %60 kadın; %40 erkek ve ortalama yaş 60 olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Her iki grup için de hastaların Genel Sağlık Sigortası haricinde özel bir sağlık 

sigortalarının bulunmadığı görülmektedir. Türkiye’de 2015 verilerine göre nüfusun sadece %2’sinin 

özel sağlık sigortasına sahip olduğu düşünülürse, bu durum elde edilen maliyet verilerini Tip 2 

Diyabet hastaları açısından daha genellenebilir kılmaktadır. Poliklinik ve servis hastaları olarak iki 

grupta Tip 2 Diyabet hastalarının cepten ödeme maliyetlerinin hesaplanması amaçlanan bu çalışmada 

maliyet ile ilgili bulgulara bakıldığı zaman her iki grup için de toplam cepten ödeme maliyeti 

111,309,442 TL olarak hesaplanmıştır. Belirtilen bu maliyet bir sene içinde sadece bir sefer yatış 

gerçekleştirmiş servis hastaları ve oluşturulan soru formunda “son bir sene içinde kaç defa poliklinik 

hastası olarak geldiniz?” sorusuna verdikleri yanıt doğrultusunda gelmiş poliklinik hastalarının 

toplam maliyetini oluşturmaktadır. Bu bakımdan servis hastaları için bir senede iki veya daha fazla 

yatış gösterme durumlarına göre maliyet farklılık gösterebilir. Her iki hasta grubu için ayrı ayrı 

maliyetlere bakıldığında servis hastalarında bu maliyet 3,782,164 TL olarak görülürken; poliklinik 

hastalarında ise rakam 107,527,278 TL olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan bu cepten ödeme 

harcamalarına Diyabet kaynaklı gelişen diğer komplikasyonlar için yapılan harcamalar da dâhil 

edilmiştir. Özellikle Diyabetik ayak ve ayakta yara çıkmasından şikâyetçi hastaların senelik Diyabetik 

ayak ayakkabısı, çorabı ve bununla ilgili hastaneye git-gel gibi harcamalarının 500-600 TL’yi geçtiği 

görülmektedir. Kişi başı ortalama cepten ödeme maliyetlerine bakıldığı zaman servis hastaları için bu 
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maliyetin 350,59 TL; poliklinik hastaları için de 1046,26 TL olduğu görülmektedir. Aradaki bu fark 

poliklinik hastalarının bir sene içinde iki veya daha fazla kontrol için hastaneye gelmelerinin 

oluşturduğu maliyet farkı olarak da düşünülebilir. Ayaktan hastalar için bir sene içinde hastaneye 

başvuru ortalamalarına bakıldığında değerin 2,9 olduğu görülmektedir. Servis hastalarında da hasta 

başına düşen maliyet kaba bir hesapla poliklinik hastalarının ortalama değeri olan 2,9 ile çarpıldığında 

1016,71 TL olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun da poliklinik hastalarının maliyetine yakın bir 

maliyet olduğu görülmektedir.  

Aşağıda verilen Tablo 1 ve Tablo 2’ de her iki hasta grubu için de ayrı maliyet kalemleri 

gösterilmektedir. 

Tablo 1. Servis (Yatan) Hastaları İçin Ortalama Cepten Ödeme Maliyetleri  

Ödeme Kalemleri Ortalama Maliyet 

Diyabete Bağlı Hastalığın Maliyeti  235 TL 

Hastaneye Gidiş-Dönüş Maliyeti 11,80 TL 

Yatılan Süre Boyunca Yapılan Diğer Maliyetler 46,20 TL 

Rafakatçi Ulaşım Maliyeti 9,68 TL 

Yatılan Süre Boyunca Refakatçi Tarafından 
Yapılan Diğer Maliyetler 47,91 TL 

Toplam 350,59 TL 

 

Tablo 2. Poliklinik (Ayaktan) Hastaları İçin Ortalama Cepten Ödeme Maliyetleri 

Ödeme Kalemleri Ortalama Maliyet 

Diyabete Bağlı Hastalığın Maliyeti  340 TL 

Hastanın Diyabet İle İlgili Kullandığı Alet vb. 
Araçların Maliyeti 

93.30 TL 

Diyabet İle İlgili Tükettiği Besin Gıdalarına 
İlişkin Maliyet (Perhiz, diyet vb. için) 

445.30 TL 

Hastanede Geçirilen Zamanda Yenilen Yemeğin 
Maliyeti 

59 TL 

Hastaneye Git-Gel Yol Maliyeti 41.60 TL 

Hastanın Hastanede Geçirilen Zaman Boyunca 
Yapmış Olduğu Diğer Harcamaların Maliyeti 

31.46 TL 
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Refakatçi İçin Yemek Maliyeti 20.60 TL 

Refakatçinin Hasta İle Beraber Olduğu Sürece 
Yapmış Olduğu Diğer Harcamaların Maliyeti 

15 TL 

Toplam 1046.26 TL 

 

4. Tartışama ve Sonuç 

Yürütülen bu çalışma Tip 2 Diyabet hastalarının cepten ödeme maliyetinin hesaplanması açısından 

Türkiye’de yapılan ilk çalışma olma özelliğinden kaynaklı verilerinin başka araştırmalar tarafından 

kıyaslanabilirliği açısından sınırlılıklar taşımaktadır. Ancak çalışmanın verilerine bakıldığında devlet 

desteğinin yanında hastaların ceplerinden yapmış oldukları ödemelerde özellikle Diyabet 

komplikasyonlu gerçekleşen Diyabetik ayak gibi hastalıklarda kullanılan ayakkabı, çorap vb. 

maliyetlerin oluşturduğu miktarın fazlalığı göze çarpmaktadır. Bunun yanında günlük kullanım 

miktarına bağımlı olarak şeker ölçme cihazı aparatları, kullanılan Flexpen’in iğneleri ve tatlandırıcılar 

da hastalar açısından bir maliyet teşkil etmektedir. Ancak belirtilmelidir ki devlet tarafından bir kısmı 

karşılanan bu maliyet kalemlerindeki cepten ödeme maliyeti hastadan hastaya değişiklik 

göstermektedir.  

Yürütülen çalışmada belirtilen maliyetin azaltılması açısından hastalara devlet desteğinin 

arttırılması veya kullanılan aletlerde yerli üretime geçilmesi ve hastaların bu yönde teşviki maliyetlerin 

azaltılmasında önemli rol oynayacaktır.  
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SAĞLIK YÖNETİCİSİ KAVRAMININ METAFORİK BİR ANALİZİ  

Necla Yılmaz 1 
Elif Özer 2 

Rabia Fettahoğlu3 
 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencilerinin sağlık yöneticisine ilişkin algılarının metaforlar 
aracılığıyla tespit edilmesini sağlamaktır. Bu amaca yönelik olarak çalışmada nitel araştırma yöntemi tercih 
edilmiş olup, olgu bilim (fenomenoloji) deseninden yararlanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Süleyman 
Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü’nde öğrenim gören 276 sağlık 
yöneticisi adayı oluşturmaktadır. Katılımcılardan “Sağlık yöneticisi ……………gibidir; çünkü …………”  şeklinde 
bir tamamlama ile elde edilen veriler; içerik analizi kullanılarak incelenmiştir. Araştırma sonucunda üretilen 
metaforlar; yönetsel unsurlar bakımından, yönetici nitelikleri bakımından, hayati öneme sahip olması bakımından, 
liderlik özellikleri taşıması bakımından, birçok unsuru bünyesinde barındırması bakımından, verdiği fayda 
bakımından, mesleğin algılanan olumsuzlukları bakımından ve meslekteki konumu bakımından şeklinde 8 farklı 
kategori kapsamında ele alınmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Yöneticisi, metafor, nitel araştırma 

 

METAFORIC ANALYSIS OF HEALTH MANAGER CONCEPT 

 

Abstract 

The aim of this study is to make the perceptions of Health Management Department students about the healthcare 
manager through metaphors. Qualitative research method was preferred for this purpose and the phenomenology 
pattern was used. The research group of the study is composed of 276 health administrators who are studying at 
the Department of Health Management at Süleyman Demirel University Faculty of Economics and Administrative 
Sciences. Participants were like "The health manager is ..................; because ............ " were analyzed using a 
content analysis of the data obtained with a completion. Metaphores produced as a result of research; in terms of 
administrative elements, in terms of manager qualities, in terms of having vital presets, in terms of leadership 
qualities, in terms of incorporate many elements, in terms of the benefit it gives, in terms of the perceived 
negativities of the profession, in terms of occupational position in the form of 8 different categories. 

Key Words: Healthcare manager, metaphor, qualitative research   

1. Giriş 

Dünya koşullarının değişmesi neticesinde insanların ihtiyaç ve beklentilerinde dönüşümler 
yaşanmıştır. Toplumsallaşmayla beraber insanlar sürekli iletişim halinde olmaya başlamıştır. Ortaya 
çıkan değişimler neticesinde hizmet işletmelerine olan önem artmıştır. Hizmet işletmeleri adına en fazla 
öneme sahip alan ise, sağlık hizmetleri olarak ele alınmaktadır. Bu anlamda öne çıkan kuruluşlar ise 
sağlık kuruluşları olarak ifade edilmektedir. Sağlık kuruluşlarında verilen hizmetin yapısı gereği farklı 
disiplinlerin bir araya gelmesi nedeniyle hatayı kabul etmeyen bir özellik taşımaktadır. Sağlık kurumları 
adına hizmetin etkili ve verimli olması için de planlama, örgütleme, yöneltme ve kontrol işlevlerinin 
doğru şekilde bir araya gelmesini sağlayacak profesyonel yöneticilere gereksinim duyulmaktadır. 
Ülkemizde sağlık hizmetlerinin sunumu bakımından hem sosyal politikalar hem de sağlık alanında 
yaşanan gelişmeler neticesinde Cumhuriyet’in ilk günlerinden bu yana belli değişimler yaşanmıştır. 
1980 ile 2000 arasında Dünya Bankası gibi kuruluşların desteğinin alınması nedeniyle hizmet 
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2 Yüksek Lisans Öğrencisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, elif.ozer94@hotmail.com  
3 Yüksek Lisans Öğrencisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, rabiafettahoğlu95@gmail.com 
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sunumunda finansman kadar oluşturulan projelerle her alanda desteklenmeye çalışılmıştır. Bu 
açıklamalar neticesinde üniversitelerde sağlık yönetimi ve işletmeciliği alanı açılmış ve yaygınlık 
kazanmaya başlamıştır. (Öztürk ve Ilıman, 2015: 73; Ayanoğlu vd., 2013: 2). Bu bakımdan sağlık 
hizmeti sunumunda görev alan yöneticilerin alanla ilgili bilgi sahibi olmasının yanı sıra çağın 
gereklerine uygun hareket etmesi önem arz edebilir. Bu sebepten ötürü sağlık yöneticileri sağlık 
hizmetlerinde var olan mevcut sorunların üzerine giderek çağdaş yönetim tekniklerini kendi sağlık 
sistemleriyle entegre bir şekilde yürütebilir. Bu anlamda sağlık yöneticilerinin ekonomi, hukuk, 
finansman, kalite yönetimi ve pazarlama alanlarında eğitim almış olması önemli görülmektedir.  

Sağlık yöneticileri ile ilgili literatürde yer alan araştırmalara bakıldığında oldukça fazla çalışma 
olduğu görülmektedir (Şener vd., 2010; Bulut ve İşman, 2004; Tanrıverdi vd., 2010; Öztürk vd., 2008; 
Karsavuran, 2014a; Aslan ve Özata, 2006; Bostan vd., 2012; Kahyaoğlu vd., 2013; Karsavuran, 2014b). 
Daha geniş kapsamlı olarak sağlık çalışanlarının mesleklerine ilişkin algılarını metafor analiziyle ortaya 
koyan Bozkurt’un yüksek lisans tezi bulunmaktadır ( 2012). Diğer meslek dalları için literatüre 
bakıldığında metafor analizi sayesinde bunun ortaya konduğu görülmektedir (Kale ve Çiçek, 2015; 
Çetinkaya, 2014; Dös, 2010; Güveli vd., (2011); Tortop, (2013; Saban, 2009; Altun ve Camadan, 2013). 
Bu bilgiler ışığında sağlık yöneticisi adaylarının mesleklerine yönelik algılarını ortaya koyan bir 
çalışmanın olmadığı görülmüştür. Bu çalışma neticesinde sağlık yöneticisi adayı ola öğrencilerin “sağlık 
yöneticisi” algısını ortaya koymak için metafor analizinden yararlanılacaktır.  

2. Yöntem 

Bu araştırmanın amacı, Sağlık Yönetimi bölümünde öğrenim gören öğrencilerin “sağlık yöneticisi” 
kavramına ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla belirlemektir. Öğrencilerin “sağlık yöneticisi” 
hakkında ne tür metafor oluşturdukları ve oluşturulan metaforların ortak özellikleri açısından hangi 
kategoriler altında toplandığını amaçlayan bu çalışma nitel araştırma yöntemi ile kurgulanmıştır. 
Çalışma ayrıca, “sağlık yöneticisi” olgusunun derinlemesine araştırılmasına imkân tanıyan 
fenomenoloji (olgu bilim) deseni ile yürütülmüştür.  

Bu araştırma, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının güz ve bahar döneminde Süleyman Demirel 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi bölümünde 1., 2., 3., ve 4.sınıfta 
öğrenim gören toplam 276 öğrencinin katılımıyla yürütülmüştür. 

Araştırma kapsamında elde edilen verilerin incelenmesi adına nitel analiz tekniklerinden biri olan 
içerik analizi kullanılmıştır. Saban’ın (2008: 424) ele aldığı şekliyle metafor; X olgusunun Y olgusu gibi 
olduğunu açık ya da örtük bir biçimde belirtilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Metaforu güçlü kılan olgu ise 
iki benzer olmayan kavram arasında bir bağ kurması sayesinde olmaktadır. Araştırmaya başlanmadan 
evvel daha önce bu konuda çalışma yapmış olan çalışmalar ( Altun ve Camada, 2013; Aydın, 2010; 
Cerit, 2008; Ocak ve Gündüz, 2006; Öztürk, 2007; Saban, 2008) incelenmiştir. Bu neticede ortak bu 
çalışmalarda da geçtiği üzere metaforların analizi ve yorumlanmasında beş aşama altında 
gerçekleşmiştir. Bu aşamalar ise;  (1) Adlandırma Aşaması, (2) Eleme ve Arıtma Aşaması, (3) Derleme 
ve Kategori Geliştirme Aşaması, (4) Geçerlik ve Güvenirliği Sağlama Aşaması ve (5) Verileri Bilgisayar 
Ortamına Aktarma Aşaması şeklinde ele alınmıştır. Bu çalışma kapsamında üstte geçen aşamalar 
sırasıyla izlenmiş ve sağlık yöneticisinin nasıl algılandığına ilişkin ortaya konan metaforların analizi ve 
yorumlaması aşağıdaki başlıklar altında gerçekleşmiştir.  

3. Bulgular 

Bu bölümde araştırma kapsamında Sağlık Yönetimi öğrencilerinin “sağlık yöneticisi” kavra-
mına yönelik geliştirdikleri metaforlara ilişkin bulgular sunulmuştur. Katılımcıların ürettikleri metafor 
ifadeleri incelendiğinde bu metaforların ortak özellikleri bakımından 8 adet farklı kavramsal kategori 
altında toplanabildiği görülmüştür. Bu kategoriler; Yönetsel Unsurlar Bakımından, Yönetici Nitelikleri 
Bakımından, Hayati Öneme Sahip Olması Bakımından, Liderlik Özellikleri Taşıması Bakımından, 
Birçok Unsuru Bünyesinde Barındırması Bakımından, Verdiği Fayda Bakımından, Mesleğin Algılanan 
Olumsuzlukları Bakımından ve Meslekteki Konumu Bakımından şeklindedir.  

Tablo 1: Kategori ve Metaforlara Ait Değişkenler 
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Kategori Metaforlar Frekans Metafor 
Adedi 

Yönetsel 
Unsurlar 
Bakımından 

Yapı taşı (1), Aile Reisi (1), SAS Komandosu (1), Göz (1), 
Horoz (1), Çoban (4), Ev Hanımı (1), Baba (3), Anne (1), 
Ördek (1), Beyin (3), Bilgisayar (1), Padişah (1),  
Horoz (1), Hastanenin gözlüğü (1), Şemsiye (1), Pusula (1), 
yük kamyonu (1), Meyve Ağacı (1), Yönetmen (1), Çark 
(1), Köy muhtarı (1), Cumhurbaşkanı (1), 
Telefon ayarı (1), Şoför (1) 

32 25 

Yönetici 
Nitelikleri 
Bakımından 

Kral (1), Kral Ragnar Latbrok (1), Anne (2),  Maymun (1), 
Kalite (1), Teknoloji (1), Aynalı cam filmi (1), Kar (1), 
Kitap (1), Bilgisayar(1), Oruç (1), Karınca (1), Dağ (1), 
Telefon alarmı (1), Köpek (1), Kanguru (1), Terazi (1), 
Bukalemun (1), Bilgisayar (1), Meyve (1), Çanta (1), 
Teknoloji (1), Robot (1), Öğrenci (1) 

29 28 

Hayati Öneme 
Sahip Olması 
Bakımından 

Fidana hayat veren can suyu (1), Hastanenin Direği (1), 
Yemek (2), Binanın Kaba İnşaatı (1), Çay (1), Ağacın kökü 
(1), Beton (1), Omurga (1), Buğday (1), Arabanın motoru 
(1), Sağlık (1), Hayat kurtaran (1), Su (8), Maden (1), Ağaç 
(1), Hastanenin kolonu (1), Puzzle parçası (1), Can kurtaran 
(1), İskelet (1), Direk (1), Yağ (1), Ağaç kökü (1), Bina 
temeli (3), Kalp (1), Makinenin başlangıç düğmesi (1), 
Bilgisayar anakartı (1), Güneş (1), Orman (1), Beyin (1). 

39 28 

Liderlik 
Özellikleri 
Taşıması 
Bakımından 

Beyin (1), Aslan (8), Kurt (1), Oymak beyi (1), 
Anayasa (1), kraliçe arı (1), Mor renk (1) 14 7 

Birçok unsuru 
bünyesinde 
barındırması 
bakımından 

Kısır (1),  Ağaç (2), Rubik Küpü (1), Anne (1), Nar (1), 
Ahtapot (1),  Bilgisayar (1), Araba kullanmak (1), Çanta (1), 
Buğday başağı (1), Benzin istasyonu (1), Bukeleman (1), 
Bilgisayar işletimcisi (1), Kitap (1), Ağaç kökü (1), Ahtapot 
(1), Ahtapot (1) 

18 17 

Verdiği Fayda 
Bakımından 

Odun (1),  Kişisel gelişim kitabı (1), Mum (1), Köprü (1), 
Baba (3), Domates (1), Lpg'li araç (1), Güneş (1), Çınar (1), 
Hastanenin temel taşı (1), Güneş (1), Çoban (1), Hesap 
makinesi (1), C vitamini (1), Atmosfer (1) , Sokakları 
kaplayan çiçek yaprakları (1), Ağaç (1), Şarkı (1), Ev 
Hanımı (1), Tuz (1), Gül (1), Ev işleri (1), Arı (1), Anahtar 
(1), Arı (1), Kurtarıcı (1), İlaç (1), Işık (1), Ceket (1).  

31 29 

Mesleğin 
Algılanan 
Olumsuzlukları 
Bakımından 

Çamaşır Makinesi (1), Yokuş (1), Uçak (1), Pırasa Yemeği 
(1), Boş Teneke (1), Tarih (1), Apandis (1), Çürük karpuz 
(1), Beyaz pastel boya (1), Karadelik (1), Balık (1), Dilekçe 
(1), Kapatılmış tren garı (1), Ceviz (1), Görünmez 
kahraman (1), Deniz (1),  Dolaba konmayı unutulan, meyve 
(1), gözleri görmeyen bir insan (1), İşsiz (3),  Limon (1), 
Hamal (1), Dolar (1), Ruhsal güçler (1), Erişilmesi zor bir 
ufuk (1), Hayal (1), Halı (1), Mum (1), Tuz (1), Kitap (1), 
Ofsayt (1), Kenarda duran vazo (1), Greyfurt (1), Hiçbir şey 
(1), Bıçak (1), Amele (1), Karanlık (1), Tuvalet kağıdı (1),  

47 47 
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Çıkmaz yol (1), Türkiye (1), Meyve vermeyen ağaç (1), 
Cıvık hamur (1), Ayakkabı (1), Amele (1), Marka (1), Ekşi 
sakız (1).  

Meslekteki 
Konumu 
Bakımından 

Yeşillik (1), Paslı bir demir (1), Bebek (1), Evin Kapısı (1), 
Kalp (1), Akraba evliliği (1), Bor (1), Geniş bir ailenin 
babası (1), İzmir Halkapınar metro istasyonu (1), Çölde 
yağan kar (1), Gezegen (1), Milyonluk bir eşya (1), 
Etkileyici film (1), Ağaç (1), Şarap (1), Beton (1), Mutfak 
robotu (1), Hastane (1), Fidan (1), Güneş (1), Kömür (1), 
Atanamayan öğretmen (1), Bal peteği (1), Midye (1), 
Türkiye (1), Gülün dikeni (1), Altın (1), Dolar (1), Domates 
(1), Makyaj bazı (1), Engeli olan bir yol (1), Umut (1), İnci 
(1), Kelaynak (1), Oyuncak (1).  

35 35 

Kategori 1: Yönetsel Unsurlar Bakımından Sağlık Yöneticisi 

Yönetsel özellikler kategorisi altında toplanan metaforlar incelendiğinde, sağlık yönetimi 
bölümünde okuyan öğrencilerin zihinlerindeki sağlık yöneticisi algılarının daha çok yönetsel özellikler 
odaklı olduğu görülmektedir. Katılımcıların belirttikleri metaforların ortak noktasının; bir sağlık 
yöneticisinin yönetim fonksiyonu başta olmak üzere, planlama, kontrol etme, yol ve yön gösterme, 
sorumluluk sahibi olma, karar verebilme ve koordinasyon gibi yönetim konusunun asli ve önemli 
unsurlarına sahip olabilme gerekliliği gibi konulardan oluşmasıdır. Tablo 1 incelendiğinde bu kategoriyi 
temsil eden 25 metafor üretildiği ve bu metaforların 32 kişi tarafından geliştirildiği görülmektedir. 
Çoban metaforunun en fazla üretilen metafor olduğu, baba ve beyin metaforlarının ise, üçer kez 
üretildiği diğer metaforların ise birer kez üretildikleri görülmektedir. Bu kategoriyi temsil eden 
metaforları üreten katılımcıların ifadelerine bakıldığında, sağlık yöneticisinin hastane içindeki 
sorumluluğunun fazla olmasına ve hastanenin işleyişinin ona bağlı olmasına vurgu yapıldığı 
görülmektedir. Aşağıda bu kategoriyi temsil eden bazı metafor örneklerine yer verilmiştir.  

Sağlık Yöneticisi; SAS Komandosu gibidir; çünkü elleri kolları bağlı suya atılmış sas 
komandosu gibidir, her türlü kısıtlama ile yönetmeye çalışır (Katılımcı 51, E).   

Sağlık Yöneticisi beyin gibidir; çünkü hastanenin işleyişinden sorumludur. Neler yapılacağına 
karar veren düşünen, bilen kişidir (Katılımcı 122, K).  

Sağlık Yöneticisi çoban gibidir; çünkü yöneticiler de çobanlar gibi belli bir topluluğu yönetir 
(Katılımcı 115, K). 

Sağlık Yöneticisi baba gibidir; çünkü her şeyi üstlenir. Üzerinde çok fazla yük vardır. (Katılımcı 
254, K). 

Sağlık Yöneticisi yönetmen gibidir; çünkü yapılacak şeyleri daha önceden planlar ve koordine 
eder  (Katılımcı 180, E). 

Kategori 2: Yönetici Nitelikleri Açısından 

Bu kategori altında toplanan metaforlar incelendiğinde, sağlık yönetimi bölümünde öğrenim 
gören öğrencilerin sağlık yöneticisi algılarını daha çok yöneticinin özellikleri üzerinde durarak 
yansıttıkları görülmektedir. Katılımcılar tarafından üretilen metaforların ortak noktası; bir sağlık 
yöneticisinin işinin ehli olma, otoriter olma, yeniliklere ayak uydurma, sürekli öğrenme ve kendini 
geliştirme gibi yöneticinin sahip olması gereken özelliklerden oluşmasıdır. Tablo 1 incelendiğinde bu 
kategoriyi temsil eden 28 metafor üretildiği ve bu metaforların 29 kişi tarafından geliştirildiği 
görülmektedir. Anne metaforunun iki kez diğerlerinin ise birer kez üretildiği görülmektedir. Bu 
kategoriyi temsil eden metaforları üreten katılımcıların ifadelerine bakıldığında, sağlık yöneticisinin 
yeterli bilgi donanımına sahip olduğu, zeki olduğu, yeniliklere açık olduğu, otoriter olduğu, vicdanlı ve 
liyakatli olduğu gibi özelliklere değinildiği görülmektedir. Bu kategoriyi temsil eden bazı metafor 
örneklerine aşağıda yer verilmiştir. 
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Sağlık Yöneticisi; teknoloji gibidir; çünkü teknoloji sürekli gelişim göstermektedir. Bu yüzden 
sağlık yöneticisi sürekli yeniliklere ayak uydurmak zorundadır (Katılımcı 20, K).   

Sağlık Yöneticisi bilgisayar gibidir; çünkü bütün bilgiyi içinde toplar (Katılımcı 105, K).  

Sağlık Yöneticisi anne gibidir; çünkü bir anne evlatlarına karşı hem otoriter hem de daima 
şefkatli yaklaştığı gibi sağlık yöneticisi de kurumda çalışanlarına öyle yaklaşmalıdır. Bir aileyi ayakta 
tutabilecek temel güç olan anne gibi (Katılımcı 8, K). 

Sağlık Yöneticisi öğrenci gibidir; çünkü sürekli öğrenir ve kendini geliştirir (Katılımcı 151, K).  

Sağlık Yöneticisi terazi gibidir; çünkü sağlık yöneticisi eşit davranır (Katılımcı 234, K).  

Sağlık Yöneticisi robot gibidir; çünkü işine duygularını karıştırmaz yapabileceğinin en iyisini 
yapmaya odaklanmıştır. Verilen komutlar doğrultusunda işini yapar (Katılımcı 150, K). 

Kategori 3: Hayati Öneme Sahip Olması Bakımından Sağlık Yöneticisi 

Bu kategoriye ilişkin ortaya konulan metaforlar incelendiğinde, sağlık yönetimi bölümünde 
okuyan öğrencilerin sağlık yöneticisini hastane içinde kritik bir unsur olarak ifade ettikleri 
görülmektedir. Bu kategoride üretilen metaforların ortak özelliği, bir sağlık yöneticisinin hastane 
yönetimi içinde önemli görev ve sorumluluklarının olması, olmazsa olmaz bir konumda bulunması gibi 
düşüncelerden oluşmasıdır. Tablo 1 incelendiğinde bu kategoriyi temsil eden 28 metafor üretildiği ve 
bu metaforların 39 kişi tarafından geliştirildiği görülmektedir. Su metaforunun  en fazla üretilen metafor 
olduğu, binanın temeli metaforunun üç kez, yemek metaforunun iki kez ve diğerlerinin ise birer kez 
üretildiği görülmektedir. Katılımcıların ifadelerine bakıldığında daha çok sağlık yöneticisinin hastaneyi 
ayakta tutan kişi olduğu, bir hastanenin her zaman sağlık yöneticisine ihtiyacı olduğuna yani hastane 
için olmazsa olmaz bir konumda olduğu üzerinde durulmuştur. Ayrıca hastanenin düzeninin ve 
kontrolünün ona bağlı olduğuna kısacası sağlık yöneticisinin hastane için önemli bir kişi olduğuna vurgu 
yapıldığı görülmektedir. Aşağıda bu kategori altında toplanan bazı metafor örneklerine yer verilmiştir. 

Sağlık Yöneticisi; su gibidir; çünkü vücudumuzun her daim suya ihtiyacı vardır. Hastanelerin 
har daim yöneticiye ihtiyacı olduğu gibi (Katılımcı 164, K).   

Sağlık Yöneticisi; yemek gibidir; çünkü nasıl insan yemek yemeden hayatını devam ettiremezse, 
hastanelerde sağlık yöneticisi olmadan var olamazlar  (Katılımcı 19, E).   

Sağlık Yöneticisi; binanın temeli gibidir; çünkü yönetici olmak bir işletmenin en alt 
kademesinden en üst düzeye kadar o işletmeyi ayakta tutmaktır (Katılımcı 10, K).  

Sağlık Yöneticisi; puzzle parçası gibidir; çünkü o parça eksik olduğu sürece tam resim ortaya 
çıkmaz. Görüntüsü tamamlanmaz (Katılımcı 183, K).    

Sağlık Yöneticisi; çay gibidir; çünkü nasıl Rize çaysız düşünülemezse, hastanelerde sağlık 
yöneticisiz düşünülemez (Katılımcı 43, K).    

Sağlık Yöneticisi; omurga gibidir; çünkü hastaneyi ayakta tutar  (Katılımcı 78, K).    

Kategori 4: Liderlik Özellikleri Taşıması Bakımından 

Katılımcılar tarafından üretilen bu kategori altındaki metaforlar incelendiğinde, sağlık yönetimi 
bölümü öğrencilerinin sağlık yöneticisini bir lider olarak algıladıkları görülmektedir. Bu kategori altında 
toplanan metaforların ortak özellikleri değerlendirildiğinde;  sağlık yöneticisini hastanenin tek sahibi ve 
karar alıcısı olarak ele aldıkları görülmektedir.  Tablo 1’e bakıldığında bu kategoriyi oluşturan 7 metafor 
14 kişi tarafından üretilmiştir. En fazla üretilen metaforun aslan olduğu ve diğerlerinin birer kez 
kullanıldığı görülmektedir. Katılımcıların bu kategori altındaki ifadeleri değerlendirildiğinde daha çok 
hastanenin hâkimiyetinin sağlık yöneticisinde olduğuna dikkat çektikleri görülmektedir. Bu kategoriye 
ilişkin bazı metafor örnekleri aşağıda verilmiştir. 

Sağlık Yöneticisi; aslan gibidir; çünkü hastanenin kralıdır  (Katılımcı 198, K).  

Sağlık Yöneticisi; kraliçe arı gibidir; çünkü arkasında kalan bireyler ondan komut bekler, o 
olmazsa düzen belirlenemez karmaşa olur (Katılımcı 251, K).    
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Sağlık Yöneticisi; aslan gibidir; çünkü hakimiyeti elinde tutar  (Katılımcı 240, E).  

Sağlık Yöneticisi; kurt gibidir; çünkü tehlikeyi önceden sezinler. Her konuda bilgilidir. Önceden 
sezinlediği için bir sorunu yaşanmadan ortadan kaldırabilir (Katılımcı 70, K). 

Kategori 5: Birçok unsuru bünyesinde barındırması bakımından 

Katılımcılar tarafından üretilen bu kategori başlığı altında yer alan metaforlara bakıldığında, 
sağlık yönetimi bölümü öğrencilerinin sağlık yöneticisi mesleğinin multidisipliner yönüne vurgu 
yaptıkları görülmektedir. Katılımcılar tarafından belirtilen metaforların ortak özelliklerine bakıldığında 
gerek sağlık yöneticisi mesleğini icra edebilmek için alınan bilgi çeşitliliği gerek hastane içinde birçok 
alanda sorumluluk sahibi olması, gerekse de yönetimi altında bulunan personel çeşitliliği üzerinde 
durulmuştur. Tablo 1 değerlendirildiğinde bu kategoriyi temsil eden 17 metaforun 18 kişi tarafından 
geliştirildiği görülmektedir. Ağaç metaforunun iki kez diğer metaforların ise birer kez kullanıldığı 
görülmektedir. Bu kategori içerisinde bulunan katılımcıların ifadelerine bakıldığında daha çok hastane 
içinde birçok alanla ilgilenmesi gerektiği üzerinde durulduğu görülmektedir. Buna ek olarak ise sağlık 
yöneticisinin her türlü bilgiye sahip olması gerektiğini vurguladıkları görülmektedir. Bu kategoriye 
ilişkin bazı metafor örneklerine aşağıda yer verilmiştir. 

Sağlık Yöneticisi; anne gibidir; çünkü sorumluluğu çok fazladır. Sağlık yöneticileri sağlık 
kurumlarının her aşamasında görevlilerdir (Katılımcı 34, K). 

Sağlık Yöneticisi; kitap gibidir; çünkü her şeyden bilgi edinmesi gerekiyor (Katılımcı 245, E). 

Sağlık Yöneticisi; ağaç kökü gibidir; çünkü bütün dallar onun yönetimindedir (Katılımcı 258, 
K). 

Sağlık Yöneticisi; ahtapot gibidir; çünkü her dala kolu uzanır (Katılımcı 260, E). 

Sağlık Yöneticisi; buğday başağı gibidir; çünkü başağın içinde tane tane buğday yer alır. Sağlık 
yöneticisinin de içinde çok fazla özellik yer almalı (Katılımcı 162, E). 

Kategori 6: Verdiği Fayda Bakımından 

Bu kategoriye ait üretilen metaforlara bakıldığında, sağlık yönetimi bölümünde öğrenim gören 
öğrencilerin sağlık yöneticisini hastaneye sağladığı katkılar yönüyle ele aldıkları görülmektedir. Bu 
kategori altında bulunan metaforların ortak özellikleri incelendiğinde sağlık yöneticisinin hastanenin 
büyümesi, gelişmesi ve kaliteli hizmet sunmasında önemli bir rol oynadığı, hastane içinde problem 
çözücü kişi ve hasta- çalışan iletişimini sağlayan kişi olarak algıladıkları görülmektedir. Tablo 1 
incelendiğinde bu kategoriyi oluşturan 28 metaforun 31 kişi tarafından üretildiği görülmektedir. Baba 
metaforunun en fazla üretildiği görülürken güneş ve arı metaforları iki kez diğerlerinin ise birer kez 
üretildiği görülmektedir. Bu kategoride yer alan katılımcıların ifadelerine dikkat edildiğinde sağlık 
yöneticisini hastanenin içindeki karmaşıklığı çözerek hastane içi düzeni sağlayan, çalışanların 
motivasyonunu sağlayarak onları hastanenin işleri için verimli hale getiren, hastanede kaliteli hizmet 
sunumu için çabalayan bir kişi olarak hastaneye verdikleri faydaları vurguladıkları görülmektedir. Bu 
kategoriye ait bazı metafor örnekleri aşağıda verilmiştir. 

Sağlık Yöneticisi; baba gibidir; çünkü Hastaneyi ayakta tutmak, hastaneyi geliştirmek, 
güzelleştirmek bir aile ortamı gibi samimi, güvenilir, huzurlu ve sıcak bir yer yapmaya çalışır (Katılımcı 
39, E). 

Sağlık Yöneticisi; güneş gibidir; çünkü hastane işletmesinin her bölümüne, her çalışanına 
katkısı olan. Hastaneye güneş gibi doğandır yönetici (Katılımcı 99, K). 

Sağlık Yöneticisi; arı gibidir; çünkü Sürekli çalışır, didinir. Bazı şeyleri düzeltmek için sürekli 
çabalar (Katılımcı 230, K). 

Sağlık Yöneticisi; hesap makinesi gibidir; çünkü sürekli çözmesi gereken problemler vardır. 
Nasıl hesap makinesinin tek işlevi hesap yapmaksa sağlık yöneticisi de ona sunulan problemleri 
çözmeye çalışır (Katılımcı 130, K). 
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Sağlık Yöneticisi; şarkı gibidir; çünkü bütün notaları bir araya getirerek onu anlamlı bir şarkıya 
dönüştürmesidir. Yönetici de bütün çalışanları bir araya getirerek onların iyi işler yapmasını sağlar 
(Katılımcı 178, K). 

Kategori 7: Mesleğin Algılanan Olumsuzlukları Bakımından 

Bu kategoride katılımcılar tarafından üretilen metaforlar incelendiğinde, sağlık yönetimi 
bölümünde öğrenim gören öğrencilerinin olumsuz anlam içeren ifadelerinin bu kategori altında 
toplandığı görülmektedir. Ayrıca sağlık yöneticisi mesleğini zorlu süreci olan bir meslek olarak 
algıladıkları görülmektedir. Tablo 1 incelendiğinde bu kategori altında 42 metafor üretildiği ve bu 
metaforların 47 kişi tarafında geliştirildiği görülmektedir. En fazla işsiz metaforunun üretildiği, amele 
metaforunun iki kez diğerlerinin ise birer kez üretildiği görülmektedir. Bu kategoriye ilişkin 
katılımcıların ifadelerine bakıldığında, sağlık yöneticisi mesleğini kendilerince zor olan meşakkatli ve 
belirsizlik içeren yönlerini vurguladıkları görülmektedir. Sağlık yönetimi öğrencilerinin daha çok sağlık 
yöneticisi mesleğine ilişkin atama sorununun olması üzerinde durduğu görülmektedir. Bununla birlikte 
iş imkanlarının kısıtlı olması ve sağlık yöneticisinin hak ettiği değeri görmemesi üzerinde durdukları da 
görülmektedir. Bu kategoriye ait katılımcıların ürettikleri bazı metaforlar aşağıda verilmiştir. 

Sağlık Yöneticisi; apandis gibidir; çünkü varlığı kabul edilmiş fakat ne işe yaradığı bilinmiyor 
(Katılımcı 30, E). 

Sağlık Yöneticisi; karadelik gibidir; çünkü içine girince ne olacağı belli değil (Katılımcı 47, E). 

Sağlık Yöneticisi; işsiz gibidir; çünkü ataması yok (Katılımcı 108, E). 

Sağlık Yöneticisi; balık gibidir; çünkü sağlık yöneticisi akarsuda yol alan sonunu göremeyen 
bir balıktır (Katılımcı 48, E). 

Sağlık Yöneticisi; kitap gibidir; çünkü her yerde vardır, önemlidir fakat hak ettiği değeri 
görmemektedir (Katılımcı 146, K). 

Sağlık Yöneticisi; amele gibidir; çünkü ne iş verilirse onu yapar (Katılımcı 220, E). 

Kategori 8: Meslekteki Konumu Bakımından 

Bu kategori altında katılımcılar tarafından üretilen metaforlar incelendiğinde, sağlık yönetimi 
bölümü öğrencilerinin sağlık yöneticisini meslekteki konumu bakımından değerlendirdikleri 
görülmektedir. Bu kategoriyi oluşturan metaforların ortak özelliklerine bakıldığında, sağlık yöneticisi 
mesleğinin kolay bir şekilde elde edilememesi, mesleki konumun iyi olması için çok çalışılması 
gerektiği ve kişinin kendisini geliştirmesi gerektiği üzerinde durulduğu görülmektedir.  Tablo 1 
incelendiğinde bu kategori altında toplanan 35 metafor birer kez kullanılarak 35 kişi tarafından 
geliştirildiği görülmektedir. Bu kategoriyi temsil eden metaforları geliştiren katılımcıların ifadelerine 
bakıldığında, sağlık yöneticisi mesleği çok fazla göz önünde bulundurulmasa da aslında sağlık yöneticisi 
mesleğinin ne kadar değerli olduğunu belirttikleri görülmektedir. Ayrıca mesleki durumları bakımından 
olmaları gereken yerde olmadıkları ve kolay bir şekilde elde edilen bir meslek olmadığını ifade ettikleri 
görülmektedir. Ancak çok çalışılarak ve kişinin kendisini devamlı geliştirerek elde edilebileceğini 
vurguladıkları da görülmektedir. Aşağıda bu kategoriyi temsil eden bazı metafor örneklerine yer 
verilmiştir. 

Sağlık Yöneticisi; bebek gibidir; çünkü her an gelişmeyi bekleyen devamlı büyüyen bir 
meslektir. İlgi bekleyen, unutulmayı hak etmeyen bir bebek gibidir (Katılımcı 23, K). 

Sağlık Yöneticisi; evin kapısı gibidir; çünkü eve girebilmek için kapıdan geçmek gerekirse 
sağlık yöneticisi de bir yerlere varabilmek için bir şeylerden başlaması, kapıları açması gerekir 
(Katılımcı 25, K). 

Sağlık Yöneticisi; kömür gibidir; çünkü iyi işlenirse değerli taş haline gelir. İyi işlenmesine 
göre değer kazanır (Katılımcı 120, K). 

Sağlık Yöneticisi; altın gibidir; çünkü değeri sonradan artar (Katılımcı 202, K). 
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Sağlık Yöneticisi; inci gibidir; çünkü ulaşılması zor ama ulaşınca da çok değerli bir meslektir 
(Katılımcı 243, K). 

4. Sonuç

Sağlık yönetimi öğrencilerinin “sağlık yöneticisi” kavramına ilişkin algılarının 
metaforlar vasıtasıyla tespit edildiği bu araştırmada; beyin, baba, anne, çoban, ağaç gibi 
metaforların ön planda olduğu 216 farklı metafor geliştirilmiştir. Geliştirilen bu metaforlar 
araştırmacılar tarafından 8 farklı kategoride toplanarak değerlendirilmiştir. Bu kategoriler; 
yönetsel unsurlar bakımından, yönetici nitelikleri bakımından, hayati öneme sahip olması 
bakımından, liderlik özellikleri taşıması bakımından, birçok unsuru bünyesinde barındırması 
bakımından, verdiği fayda bakımından, mesleğin algılanan olumsuzlukları bakımından ve 
meslekteki konumu bakımından şeklindedir.   

Sağlık yöneticisi kavramına yönelik birçok farklı tür ve kategoride metafor ortaya 
konmuştur. Katılımcıların, daha çok yöneticilik nitelikleri ve yönetsel unsurlar üzerine 
odaklandıkları görülmüştür. Bu kategorilerde özellikle bir yönetici adayının taşıması gereken 
özellikler, planlama, kontrol, koordinasyon ve yönetsel kararların verilmesinde sağlık 
yöneticisinin alması gereken rol üzerine odaklanılmıştır. Ayrıca; sağlık yöneticisinin 
profesyonel bir meslek grubunda yer aldığı, otorite sahibi olması gerektiği, öğrenme ve 
yenilikçilik gibi konularda kendisini geliştirebilme ve değişimlere ayak uydurabilecek 
niteliklere sahip olması gerektiği de yine katılımcılar tarafından odaklanılan konular 
arasındadır. Sağlık sektöründe ve özellikle sağlık kuruluşlarında hayati derecede bir öneme 
sahip olduğu da su, binanın temeli, omurga gibi metaforlar vasıtasıyla belirtilmiştir.   

Tespit edilen metaforlar arasında sağlık yöneticisinin liderlik özelliği taşıdığını belirten 
aslan metaforunun en fazla belirtildiği sonucuna ulaşılmıştır. Sağlık yöneticisinin birçok mühim 
özelliğe sahip olarak multidisipliner bir yapıda olması gerektiğini belirten katılımcılar kitap, 
ahtapot, buğday başağı gibi metaforlar aracılığıyla konuya yönelik algılarını belirtmişlerdir. 
Katılımcılar; baba, güneş, arı gibi metaforlar aracılığıyla sağlık yöneticisinin çevresine, 
mesleğine ve çalıştığı kuruma sağladığı faydalara odaklanarak kaliteli bir hizmet sunumunda 
etkin rol oynadıklarını ifade etmişlerdir.  

Son iki kategoride ise eğitimini aldıkları mesleklerine odaklanarak bazı yorumlarda 
bulunmuşlardır. Sağlık yönetimi bölümünün hak ettiği yerde olmadığını, bölüm mezunlarının 
atamalarının yapılmadığı ve iş tanımındaki belirsizlikler açısından bir algılama yapılmıştır. 
Buna karşı bazı öğrenciler de sağlık yönetimi alanının ve sağlık yöneticisinin kıymetli yönlerine 
vurgu yaparak çalışma, gayret ve sebat ile daha iyi yerlere gelinebileceğini belirtmişlerdir.    
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SAĞLIK YÖNETİCİLERİNİN YÖNETSEL BECERİ DÜZEYLERİNİN 
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Özet 

Bu araştırmanın amacı sağlık yöneticilerinin yönetsel beceri düzeylerini belirlenmesi ve sağlık 
yöneticilerinin, demografik özellikleri ile kurumsal özelliklerine göre yönetsel beceri düzeylerinde anlamlı farklılık 
olup olmadığının belirlenmesidir.  

Sivas il merkezinde faaliyet gösteren Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sivas Devlet Hastanesi, Sivas Numune 
Hastanesi ve Sivas Ağız ve Diş Merkezi’nde görev yapan 115 sağlık yöneticisine anket uygulanmıştır.   

Verilerin değerlendirilmesinde, frekans, yüzde, ortalama, standart sapma istatistiklerinin yanında, 
Bağımsız Örneklem t-testi, One – Way Anova ve Tukey Testi kullanılmıştır. 

 Araştırmaya katılan sağlık yöneticilerinin yönetsel beceri düzeyleri incelendiğinde; 13 yönetimsel 
beceriden 4 tanesi önemli ölçüde gelişmişti, bunlardan 7'si gelişmişti ve ikisi de düşüktü. Yöneticilerin yönetim 
becerileri ile demografik ve kurumsal özellikler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu 
belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler:   Yönetim, Yönetsel Beceri, Sağlık Yöneticileri 
 

INVESTIGATION OF MANAGERIAL SKILL LEVELS OF HEALTHCARE MANAGERS 

Abstract 

The aim of this research is to determine the managerial skill levels of the health care managers and to determine 
whether there is a significant difference in the level of managerial skills according to their demographic and 
institutional characteristics. A questionnaire consisting of personal information form and managerial skill scale 
with demographic and institutional characteristics was conducted to 115 health managers working in Sivas State 
Hospital, Sivas Numune Hospital and Sivas Oral and Dental Center affiliated to the Ministry of Health in Sivas 
city center. For the evaluation of data obtained, T-Test, One-Way Anova test, and Tukey test were used alongside 
with frequency, percentage, average and standard deviation statistics. 

When the managerial skill levels of the health administrators participating in the research are examined; out of 
13 managerial skills, 4 of them were substantially advanced , 7 of them were advanced  and 2 of them were low. 
It was determined that there were statistically significant differences between the managerial skills of managers 
and demographic and institutional characteristics. 

Key words: Management, Managerial Skill, Health Managers 

1. Giriş 

Günümüzde sağlık bakım hizmeti veren kuruluşlar dinamik çevrede faaliyet gösteren 
organizasyonlardır. Bu kurumların rolleri ve fonksiyonları giderek genişlemektedir. Fonksiyonlardaki 
genişleme, sağlık kurumlarının yapısal olarak karmaşıklaşmasına sebep olurken yönetimi de 
güçleştirmektedir (Kavuncubaşı ve Yıldırım, 2015). Sağlık kurumları yöneticilerinin başarılı bir 
performans sergilemeleri, sahip oldukları yönetsel yetkinlikler ile yakından ilişkilidir. Başarılı bir 
yönetim performansı sergilemek için yöneticiler birçok yetkinliğe ve beceriye sahip olma ihtiyacı 
duyarlar. Bu nedenle, tedavi hizmetleri kapsamı içerisinde risk, ödül ve hayatta kalmanın anlaşılabilmesi 
için yönetsel becerilerin daha yakından incelenmesine ihtiyaç duyulmaktadır (Toygar, 2011). 
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Yönetim, “belirli bir takım amaçlara ulaşmak için başta insanlar olmak üzere parasal kaynakları, 
donanımı, demirbaşları, hammaddeleri, yardımcı malzemeleri ve zamanı birbiriyle uyumlu, verimli ve 
etkin kullanabilecek kararlar alma ve uygulatma süreçlerinin toplamıdır” (Eren, 2009: 3). Yönetim 
evrensel bir kavramdır (Güçlü, 2003:  65; Tengilimoğlu vd., 2009: 81). Örgütsel amaç ve hedeflere 
yönetim sayesinde ulaşılır. Yönetimin temel amacı kurumun kaynaklarının koordinasyonu ile belirli 
olan amaçları etkin bir şekilde gerçekleştirmektir. Yönetimin başka bir amacı ise çalışanların 
performanslarını yükselterek kurumun çıkarlarını artırmaktır  (Genç, 2012: 25). 

Yönetim, birbirlerini tamamlayan bir takım süreçlerden oluşmaktadır. Aynı zamanda yönetimin 
fonksiyonları olan bu süreçler; planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon, ve denetimdir. Bu 
süreçler birbirlerini ardışık bir sıra izler ve amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda birleştirici bir rol 
üstlenir (Sökmen, 2014: 14). 

Yönetici; yönetim fonksiyonlarını, kurumun amaçlarını gerçekleştirme amacı güderek yerine 
getiren kişidir (Genç, 2012: 28).  Günümüzde sağlık bakım hizmeti sunan kurumlar bünyelerinde 
bulunan farklı meslek gruplarının birbirleriyle uyumlu bir şekilde çalışmaları neticesinde; sağlığın 
koruması ve geliştirilmesini sağlayarak hizmet alan bireylerin yaşamlarını huzurlu bir şekilde devam 
ettirme amacı güderler. Sağlık kurumları bu amacı gerçekleştirebilmek için profesyonel sağlık 
yöneticilerine ihtiyaç duyarlar (Tengilimoğlu vd., 2009:  38; Naldöken vd., 2011: 287).Sağlık yöneticisi, 
sağlık bakım hizmetlerinin sunulmasında görev yapan işgörenlerin çalışmalarının eksiksiz bir şekilde 
devam ettirilmesini sağlayan, çeşitli araç ve gereçlerin teminini sağlayan ve bütçenin kontrolünden 
sorumlu olan kişidir (Özyurda, 2009: 15-20). Sağlık yöneticisi, sağlık kuruluşlarında sunulan 
hizmetlerin amaçlara uygun olarak,  etkili bir şekilde yürütülmesini sağlayan kişidir (Şener vd., 2010: 
31). 

Başkaları aracılığı ile iş yaptırabilmek, belirlenen amaçları etkili ve verimli bir şekilde 
gerçekleştirebilmek için yöneticilerin bir takım becerilere sahip olması gerekmektedir (Mucuk, 2006: 
79). Bu çalışmada yönetsel beceriler Sperry  (2003) tarafından tanımlanan sağlık kurumları 
yöneticilerinin sahip olması gereken temel yönetsel beceriler doğrultusunda ele alınarak incelenmiştir. 
Sperry  (2003), sağlık kurumlarında yöneticilerin sahip olması gereken becerileri operasyonel, ilişkisel 
ve analitik olmak üzere 3 ana grupta ve 12 başlık altında ele almıştır. Bu çalışmada Sperry’ nin 
çalışmasında ortaya koyulan beceriler esas alınmış ve araştırmanın uygulama kısmı bu doğrultuda 
şekillendirilmiştir. Sperry (2003) ’e göre sağlık kurumları yöneticilerinin sahip olması gereken yönetsel 
beceriler aşağıda açıklanmış ve Tablo 2’de verilmiştir. 

 

Tablo 1: Yöneticilerinin Sahip Olması Gereken Yönetsel Beceriler 

 Bağlılık ve motivasyonun güçlendirilmesi  
 Takım performansının yüksek düzeye çıkarılması 
Operasyonel Beceriler Performansı yüksek düzeye çıkarmak için yetki devri 
 Stres ve zamanın etkili yönetimi 
 Etkili ve stratejik iletişim 
İlişkisel Beceriler Çatışma yönetimi 
 Yüksek performans ve gelişim için koçluk etme 
 Yüksek performans, gelişim için danışmanlık etme ve görüşme 
 Stratejik düşünme ve karar alma 
Analitik Beceriler Bütçeleme surecine hakim olma 
 Finansal ve insan kaynaklarını inceleme 
 Şirketin ve kişisel kaynakların değerlendirmesi 

Kaynak:  Sperry, 2003: 7 

Yöneticilerin astlarını hangi olaylar karşısında, ne zaman ve hangi ödüllerle motive edeceğini 
bilmesi gerekir. Başka bir ifade ile motivasyon konusunda bilgi sahibi olmalıdır. Yönetici bu davranışı 
sayesinde kurumsal bütünleşmeyi ve astlarının verimliliğini artırabilir (Güney, 2013: 371). Örgütsel 
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bağlılık, kurumun varlıklarını koruma çalışmalarından biridir. Çünkü örgütsel bağlılık düzeyi yüksek 
olan çalışanlar daha istekli, daha etkin, daha üretken ve daha yüksek seviyede sorumluluk duygusu 
içerisinde çalışarak, kurumda daha az maliyete sebep olurlar (Balcı 2003: 27). 

Dağılan insan gücünü toparlamak için bir işin yapılmasını üstlenen çalışanları bir takım olarak 
çalıştırmak gerekir. Birbirlerine bağlanmış ve kenetlenmiş çalışanlardan oluşan bir takım, örgütsel 
etkinliği yüksek düzeye çıkararak kurumun amaçlarına daha kısa sürede ulaşmasına yardımcı olur 
(Başaran, 1992: 188). Yöneticiler daha önceden belirlenen amaçlara ulaşmada takım oluşturmanın en 
iyi yol olup olmadığına karar vermek durumundadır (Şimşek, 2005: 198). Sağlık hizmetlerinde 
çatışmalar genellikle hizmet, eğitim, araştırma gibi daha çok yardımlaşma ve eşgüdümleme gerektiren 
görevlerle ilgilidir. Ayrıca iş yükünün artması, yüksek iş hacmi, işten çıkarılma korkusu, artan rekabet 
ortamı gibi durumlarda sağlık hizmetlerinde çatışmalara yol açmaktadır. Çatışma yönetimi sağlık 
kurumları yönetiminde görev alan bütün yöneticilerin temel olarak kazanması gereken en önemli 
becerilerdendir (Yüksel 2015: 34; Sperry, 2003: 99). 

Stratejik düşünme; davranışların başkaları üzerine bırakacağı etkileri anlamak ve var olan 
fırsatları, tehditleri hem güçlü yönlerini hem de zararlı yönlerini analiz edebilmektir (Collis, 2011). 
Yaşamını devam ettirmek isteyen ve alanında söz sahibi olmak isteyen işletmeler için stratejik düşünme 
bir zorunluluktur. Stratejik düşünme yeterliliğine sahip işletmeler rekabet avantajı sağlayıp, çevrelerinde 
olup biteni kolayca kavrayabilirler. Bütüncül bir bakış açısı kazanarak, gelecekte nerde olmak 
istediklerini gözeterek kendilerine yön verebilirler. Stratejik düşünme yeterliliğine sahip yöneticiler 
olaylara ve olgulara takılıp kalmamalıdır. Olaylara takılan yöneticiler, arka plandaki belirleyicileri 
göremeyecek ve anlık çözümler üreteceklerdir ve bu çözümler uzun soluklu olamayacaktır (Okumuş ve 
vd., 2012: 39-41). Karar verme, seçenekler arasından en doğru seçimi yaparak sonuca gitme sürecidir. 
Karar verme insanın hem toplumdaki değerini hem de etkinliğini artıran kişisel bir beceridir (Ulu, 2014: 
39, Çoban ve Hamamcı, 2004: 394-395).  

İşletmenin tüm birimlerinde başarılı bir iletişim ağının sağlanması yöneticilerin 
sorumluluğundadır. Başarılı bir iletişim ağı bilinçli bir yönetimin vazgeçilmez aracıdır (Sabuncuoğlu ve 
Tüz, 2008: 149-150). Yöneticinin kurumun amaçlarını gerçekleştirmesini etkileyen önemli faktörlerden 
biri de zaman yönetimidir (Ay ve Şahin, 2016: 8). Yöneticinin sahip olduğu zamanı kullanma becerisi 
hem kurumu hem de çalışanları etkilemektedir (Acuner vd., 2005: 26-28). 

Stresin olumsuz etkilerinden kurtulmak sadece başarılı bir stres yönetimi ile mümkündür. 
Yönetici, stresle başa çıkabilmek ya da stresin olumsuz etkilerini azaltmak için çevresel stres faktörlerini 
ortadan kaldırmalı, işgörenlere stres ile başa çıkma yolların5 öğretilmelidir. Çalışanları strese 
sürükleyen stres kaynakları tespit edilmeli ve onları yok emek için yöntem ve stratejiler geliştirilmelidir 
(Sökmen, 2014: 261). Yetki devri sayesinde sağlık yöneticileri hem iş yüklerini azalmakta hem de astlar 
ile etkili bir iletişim kurmaktadırlar. Özellikle 24 saat kesintisiz hizmet veren sağlık kurumlarında gece 
nöbetlerinin olması ve bu saatlerde yöneticilerin kurumda olmaması yetki devrini bir zorunluluk haline 
getirmiştir (Nurullahoğlu ve Arıcıoğlu, 2002: 40-45). 

İşgörenlerin aldıkları kararları uygulama aşamasında motive eden, herhangi bir işin daha verimli 
ve etkin gerçekleşmesi için yol gösteren ve onların gelişim sürecinde her türlü katkıyı sağlayabilen 
yöneticiler personeli güçlendirmenin gerçekleştirmesinde çok önemli rol oynayarak kurumun 
performansını pozitif yönlü etkiler (Yüksel ve Erkutlu, 2003: 136). Yöneticinin personeli 
güçlendirmedeki en önemli rolü; çalışanına gerekli ortamı sunarak çalışanının işini daha yüksek 
verimlilikte yapmasını sağlamaktır (Koçel, 2010: 410). 

Danışmanlık, yardım etme sürecinin genel anlamıdır. Yardım ediciler aynı örgütte iseler iç 
danışman,  örgüt dışından ise dış danışman olarak tanımlanmaktadır. Yöneticiler aynı zamanda iç 
danışmanlardır. Yöneticiler, astlarına ve çalışanlarına işlerinde daha verimli olabilmelerinin önüne 
geçen engelleri kaldırmak için yardım ederler (Balcı, 1995: 175).  Liderlik, bireyleri belli bir yolda 
kalma konusunda etkileme sanatı olarak tanımlanmaktadır (Adair, 2004: 63). Hastane yönetiminin 
amaçlarını gerçekleştirebilmeleri işgörenlerini amaçlar doğrultusunda isteklendirerek harekete 
geçirmeleri ile sağlanabilir. Hastane yöneticilerinin sergilemiş oldukları liderlik becerileri işgörenlerin 
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istekliliğini ve kuruma olan bağlılığını artıran ve hastanenin başarılı olmasını sağlayan temel 
unsurlardandır (Karahan, 2008: 146). 

Firma yöneticilerinin kaynak bulma konusunda uygun kararlar alması mümkün olduğunca 
düşük maliyetlere odaklanması gereklidir (Hacıoğlu ve Dinçer, 2009: 17-18). Yöneticinin bu görevleri 
yerine getirebilmesi için muhasebe kuram ve uygulamalarını, analiz planlama tekniklerini, kantitatif 
karar alma tekniklerini, grup davranış ve psikolojisini ve ekonomi teorisi konusunda donanımlı olması 
gerekir. Bu durum genel yönetim fonksiyonlarının yerine getirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır 
(Akgüç, 1994: 11). Ayrıca sağlık işletmelerinin amaçlarını gerçekleştirmeleri ve kaliteli bir hizmet 
sunabilmeleri için etkin insan kaynakları yönetimi gereklidir (Can vd., 2016: 156; Barutçugil, 2004: 37). 

Birey örgüt uyumu; çalışanların kendi değer, tutum, kişilik ve yaşayış şekli gibi bir takım 
özellikleri ile kurumun değerleri amaçları ve normları arasındaki benzerlik olarak tanımlanmaktadır 
(Polatcı ve Cindiloğlu, 2013: 301).  

Bu araştırma sağlık yöneticilerinin yönetsel beceri düzeylerini tespit etmek, yöneticilerin 
yönetsel becerilerinin sosyo-demografik ve örgütsel özelliklerine göre farklılıkları belirleme amacı 
gütmektedir. Bu bağlamda aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur. 

H1: Araştırmaya katılan sağlık yöneticilerinin yönetsel beceri puan ortalamaları ile yaş değişkeni 
arasında anlamlı farklılıklar vardır. 

H2: Araştırmaya katılan sağlık yöneticilerinin yönetsel beceri puan ortalamaları ile cinsiyet 
değişkeni arasında anlamlı farklılıklar vardır. 

H3: Araştırmaya katılan sağlık yöneticilerinin yönetsel beceri puan ortalamaları ile medeni durum 
değişkeni arasında anlamlı farklılıklar vardır. 

H4: Araştırmaya katılan sağlık yöneticilerinin yönetsel beceri puan ortalamaları ile eğitim durumu 
değişkeni arasında anlamlı farklılıklar vardır. 

H5: Araştırmaya katılan sağlık yöneticilerinin yönetsel beceri puan ortalamaları ile kurumda çalışma 
süresi değişkeni arasında anlamlı farklılıklar vardır. 

H6: Araştırmaya katılan sağlık yöneticilerinin yönetsel beceri puan ortalamaları ile toplam çalışma 
süresi değişkeni arasında anlamlı farklılıklar vardır. 

 

2. Yöntem 

Tanımlayıcı-kesitsel bir çalışma olan bu araştırmanın evrenini Sivas il merkezinde faaliyet gösteren 
Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sivas Devlet Hastanesi, Sivas Numune Hastanesi ve Sivas Ağız ve Diş 
Merkezinde görev yapan hastane yöneticisi, başhekim, başhekim yardımcıları, sağlık bakım hizmetleri 
müdürü ve yardımcıları, idari ve mali işler müdürü ve yardımcıları, sağlık otelciliği müdürü, sorumlu 
doktorlar ve sorumlu hemşireler oluşturmaktadır. Araştırmanın yapıldığı dönemde (01 Aralık 2015 - 29 
Şubat 2016) 3 sağlık kuruluşunda toplam 147 yönetici görev yapmaktadır. 

Veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde sosyo demografik özelliklere ilişkin 
sorular almıştır. İkinci bölümde araştırmada yer alacak katılımcıların; yönetsel beceri düzeylerini 
belirlemeye yönelik Sperry (2003) tarafından geliştirilen “Yönetsel Beceri Ölçeği” kullanılmıştır. 
Ölçeğin Türkiye için geçerlilik ve güvenirlilik çalışması ise Şimşek (2006) tarafından yapılmıştır. Bu 
ölçek Yüksel’ in 2015 yılında yazdığı “Hastane Yöneticilerinin Yönetsel Beceri Düzeylerinin 
İncelenmesi” adlı yüksek lisans tezinden alınmıştır. Yönetsel beceri düzeyleri ölçeği 4’lü likert tipi bir 
ölçektir. 

Yönetsel beceri düzeyleri ölçeğinde analitik beceriler, ilişkisel beceriler ve operasyonel 
beceriler olmak üzere 3 ana boyut vardır. Bu üç ana boyut ise 13 alt boyutta incelenmektedir. Bu alt 
boyutları sıralanacak olursa; analitik beceriler boyutu; stratejik düşünme ve karar verme, bütçeleme, 
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finansal ve insan kaynaklarına uyum, kurumsal ve kişisel kaynaklara uyum becerilerinden oluşmaktadır. 
İlişkisel beceriler boyutu; liderlik, çatışma yönetimi, danışmanlık etme ve görüşme ve etkili ve stratejik 
iletişim becerilerinden oluşmaktadır. Operasyonel beceriler boyutu; bağlılık, motivasyon, takım 
performansı, yetki devri ve zaman ve stres yönetimi becerilerinden oluşmaktadır. 

Tablo 2: Yönetsel Beceri Ölçeğinin Güvenilirlik Düzeyleri 

Yönetsel Beceriler Madde 
Sayısı 

Cronbach Alpha 
Katsayısı 

Motivasyon 5 0,715 
Bağlılık  5 0,555 
Takım Performansı 5 0,581 
Yetki Devri 4 0,526 
İletişim 5 0,500 
Liderlik 5 0,736 
Çatışma Yönetimi 5 0,615 
Danışmanlık etme ve Görüşme 5 0,717 
Stratejik Düşünme ve Karar Verme 5 0,706 
Bütçeleme  5 0,957 
Finansal ve İnsan Kaynaklarını İzleme 5 0,965 
Kurumsal ve Kişisel Kaynaklara Uyum 5 0,713 
Zaman ve Stres Yönetimi 5 0,724 
Yönetsel Beceriler (Genel) 64 0,917 

 

Araştırma sonucunda elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS  paket programı yardımıyla 
değerlendirilmiştir. Tanımlayıcı istatistiksel metotların  (ortalama, standart sapma, sayı, yüzde) yanı sıra 
katılımcıların demografik özelliklerine göre farklılıkların ortaya çıkarılması için iki ortalama arasındaki 
farkın önem kontrolü  (bağımsız örneklerde t testi) , One –  Way Anova ve Tukey Testi kullanılmıştır. 

Araştırmaya başlamadan önce Sivas Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğinden yazılı izin 
alınmış ve veri toplama formlarının uygulanması araştırmacının kendisi tarafından yapılmıştır. Veri 
toplama araçları uygulanmadan önce Cumhuriyet Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar 
Etik Kurulundan, araştırmanın “etik kurul onayı” alınmıştır.  

3. Bulgular  

Araştırmaya katılan sağlık yöneticilerinin özellikleri incelendiğinde, katılımcıların % 55,7’ si 
kadın, %44,3’ ü erkek, % 12,2’ si bekâr, %87,8’ i evli olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların %44,3’ ü 
30-39 yaş aralığında iken %33,9 'u 40-49 yaş aralığındadır. Katılımcıların %41,7’ si lisans, %40,9’ u 
tıpta uzmanlık mezunu olduğunu belirlenmiştir. Yöneticilerin % 42,6’sının meslekteki toplam çalışma 
yılının 11-20 yıl arasında olduğu ve  %32,2’ sinin 0-5 yıl aynı kurumda çalışma süresine sahip olduğu 
saptanmıştır (Tablo 3). 

 

Tablo 3: Araştırmaya Katılan Kişilerin Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı 

Cinsiyet Sayı Yüzde (%) 
Kadın 64 55,7 
Erkek 51 44,3 
Yaş Sayı Yüzde (%) 
20-29 14 12,2 
30-39 51 44,3 
40-49 39 33,9 
50-59 11 9,6 
Medeni Durum Sayı Yüzde (%) 
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Evli 101 87,8 
Bekâr 14 12,2 
Eğitim Durumu Sayı Yüzde (%) 
Ön lisans 10 8,7 
Lisans 48 41,7 
Doktora ya da yüksek lisans 10 8,7 
Tıpta uzmanlık 47 40,9 
(Meslekteki) Toplam Çalışma Yılı Sayı Yüzde (%) 
0-5   5 4,3 
6-10   20 17,4 
11-20   49 42,6 
21 ve üzeri 41 35,7 
Kurumdaki Toplam Çalışma Yılı Sayı Yüzde (%) 
0-5 37 32,2 
6-10 28 24,3 
11-15 22 19,1 
16-20 13 11,3 
21 ve üzeri 14 12,2 
TOPLAM 115 100,0 

 

 

Araştırmaya katılan sağlık yöneticilerinin yönetsel beceri düzeylerine ait alt boyutlar 
incelendiğinde; 13 yönetsel becerinin 4’ünün oldukça gelişmiş, 7’sinin gelişmiş, 2’sinin ise düşük 
düzeyde olduğu görülmektedir. Oldukça gelişmiş düzeyde olan beceriler; “motivasyon” (16,50±2,38), 
“iletişim” (16,23±2,01), “çatışma yönetimi” (16,93±2,17), “danışmanlık etme ve görüşme”  
(16,38±2,19)dir. Gelişmiş düzeyde olan beceriler “bağlılık” (12,86±2,63), “takım performansı”  
(15,88±1,98), “yetki devri” (13,93±2,05), “liderlik” (15,94±2,14), “stratejik düşünme ve karar verme”  
(15,60±2,38), “kurumsal ve kişisel kaynaklara uyum” (15,01±2,72), “zaman ve stres yönetimi”  
(15,13±2,37)dir. Düşük düzeye sahip olan yönetsel beceriler ise “bütçeleme”  (10,16±4,97) ve “finansal 
ve insan kaynakları izleme”  (9,06±4,90) dir (Tablo 4). 

Tablo 4: Araştırmaya Katılan Yöneticilerin Yönetsel Beceri Düzeylerinin Ortalamaları 

Yönetsel Beceriler ORT. SS. MİN. MAX. 
Motivasyon 16.50 2.38 8 20 
Bağlılık 12.86 2.63 5 20 
Takım Performansı 15.88 1.98 11 20 
Yetki Devri  11.80 1.72 11      16 
İletişim 16.23 2.01 11 20 
Çatışma Yönetimi 16.93 2.17 10 20 
Liderlik 15.94 2.14 11 20 
Danışmanlık Etme ve Görüşme 16.38 2.19 9 20 
Stratejik Düşünme ve Karar Verme 15.60 2.38 7 20 
Bütçeleme 10.16 4.97 5 20 
Finansal ve İnsan Kaynaklarını İnceleme 9.06 4.90 5 20 
Kurumsal ve Kişisel Kaynaklara Uyum 15.01 2.72 5 20 
Zaman ve Stres Yönetimi 15.13 2.54 5 20 

 

Tablo 5: Araştırmaya Katılan Sağlık Yöneticilerinin Demografik ve Kurumsal Özelliklerine 
Göre Yönetsel Beceri Düzeylerine İlişkin Bulgular 
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Yönetsel Beceriler 

Sosyo-demografik özellikler / p değerleri  

Yaş  Cinsiyet Medeni 
Durum  Eğitim 

Kurumda 
çalışma 
süresi 

Toplam 
çalışma 
yılı 

Motivasyon 0,368 0,623 0,344 0,799 0,373 0,776 

Bağlılık 0,080 0,576 0,515 0,699 0,009* 0,470 

Takım Performansı 0,382 0,622 0,712 0,039* 0,728 0,516 

Yetki Devri 0,911 0,027* 0,442 0,712 0,661 0,093 

İletişim 0,490 0,998 0,857 0,802 0,260 0,340 

Çatışma Yönetimi 0,790 0,157 0,518 0,389 0,888 0,913 

Liderlik 0,739 0,907 0,622 0,079 0,267 0,100 

Danışmanlık Etme 
ve Görüşme 

0,323 0,158 0,573 0,225 0,799 0,941 

Stratejik Düşünme 
ve Karar Verme 

0,304 0,997 0,679 0,404 0,355 0,188 

Bütçeleme 0,007* 0,002* 0,167 0,003* 0,060 0,253 

Finansal ve İnsan 
Kaynaklarını 
İnceleme 

0,048* 0,029* 0,090 0,007* 0,113 0,370 

Kurumsal ve Kişisel 
Kaynaklara Uyum 

0,403 0,348 0,324 0,279 0,059 0,145 

Zaman ve Stres 
Yönetimi. 

0,533 0,479 0,306 0,639 0,227 0,777 

 

Tablo 5’ de araştırmaya katılan yöneticilerin yaş durumlarına göre;  50-59 yaş aralığında olan 
yöneticilerin bütçeleme becerisi (Χ =14,73), diğer yaş gurubundakilere göre;  50-59 yaş aralığında 
olan yöneticilerin finans ve insan kaynakları incelemesi becerisi (Χ =12,27), yaş gurubu 20-29 yaş 
aralığında olan yöneticilerden (Χ =7,21)  anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0,05).  

Cinsiyet durumlarına göre; kadın yöneticilerin yetki devri becerileri (Χ =12,13) erkek 
yöneticilerden(Χ =11,41)  yüksek olduğu saptanmıştır.  Erkek yöneticilerin finans ve insan kaynakları 
incelemesi(Χ =10,19) ve bütçeleme ( Χ =11,76) becerileri puan ortalamaları bayan yöneticilerden  
(finans ve insan kaynakları incelemesi (Χ =8,17) ve bütçeleme (Χ =8,89))  yüksek olduğu 
saptanmıştır.  

Eğitim durumlarına göre; Eğitim durumu önlisans olan yöneticilerin takım performansı becerisi 
(Χ =17,10), eğitim durumu tıpta uzmanlık olan yöneticilerden (Χ =15,40) anlamlı düzeyde yüksek 
bulunmuştur. Eğitim durumu lisansüstü olan yöneticilerin bütçeleme becerisi (Χ =13,80) lisans (Χ
=8,71) ve önlisans (Χ =8,10)  olan yöneticilerden anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Eğitim 
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durumu lisansüstü olan yöneticilerin finansal ve insan kaynaklarının incelenmesi becerisi (Χ =13,90),  
tıpta uzmanlık (Χ =9,17), lisans (Χ =8,13) ve önlisans (Χ =8,30) olan yöneticilerden anlamlı 
düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0,05). 

 Kurumda çalışma süresine göre; kurumda çalışma süresi 21 yıl ve üzeri olan yöneticilerin 
bağlılık becerisi (Χ =13,42), 0-5yıl (Χ =12,24) ve 11-15 (Χ =12,10)  yıl olan yöneticilerden 
anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0,05). 

 Medeni durum ve toplam çalışma yılına göre yöneticilerin yönetsel becerileri arasında anlamlı 
farklılık bulunmamıştır (p>0,05). 

4. Sonuç 

Farklı kurumsal özelliklere sahip hastanelerde görev yapan yöneticilerin ne düzeyde yönetsel 
becerilere sahip olduklarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen araştırmada yöneticilerin 13 yönetsel 
becerinin 4’ünün oldukça gelişmiş, 7’sinin gelişmiş, 2’sinin ise düşük düzeyde olduğu görülmektedir. 
Motivasyon, iletişim, çatışma yönetimi, liderlik, danışmanlık etme ve görüşme becerileri oldukça 
gelişmiş düzeyde bulunan yönetsel beceriler olarak bulunmuştur. Bağlılık, takım performansı, yetki 
devri, liderlik, stratejik düşünme ve karar verme, kurumsal ve kişisel kaynaklara uyum ve zaman ve 
stres yönetimi becerileri gelişmiş düzeyde bulunan yönetsel beceriler olarak bulunmuştur.  Finansal ve 
insan kaynaklarını inceleme ve bütçeleme becerileri ise düşük düzeyde olduğu görülmektedir. 

Araştırma sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, sağlık yöneticilerinin genel anlamda 
yönetsel becerilere (motivasyon, bağlılık, takım performansı, yetki devri, iletişim, çatışma yönetimi, 
liderlik, danışmanlık etme ve görüşme, stratejik düşünme ve karar verme, kurumsal ve kişisel kaynaklara 
uyum ve zaman ve stres yönetimi) sahip oldukları, ancak finansal ve insan kaynaklarını inceleme ve 
bütçeleme becerilerini geliştirmeleri gerektiği söylenebilir. Araştırmada medeni durum ve toplam 
çalışma yılı değişkeni hariç diğer sosyo-demografik özellikler ile yönetsel beceriler arasında anlamlı 
farklılıklar olduğu saptanmıştır. Araştırmada bütçeleme ve finans ve insan kaynakları incelemesi 
becerilerinde yöneticilerin yaşları arttıkça bu becerilerinin arttığı; eğitim durumları yüksek olan 
yöneticilerde bu becerilerin daha yüksek olduğu, erkek yöneticilerin bu becerilere kadın yöneticilere 
göre daha çok sahip olduğu belirlenmiştir. Yöneticilerin kurumda çalışma süresi yükseldikçe bağlılık 
becerisinin arttığı belirlenmiştir. 
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MELEZ HEKİM YÖNETİCİLİK VE MELEZ HEKİM 
YÖNETİCİLERİN YAŞADIKLARI SORUNLAR ÜZERİNE NİTEL 

BİR ÇALIŞMA* 

Ramazan Rüçhan Kaya1 
Elif Kaya2 

Özet 

Hekimler, tıbbın uygulayıcısı ve sağlığın temel unsurudurlar. Tıbbi bilginin vermiş olduğu iyileştirici güç onları 
sağlığın doğal lideri yapmaktadır. Bu durumun da etkisiyle Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde hekimlerin 
sağlık kurumlarının idari pozisyonlarında görevlendirildikleri görülmektedir. Melez hekim yönetici, kurum 
içerisinde hekim olmalarının yanı sıra yöneticilik pozisyonlarında bulunan hekimlere verilen isimdir. Bu 
araştırma, yöneticilik yapmakta olan hekimlerin, mevcut durumları hakkındaki görüşlerinin değerlendirildiği, 
mevcut sağlık yönetimi düzeni ve geleceğe yönelik önerilerinin yer aldığı, bu kapsamda melez hekim 
yöneticilerin yaşadıkları sorunlar tespit edilerek, ideal sağlık yöneticisi kimdir sorunsalına cevap aranmaya 
çalışılan niteliksel bir çalışmadır. Çalışma kapsamında, nitel araştırma yöntemi ve fenomenoloji (olgu bilim) 
deseni tercih edilmiş ve amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme metodu kullanılarak 11 hekim 
yönetici belirlenmiş ve görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen veriler, tematik analize tabi tutulmuş analiz sürecinde 
Nvivo 12 plus programından yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda hekim yöneticilerin, hekimlik ve yöneticilik 
arasında sıkışarak çeşitli sorunlar yaşadıkları tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hekim, Hekim Yönetici, Melez Yöneticilik, Melez Hekim Yöneticilik 

HYBRID PHYSICIAN MANAGEMENT AND A QUALITATIVE STUDY ON THE PROBLEMS THAT 
HYBRID PHYSICIANS HAVE EXPERIENCED 

Abstract 

Physicians are the practitioner of medicine and the basic element of health. The healing power of medical 
knowledge makes them the natural leader of health. The effects of this situation, physicians, Turkey and many 
other countries, are seen in their assigned administrative positions in the health institutions. Hybrid physician 
management is the name given to the physicians who are in the management positions as well as being 
physicians in the institution. This research is a qualitative study in which the opinions of the physicians who are 
in charge of the management are evaluated, the current health management practice and the proposals for the 
future are included and in this context the problems faced by the hygienists are identified and the ideal health 
manager is tried to be answered. Within the scope of the study, qualitative research method and phenomenology 
(case study) were preferred and 11 physician managers were determined and interviewed by using criteria 
sampling method from purposeful sampling methods. The obtained data were subjected to the Nvivo 12 plus 
program in the thematic analysis analysis process. As a result of the research, it was determined that the 
physician administrators were stuck between the physicians and the administrators and experienced various 
problems. 

Key Words: Physician, Physician Manager, Hybrid Management, Hybrid Physician Management 

1. Giriş

Sağlık tanımlanması zor bir kavramdır. Çeşitli bilim çevreleri farklı yorumlar getirerek sağlık 
kavramını tanımlamıştır. Genel kanı olarak, sağlıklı olmak, tıbbi açıdan insanların hayatlarını 
sürdürmekte biyolojik olarak sorun yaşamaması şeklinde, sosyal bilimler açısından ise hayatın kişilere 
yüklediği görev ve sorumlulukları yerine getirmekte sorun yaşanmaması şeklinde düşünülmektedir. 
Bu açıdan bakıldığında sağlık ve sağlık ile ilgili alanların hem sosyolojik hem de tıbbi açıdan 

* Bu çalışma Ramazan Rüçhan Kaya’nın “Melez İş Kimliği: Hekim Yöneticiler Üzerine Nitel Bir Çalışma”
isimli tezinden üretilmiştir.
1 Doktora Öğrencisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, ruchan1903@gmail.com
2 Dr. Öğr. Üyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, elifakkas@sdu.edu.tr
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değerlendirilmesi gerektiği varsayımında bulunulabilir. Sağlığı yönetmek de hem tıbbi hem de 
sosyolojik arka planı olan alanlardan biri olarak ortaya çıkmaktadır. Sağlık, temelde insanlar ve 
onların sağlıkları ile ilgilendiği için sağlığı bir hizmet olarak sunan kurumların etkili ve verimli 
yönetilmesi de son derece zor ve bir o kadar da önemli bir durumdur. 

 20. yy’ın başlarında ABD’de sağlık hizmetlerinin yönetilmesi üzerine yapılan çalışmalar 
sonucu hastane yönetimi kavramı ortaya çıkmış ve ilerleyen dönemde hastane yöneticiliği önem 
kazanmaya başlamıştır. Daha sonraki dönemlerde bu alanda yapılan incelemelerde kurumsal 
ihtiyaçların değişmesi ve gelişmesi sonucu profesyonel sağlık yöneticiliği düşüncesi yaygınlaşmıştır. 
Bu noktada akıllara gelen soru; “sağlık hizmetinin vazgeçilmez unsuru olan hekimler mi sağlığı 
yönetmeli; yoksa yönetim, işletmecilik, finans gibi konularda eğitim almış profesyonel sağlık 
yöneticileri mi sağlığı yönetmeli?” şeklinde olmaktadır. Konu üzerine literatür taraması yapıldığında 
bir kısım araştırmacılar sağlık hizmetini sunanların hekimler olması dolayısıyla bu kurumları da 
hekimlerin yönetmesinin uygun olacağını düşünürken, bir kısmının ise hekimlerin lisans ve yüksek 
lisans döneminde bir işletmeyi yönetebilmek için gerekli olan yöneticilik eğitimini almamış olmaları 
sebebiyle yeterli yönetim ve işletmecilik donanımına sahip olmadıklarını, bu sebeple de hekimlerin 
sağlık kurumlarını etkili ve verimli şekilde idare edemeyeceğini savunduğu görülmüştür. 

 Hekim, herhangi bir sağlıkçı ekibinin içerisinde bulunduğu anda ister istemez her şeyin 
danışıldığı ve yönlendirmesine göre hareket edilen kişi konumuna gelmektedir. Hekimin sahip olduğu 
tıbbi bilgiye dayalı gücünden kaynaklanan bu durum hekimleri sağlık alanının doğal lideri konumuna 
getirmektedir. Türkiye ve diğer birçok ülkenin sağlık sistemi, hekim baskın şekilde dizayn edilmiş ya 
da doğal bir biçimde hekim merkezli olarak oluşmuştur. Hekimlerin sağlık sisteminin temel ve en 
önemli parçası olduğunu düşündüğümüzde, hekim baskın bir sağlık sistemi olması kaçınılmaz 
görünmektedir. Aynı şekilde Türk Sağlık Sistemi’ne bakıldığında başhekim, il sağlık müdürü gibi 
yöneticilerin, hekim olma zorunluluğu olduğu görülmektedir. Dolayısıyla Türkiye’de hekimlerin 
yöneticilik yapması kaçınılmaz hale gelmiştir. 

 Yöneticilik yapan hekimlerin büyük bölümü hekimlik ve onun gereklerine ayırmaları gereken 
zamanı yöneticilik işlerini çözmek için harcamakta ve bu sebeple kısmen de olsa hekimliğini ihmal 
edebilmektedir. Çalışma kapsamında görülmüştür ki başhekim ya da başhekim yardımcısı 
pozisyonundaki uzman hekimler yöneticilik ve hekimlik faaliyetlerini aynı anda yürütmeye 
çalışmaktadır. Pratisyen olan yönetici hekimler ise hekimlik görevlerini terk ederek sadece yöneticilik 
görev ve sorumluluklarını yerine getirmek durumunda kalmaktadır. Dolayısıyla bu hekimler, 
yöneticilik ve hekimlik arasında sıkışmakta ve sonuç olarak ya hekimlikleri zarar görmekte ya da 
yöneticiliği istenen seviyede yapamamaktadırlar. Bu noktada hekimlere yöneticilik yaptıracak lüksün 
olup olmadığı bir diğer tartışma konusudur. 

 Türkiye’de hekim açığı olduğu bir gerçektir. 2018 verilerine göre Türkiye’de 144 bin 827 
hekim görev yapmaktadır. Kişi başına düşen hekim sayısı değerlendirildiğinde ise her 100 bin kişiye 
181 hekim düşmektedir. Ancak kendimize kıstas olarak belirlediğimiz OECD (Ekonomik Kalkınma ve 
İşbirliği Örgütü) ülkelerinde ortalama her 100 bin kişiye 345 hekim düşmektedir. Bu sonuçlarla 
Türkiye, hekim sayısında OECD ülkeleri içerisinde son sırayı almaktadır (turksagliksen.org.tr). 
Dolayısıyla hekim eksiği olan Türkiye’de hekimlerden ulaşılabilecek en yüksek düzeyde verim almak 
gerekirken aynı zamanda eldeki hekimleri yöneticilik yaptırarak harcamak büyük bir tezat 
oluşturmaktadır. 

 Bazı durumlarda kişiler eğitimini aldıkları ve tecrübe sahibi oldukları görev dışında kurum içi 
yapıdan dolayı farklı görev ve sorumluluklar yüklenebilir. Söz konusu durumda kişinin eğitimini 
aldığı meslek dolayısıyla kazandığı profesyonel mesleği ile kurum içi görevinden dolayı kazandığı iş 
kimliği bir araya gelmekte ve melezleşmiş bir iş kimliği ortaya çıkmaktadır. Böyle bir durum hekim 
yöneticiler için de söz konusu olmaktadır. Hekim olarak kişinin yapması gereken tedavi ve muayene 
işlerinin yanı sıra kurumun yönetim sorumlulukları da bu kişilere yüklenmektedir. Literatürde çalışma 
hayatında bu tip durumlarla karşılaşan kişilerin mesleki kimlik karmaşası yaşadığı anlatılmakta ve 
hem hekim hem de yöneticilik sorumluluğu olan bu kişiler, Melez Doktor Yöneticiler (Hybrid Doctor 

1311



 
   

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

Managers) ya da Melez Hekim Yöneticiler şeklinde isimlendirilmektedir (Joffe and MacKenzie-
Davey, 2012; Cascon-Pereria vd., 2016; Kippist and Fitzgerald, 2010). 

1.1. Melez iş kimliği / melez yöneticilik 

 Günümüz şartlarında işsizliğin vermiş olduğu zorunlulukların etkisiyle birçok kişi asıl mesleği 
dışında işlerde çalışabilmektedir. Örneğin, kamu yönetimi alanında eğitim alıp, kaymakamlıklarda 
görev yapması beklenen biri polis ya da asker olmakta ya da mühendis olmuş bir kişi mesleği dışında 
herhangi bir alanda çalışabilmektedir. Bu tip durumlarda kişiler çalıştıkları meslek dallarından dolayı 
yeni bir meslekî kimlik kazanmaktadırlar. Bazen de kişiler, eğitimini aldığı alanda çalışmasına rağmen 
örgüt içi dengelerden dolayı farklı pozisyonlarda sorumluluk yüklenerek iki işi aynı anda yürütmek 
zorunda kalabilmekte ya da asli görevinden koparak yeni sorumluluğunu yerine getirmek durumunda 
kalabilmektedir. İşte bu tip durumlarda melez iş kimliği ortaya çıkmaktadır. 

 Literatür incelendiğinde melez iş kimliği ve melez yöneticilik, profesyoneller ve yöneticiler 
olmak üzere iki başlığa ayrılarak incelenmiştir (Currie ve Croft, 2015: 856-860; Joffe ve MacKenzie-
Davey, 2012: 164; Spehar vd., 2014: 1). Melez iş kimliği, profesyonel meslek (hukuk, tıp, asker… 
vb.) mensubu kişilerin örgüt içerisinde yönetici pozisyonunda çalıştığı ortamlarda ortaya çıkan bir 
durum olarak değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda melez iş kimliği sahibi kişinin iki farklı yönü 
olduğu söylenebilir. Bunlardan ilki eğitimini aldığı meslek dolayısıyla edindiği profesyonel kimliği, 
diğeri ise yapmış olduğu görevden kaynaklanan yöneticilik kimliğidir (Joffe ve MacKenzie-Davey, 
2012: 164). Melez iş kimliği etkisindeki kişilerin profesyonellik yönünün önceliği her zaman 
meslekleridir (Pratt vd., 2006: 235). Yöneticilik tarafında ise her zaman kurum çıkarları ön planda 
tutulmak durumundadır. Dolayısıyla bu iki durum arasında birbiri ile çelişen yönler bulunmaktadır. 
Şöyle ki; yöneticilik, kurumun verdiği özerkliği kullanan ve bütün mantığı, işin organizasyonel 
yapısını muhafaza ve kontrol etmek olan bir görevdir (Watson, 2002: 101). Ancak doktor, asker, 
avukat gibi profesyoneller daha spesifik olarak kendi görevlerini yerine getirmekle sorumludur. Yine 
yöneticiler, belirli meslek gruplarından ziyade tüm örgütle özdeşleşmektedir ve organizasyonu 
hedeflerine ulaştırma amacında olmalıdır (Pavlica ve Thorpe, 1998: 134). Profesyoneller ise tüm 
organizasyonun değil, kendi uzmanlık alanı ile ilgili o an yapması gerekenleri başarıya ulaştırmayı 
amaçlamaktadır. 

 Tüm anlatılanlar göz önüne alındığında, profesyonel kimlik ile yöneticilik rolünün (iş kimliği) 
farklı görev ve amaçlardan meydana gelmeleri çeşitli sorunlar ortaya çıkarabilmekte ve kişinin kendi 
içinde çatışmasına sebep olabilmektedir. McGıvern ve arkadaşlarının da (2015) vurguladığı gibi melez 
iş kimliği etkisindeki kişi meslekî sorumlulukları ile organizasyon kaynaklı görevleri arasına sıkışa 
bilmekte, verimliliği ve örgüte katkısı azalabilmektedir. Bu çatışmalar, meslekî açıdan 
değerlendirildiğinde eğer mesleğin uygulanması, uygulama şekil ve yöntemleri ile meslek 
mensuplarının davranışlarının tartışılmasına sebep olmaya başlarsa, bu noktada durum meslekî etik 
açısından değerlendirilmek zorundadır (Işık, 1999: 846). 

 İlk olarak “meslek sırlarını korumak” anlayışı çerçevesinde ortaya çıkan meslekî ahlâk olgusu, 
temelde meslekî açıdan neyin doğru, neyin yanlış olduğuyla ilgilenir ve bunlarla ilişkin, kural, ilke ve 
standartlardan oluşur. Genel itibariyle; iş hayatında bireyin yapması gereken davranışlara ışık tutan 
ancak yazılı olmayan kurallar olarak değerlendirilebilir (Yılmaz, 2011: 23). Diğer bir tanımla meslek 
ahlâkı, iş yerinde doğru ve yanlışın ne olduğunu bilmek ve doğru olanı yapmaktır (Özgener, 2009: 51). 

 “Bir birey uzmanı olduğu işi mi yapmalı yoksa her birey her işi yapabilir mi?” Platon’un 
Devlet kitabında bu soruya verilebilecek uygun bir cevap bulunmaktadır. Platon’a göre, herkes her işi 
yapamaz, çünkü “insanlar yaradılıştan birbirine benzemezler. Kimi A işine, kimi B işine yatkındır”. 
Platon’nun anlayışına göre bir insan birçok işle uğraştığı zaman işini hakkıyla yerine getiremez “güzel 
iş göremez”, eğer tek işle meşgul olursa “güzel iş görmüş olur”. Herkesin yaradılışlarına ve 
mesleklerinin fıtratına uygun olan işleri yapması ve bunları zamanında yerine getirmesi gerekir. Eğer 
böyle yaparsa yaptıkları “iş gelişir, hem daha güzel hem daha kolay olur” (Platon, 2017: 56). Yine 
Platon (2017: 85), “Devlet” kitabında yukarıdaki soruya bir cevap daha vermiştir; “Bir insan tek bir işi 
olunca onu iyi yapar; işler çoğalınca, hiç birini ün sağlayacak kadar iyi yapamaz”. Platon’un (2017: 
89) devlet anlayışında; “Kunduracı kunduracıdır. Kunduracılıktan başka bir de kaptanlık yapmaz. 
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Çiftçi çiftçidir, çiftçilikten başka bir de yargıçlık etmez. Asker askerdir, askerlik ederken alım satımla 
uğraşmaz”. Buradan yola çıkılarak Platon ve onun gibi düşünen bilim insanlarının, çalışmanın konusu 
olan hekimlerin yöneticilik yapmalarını meslekî ahlâka aykırı olarak görecekleri açıktır. 

 Özetlemek gerekirse, melez iş kimliği etkisindeki bireylerin hem meslekî sorumlulukları hem 
de kurum içi görevleri onları zorlamaktadır. Hatta bazı durumlarda bu kişiler asli görevlerinden 
tamamen koparak yöneticiliğe yönelmek durumunda kalabilmektedir. Bu durum bazen kişilerin 
meslekî etiğe ters düşen davranışlar sergilemelerine bile sebebiyet verebilmektedir. Dolayısıyla melez 
iş kimliğinin bireyin performansını olumsuz etkileyeceği söylenebilir. Ancak tam tersi durumlar da 
söz konusu olabilir, mensubu olunan mesleğinin gerekliliklerini yerine getirmenin yanı sıra yöneticilik 
sorumluluklarını da gerektiği şekilde yerine getiren ya da getirebileceğini savunan melez yöneticilerde 
mevcuttur. Bu noktada en önemli sorun kişinin kendisini bir yönetici olarak görüp görmediği ya da 
mevcut durumundan memnun olup olmadığıdır. Bu duruma örnek olarak çalışmanın konusu gereği 
hekimlerin çalıştıkları kurumda doktorluğun yanı sıra yönetici pozisyonlarında da görevlendirilmeleri 
verilebilir. Bu durumda çalışan bir hekimin kimliği; melez iş kimliği, yaptığı iş ise melez yöneticilik 
olarak değerlendirilmektedir. 

1.2. Melez hekim yöneticiler 

 Melez yöneticilik, yönetim bilgi ve becerileri ile profesyonel alt yapının bir araya gelmesiyle 
yürütülen idari görevler olarak açıklanabilir (Spehar vd., 2014: 2). Melez hekim yöneticilik ise 
doktorluğun yanı sıra idari görevleri de olan hekimleri kapsamaktadır. Melez hekim yöneticiler, tıbbi 
eğitim almış, bu bilgi ve beceriyle kurumlarındaki diğer profesyonelleri yönetmekle görevlendirilen 
hekimlerdir (Kippist ve Fitzgerald, 2009: 644). Bu durum sadece hastanelerde çalışan yönetici 
hekimler için geçerli değildir, sağlık müdürlüklerinde ya da merkez teşkilatında görev yapan, hekim 
kökenli yöneticiler de melez hekim yöneticiler olarak değerlendirilebilir. Aynı şekilde başhekimler, 
başhekim yardımcıları ve klinik şefleri de melez hekim yönetici olarak değerlendirilmektedir. 

 Braithwaite’a (2004: 246) göre melez hekim yöneticiler karar alırken beş farklı durumdan 
etkilenmektedir. “Değişim yönetimi, problem çözme, kendini ve başkalarını geliştirme, başarıyı 
hedefleme, örgütsel yapı ve hiyerarşi”. Dolayısıyla hekim yöneticilerin, bir işletme yöneticisi gibi 
öncelikle çalışanlar ve finans olmak üzere kurumlarının sorunlarını çözmek için çaba sarf etmesi 
gerekmektedir. Hekim yöneticilerin artı ve eksileri üzerine yapılmış birçok değerlendirme 
bulunmaktadır. Ancak yönetici hekimlerin konu hakkındaki düşünceleri ihmal edilmiştir. Bu noktada 
önemli olan melez hekim yöneticilerin kendilerini nasıl tanımladıkları ve bulundukları durum 
hakkında ne düşündükleridir. 

 Yapılan araştırmalarda melez hekim yöneticilerin kimlik karmaşası yaşadığı görülmüştür. 
(Joffe and MacKenzie-Davey, 2012: 171; Cascon-Pereria vd., 2016: 21; Kippist and Fitzgerald, 2010: 
2). Çünkü hekimler, klinik bilgi ve beceriye sahip olmalarına rağmen, yönetimsel liderlik açısından 
eksik kalabilmektedirler. Bu da hekimlerin yöneticilik ve hekimlik arasında sıkışarak, sorunlar 
yaşamasına sebep olabilmektedir. Yöneticilik pozisyonunda çalışan hekimlerden bazıları aslında bilgi 
ya da beceri yönünden eksik kalabileceklerini kabul etmektedir. Ancak hekimlerin profesyonel 
kimlikleri ağır bastığı için yönetim kademelerinde başarılı olabilecekleri düşüncesi yaygındır (Kippist 
vd., 2012: 145). 

 Literatür incelendiğinde görülecektir ki; kimi hekim yönetici kendisini nasıl tanımladığı 
sorulduğunda, “kendimi kesinlikle yönetici olarak görmüyorum ben bir klinisyenim, hekimim” 
şeklinde cevap verirken (Joffe and MacKenzie-Davey, 2012: 162) başka bir hekim yöneticinin ise 
“ben doğuştan liderim” şeklinde cevap verdiği görülmüştür (Cascon-Pereria vd., 2016: 22). Yine aynı 
şekilde hekim yöneticiler üzerine yapılan çalışmalarda bu hekimlerin meslekî kimliklerinin 
gelişiminde kültürel ve doğuştan getirilen kabiliyetlerin yanı sıra kurumsal kaynaklı etkilerin söz 
konusu olduğu bulunmuştur. Elde edilen bu bulgulara dayanarak çalışmaları yürüten ekipler, iki farklı 
görüşteki yöneticileri “istekli ve isteksiz” hekim yöneticiler olmak üzere iki gruba ayırarak 
incelemiştir (McGivern, vd., 2015: 420-422; Cascon-Pereria vd., 2016: 21-22; Forbes vd., 2004: 170-
172; Doolin, 2001: 240-245). Çalışmanın devam eden bölümlerinde bu iki gruptan kısaca bahsedilerek 
çalışmanın araştırma kısmına geçilecektir. 
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1.2.1. İstekli hekim yöneticiler 

 İstekli olarak adlandırılan bu gruptaki hekim yöneticiler, kendilerini klinik özelliklerinin 
getirdiği öz güvenle doğal liderler olarak gören, kendisini yönetim pozisyonlarında görev yapabilmek 
için geliştirecek yöneticilik eğitimlerine katılan kişilerden oluşmaktadır (Cascon-Pereria vd., 2016: 
22). Bu tip hekimler yöneticiliği meslek olarak yapan hekim yöneticiler olarak da değerlendirilebilir. 

 İstekli hekim yöneticilerinden bazıları, hekim yöneticilerin diğer yöneticilerden daha farklı 
olduğunu ve daha başarılı olacaklarını savunmaktadır. Hatta kendi meslekî kimliklerini, doğal lider ve 
yönetici tanımlayarak bu pozisyonu diğer iş arkadaşlarından (diğer hekimlerden) farklı olmak için bir 
fırsat olarak gördüklerini belirtmişlerdir (Forbes vd., 2004: 170). İspanya’da melez hekim yöneticiler 
üzerine yapılan bir incelemede, istekli olarak sınıflandırılan hekim yöneticilerin çoğunun kendilerinde 
doğuştan gelen liderlik özellikleri gördüklerini ve bu yönde eğitim alarak yönetici pozisyonlarında 
zorlanmadıklarını söylemiştir (Cascon-Pereria vd., 2016: 22). Hayran’a (2000) göre istekli hekim 
yöneticiler, bir süre sonra makam ile bütünleşmekte ve diğer meslektaşları tarafından dahi sadece 
yönetim kademesinde çalışan bir yetkili olarak görülmektedir. Bu durum gösteriyor ki hekim 
yöneticiler, bu pozisyonlarda bir süre çalıştıktan sonra hekimlik kimliğini arka plana atabilmektedirler. 
Örneğin, İskoçya’da yapılan bir çalışmada, yönetici olmak için kendi klinik (hekimlik) rollerinden 
vazgeçen doktorlarla karşılaşılmıştır. Bu kişiler yöneticiliğin hekimliğin getirdiği yük ve 
sorumluluktan daha rahat olduğunu, temelde liderlik karakterinin önemli olduğunu dile getirmiştir 
(Forbes vd., 2004: 170). 

 Yukarıda anlatılanlar doğrultusunda, söz konusu istekli hekim yöneticilerin, yöneticilik 
sayesinde kendini gerçekleştirme ihtiyacını karşılayabildirkleri, aynı zamanda da yöneticiliği ilgi 
çekici, kolay, hekimliğin sıkıntılarından kaçma yolu ve statü kazanmak için fırsat olarak gördükleri 
anlaşılmaktadır. 

1.2.2. İsteksiz hekim yöneticiler 

 Bu tip kişiler, genellikle yöneticilik görevi yüklenmek istemeyen ama kurum üst yönetimi 
tarafından yöneticilik pozisyonunda görevlendirilen hekimlerden oluşmaktadır (Forbes vd., 2004: 
171). İsteksiz hekim yöneticiler kendi isteklerinin dışında üst yönetimin görevlendirmesiyle 
yöneticilik görevi yapmaktadır ve kendilerini bu konuda istekli ve başarılı olarak düşünmemektedir. 
Bu tip hekimlere göre yöneticilik ile harcadıkları zaman, kaybolan zamandır. Sebastian ve 
arkadaşlarının (2014: 357) çalışmasına göre hekimlerin çoğu bu kısımda olmalıdır. Çünkü hekimler, 
tıp dünyasının lideri olsalar dahi, ister istekli ister isteksiz olarak yönetici yapıldıklarında gerekli alt 
yapıları olmadığı için sorun yaşayabilecektir. İsteksiz hekim yöneticiler, kendilerini sadece doktor 
olarak tanımlarlar ve klinikte hastalarla ilgilenmenin yöneticilikten daha önemli olduğunu düşünürler. 
Bu konuda bir hekim yönetici şöyle demektedir; “yöneticilik her zaman bekleyebilir ve onu herhangi 
bir zamanda yapabilirim ancak hastalar bekleyemez onlarla hemen ilgilenmek zorundayım” (Cascon-
Pereria vd., 2016: 21). İsteksiz hekim yöneticiler, hekimliğin yanı sıra yöneticilik yapmanın gereksiz, 
hiç yoktan sorumluluk yükleyen, tam olarak donanımlı yetişmedikleri için strese sebep olan bir durum 
olduğunu düşünmekte ve katılmak zorunda oldukları yönetimsel toplantılardan kaçmak için fırsat 
kolladıklarını belirtmektedirler (Forbes, 2004: 171-174). Bu yöneticilere göre klinikte çalıştıkları alan 
onların güvenli bölgesidir. Ancak yönetici olduklarında bu alanın dışına çıkarak yeni ve bilmedikleri 
bir alana girmektedirler. 

 Hekimliği hayatlarının merkezine yerleştirmiş olan idealist hekim yöneticilerden bazıları, 
klinik rollerinden asla vazgeçmeyeceklerini, yöneticilikle vakit kaybetmek istemediklerini ve 
kendilerini yönetici olarak değil, ansızın yönetim kademelerinde bulmuş doktorlar olarak gördüklerini 
belirtmektedirler. 

2. Yöntem 

 Sosyal bilimlerde insanın sınırlı bir çerçevede incelemek yerine daha esnek bir anlayışla 
incelenmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu durum nitel araştırmaların ortaya çıkmasında temel 
sebeptir (Demir, 2014: 287). Nitel araştırma bünyesinde birçok kavramı barındırmaktadır. Bu sebeple 
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nitel araştırmalar için belli bir tanım yapılmaktan kaçınılmıştır. Ancak “gözlem, görüşme ve doküman 
analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi 
ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma” olarak 
değerlendirilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2011: 39). Bu çalışma kapsamında da yukarıda verilen tanım 
ve gereklilikler göz önüne alınarak nitel araştırma yöntemlerinin kullanılması uygun görülmüştür. 
Nitel ve nicel yöntemler karşılaştırıldığında benzer süreçleri bulunmasına rağmen nitel yöntemler daha 
farklı bilimsel ve özgün desenlere sahiptir (Creswell, 2013: 183). Ayrıca nitel araştırma yöntemleri, 
katılımcıyı doğal ortamında izleyerek daha gerçekçi veriler elde etmeyi sağlamakta ve belli bir ölçek 
ile sınırlı kalmayarak daha geniş veri toplama yöntemleri sunmaktadır. Fenomenoloji (olgubilim) 
deseni, farkında olduğumuz ancak derinlemesine bilgi sahibi olmadığımız olguların araştırılmasında 
kullanılmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2011: 72). Ayrıca genel olarak mülakatlar yapmayı gerektiren 
bu desen, bireylerin mevcut durum ile ilgili yaşantılarının ve deneyimlerinin incelendiği, kaynağı 
felsefe ve psikoloji olan bir araştırma desenidir (Creswell, 2013: 14). 

 Çalışma kapsamında katılımcıların görüşlerinin daha efektif biçimde değerlendirilebilmesi ve 
bulguların ilk ağızdan elde edilmesini sağlamak amacıyla nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. 
Türkiye’deki sağlık kurumlarında çok sayıda hekimin yöneticilik yaptığı herkesçe malumdur. Bu 
kişiler hekim yönetici olarak değerlendirilmektedir. Hekim yöneticilik kavramı toplum tarafından 
aşina olunan ve üzerine birçok çalışma yapılan bir konudur. Ancak hekim yöneticilerin meslekî kimlik 
algıları üzerine bir çalışmanın eksikliği göze çarpmaktadır. Dolayısıyla herkes tarafından bilinen bir 
durum olan hekim yöneticiliğin ve bu kişilerin durumlarının araştırılmasını, hekim yöneticilerin 
meslekî kimlik algılarını ve yaşadıkları sorunları araştırarak söz konusu eksiği kapatmayı hedefleyen 
bu çalışmada fenomenoloji (olgubilim) deseni kullanılmıştır. 

 Nitel araştırmalar örneklemin büyüklüğünün önemsenmediği, elde edilen verilerin 
doygunluğunun önemli olduğu çalışmalardır. Çalışma kapsamında amaçlı örnekleme yöntemlerinde 
ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bundaki amaç, çalışma grubunu araştırmanın amacı 
doğrultusunda belirlenen kıstaslara göre seçmektir. Araştırmanın amacına ve ölçütlerine uyabilecek 
kişiler, yapılan online taramalar ve tavsiyeler vasıtasıyla belirlenmiştir. Tespit edilen kişilere mail ya 
da telefon yoluyla veya bizzat makamlarına gidilerek ulaşılmış, çalışmanın kapsamı, amacı ve 
uygulanacak yöntem konusunda bu kişiler bilgilendirilmiştir. Ulaşılan kişilerden alınan geri dönüşler 
doğrultusunda, katılımcı tarafından belirlenen gün ve saat için randevulaşılmıştır. Bu süreçte bazı 
istenmeyen durumlarla ve randevu iptalleri ile de karşılaşılmıştır. Bu şekilde iptal olan randevular 
yerine tekrar görüşme talepleri yapılarak yeni katılımcılar çalışmaya dâhil edilmiştir. Araştırma 
kapsamında 3 başhekim, 4 başhekim yardımcısı, 3 eski başhekim ve 1 hastane yöneticisi olmak üzere 
toplam 11 görüşme yapılmıştır. 

3. Bulgular 

 Türkiye sağlık kurumlarında melez hekim yöneticilik kaçınılmaz bir durumdur. Türkiye sağlık 
teşkilatlanmasında sağlık kurumlarının yönetimi başhekimler tarafından yürütülmek durumundadır ve 
kanun ile zorunlu hale getirilmiştir. İlgili kanunun ilgili maddesi aşağıda yer almaktadır. 

 “Eğitim ve araştırma hastaneleri başhekiminin eğitim görevlisi tabip veya tıp alanında doçent 
veya profesör unvanlı tabip; diğer hastane başhekimlerinin uzman tabip veya tıp, hukuk, kamu 
yönetimi, işletme, sağlık yönetimi alanında lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi almış tabip; yüz 
yatağın altındaki hastane başhekimlerinin tabip; ağız ve diş sağlığı ile ilgili hastaneler-de başhekimin 
diş hekimi olması; başhekim yardımcılarının ise tıp, diş hekimliği veya eczacılık öğrenimi almış 
olması veya lisansüstü eğitim yapmış olmaları kaydıyla sağlık bilimleri lisansiyeri olması gerekir” 
(663. KHK: Madde 25/A). 

 Görüleceği üzere hastane başhekimlerinin hekim olma zorunluluğu vardır ve bu da melez 
hekim yöneticiliği kaçınılmaz hale getirmektedir. 

 Çalışmaya katılan hekim yöneticilerin büyük bölümü kendi istek ve arzusuyla yönetici 
olmamıştır. Söz konusu kişilerden bir kısmı şuan yaptıkları işten memnun büyük bölümü ise aksine bu 
görevi yapmakla ilgili motivasyonlarının düşük olduğunu ifade etmiştir. Çalışma kapsamında elde 
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edilen bulgular, hekimlerin atamalar ve mecburiyet hallerinde yönetici pozisyonuna getirildiğini 
göstermektedirler.  

Tablo 1: Atama ile Yönetici Olan Hekim Yöneticiler 

 
 Atama ile yönetici olan hekimlerin merkezi atamalarla (tepe yönetim takdiriyle) yönetici 
olduğu ve bu noktada, infomal ilişki ağlarıyla üst yönetimin takdirinin önemli olduğu tesbit edilmiştir. 
Ayrıca yöneticilik için gerekli yetkinliklere sahip olduğu için ya da belli bir alanda uzman olduğu için 
(kalife olmak) yönetici olan hekimlerin de liyakat yoluyla atandığı görülmüştür. 

Tablo 2: Mecburiyet Dolayısıyla Yönetici Olmak 

 
 Ülkemiz iş hayatında kurumların personel eksikliği sıkça dile getirilir. Hastanelerimizde ise 
hekim açığının bulunduğu bir gerçektir. Türkiye’de her 100 bin kişiye 181 hekim düşmektedir. Bu 
sonuçla Türkiye OECD ülkeleri arasında son sırada yer almaktadır. Yönetici pozisyonuna gelen 
hekimlerin birçoğunun hekimlik görevinden uzaklaştığı düşünüldüğünde, bu durum bir nevi hekim 
israfı olarak değerlendirilebilir. Hekim sayısının yetersiz olduğu bu kadar açık olmasına rağmen 
ülkemizde hekim israfı sürmektedir. Bazı sağlık kurumlarımızda tek başına çalışan hekimler olduğu 
görülmektedir. Bu hekim kurumunda hem hekimlik hem de başka kimse olmadığı için yöneticilik 
görevini yürütmek durumunda kalabilmektedir. Bir de görevi ya da yeri beğenmeme durumu olduğu 
görülmektedir. Verilen yönetim sorumluluğunu istemeyen ya da çalışacağı yeri sürgün yeri olarak 
gören hekimler olduğu gibi onların istemediği pozisyonları doldurmak zorunda kalan meslektaşları da 
bulunmaktadır. İlgili hekimler yine zorunlu halden dolayı yönetici pozisyonuna gelmek durumunda 
kalmaktadır. Ayrıca bulunduğu kurumda en kıdemli hekim (tecrübeli) olduğu için mutlak lider olmak 
zorunda kalan hekimlerde bulunmaktadır. Tüm bunların dışında bir de olağan dışı durumlarda yönetici 
yapılan hekimler de bulunmaktadır. Çalışma kapsamına alınan katılımcılardan biri 12 Eylül 1980 
askeri darbesi sonucu hem hekimlik hem de kaymakamlık görevi yapmak durumunda kaldığını 
belirtmiştir. Bu ve bunun gibi ekstrem durumlar da hekimlerin yönetici olmasında etkili olmaktadır. 
Tüm bu bahsedilenler hekimlerin yönetici oluş süreçlerinde mecburiyet halleri olarak 
değerlendirilmektedir. 

 Katılımcılardan çoğu yöneticilikten memnun olmadıklarını vurgulamaktadırlar. Fakat aynı 
zamanda bu işin gönüllülük esası olduğunu, tercih ve teklifle yapıldığını dile getirmektedirler. Bu 
noktada tezat bir durum bulunmakta ve “yöneticilik görevi tercih ve teklife dayalı olduğu halde neden 
göreve devem ediyorlar ya da görevi kabul ediyorlar?” sorusu akla gelmektedir. Burada motivatörler 
olarak değerlendirilen unsurlar devreye girmektedir. 
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Tablo 3: Hekimleri Yönetici Olmaya Motive Eden Faktörler 

 
 Dolaysıyla yukarıda anlatılanlar ışığında hekimlerin sadece kendi iradeleri dışında yönetici 
yapıldıklarını düşünmek son derece yanlıştır. Elbette yöneticiliğe istekli olan ya da hali hazırda 
yönetici ise bu durumu sürdürmek isteyen hekimler de bulunmaktadır. Çalışma kapsamında elde 
edilen bulgular idealleri arasında yöneticilik yapmak olan hekimler olduğunu göstermektedir. İlgili 
hekimler, idealleri doğrultusunda uygun uzmanlık alanlarına yönelebilmekte ya da sağlık yönetimi 
alanında yüksek lisans yaparak tıbbi bilgilerinin yanına yönetimsel bilgileri de eklemeye 
çalışmaktadır. Bu aşamada uygun olan uzmanlıktan kastedilen, iş yoğunluğu ve iş yükü azlığı yani 
kolaylığı olarak düşünülmektedir. Bazı katılımcılara göre hekimlerin yönetici olabilmesi için branşsal 
uygunluk önemli bir kriterdir. Kendi uzmanlığı çok önemli ve zor olan bir hekimin yöneticilik 
yapması hem zor hem de yanlış olarak değerlendirilmektedir. Ancak uzmanlık alanı daha kolay ve iş 
yükü az olan bir uzman hekimin yöneticilik yapmasında bir behis yoktur. Ayrıca mevcut yönetim 
düzeninden memnun olmayan ve bu sebeple kendileri yönetici olarak bunu değiştirme arzusunda olan 
hekimlerin de olduğu görülmüştür. 

 Bir diğer husus ise yöneticiliğin cezbedici yönleridir. Bunlar arasında hastane yöneticilerinin 
aldığı döner sermaye ve makam karşılığı ek ödemeler gibi maddi getiriler, yönetici olmanın getireceği 
güç ve gücün kontrolü etkili olmaktadır. Yöneticiliğin getirdiği güç ile ilgili olarak başhekim 
yardımcısı olan bir katılımcı, sıradan bir hekimken yaptıramadığı bazı işleri yöneticiliğinden dolayı 
yaptırmaya muktedir olduğunu, makamından dolayı muhattabının, onun verdiği emri derhal yerine 
getirdiğini anlatmıştır. Dolayısıyla hekimleri yönetici olmaya ya da pozisyonunda devam etmeye 
yönelten sebeplerden biri de yöneticiliğin yetki gücüdür. Bunların dışında bir de prestij durumu vardır 
ki, bu noktada katılımcılardan çelişkili yanıtlar gelmiştir. Bir kısım katılımcı yöneticiliktense özel bir 
alanda başarılı işler yapan hekimin daha prestijli olacağını söylerken, aynı zamanda tepe yönetimin 
çok prestijli birşey olduğundan da bahsetmiştir. Bir kısım katılımcı ise toplumun ve hastaların gözünde 
bir başhekim farkedilir şekilde prestiji olduğunu vurgulamıştır. Ancak tüm bunlar ışında yöneticiliğin 
genel anlamda bir prestij kaynağı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Hekimleri yönetici 
pozisyonunda kalmaya yönelten sebeplerden biri de makamdan memnuniyettir. Bunun için de 
katılımcılar personel memnuniyetini ön koşul olarak değerlendirmektedirler. Personel mutlu ise 
yönetici de mutlu olur görüşü hâkimdir. Daha önce anlatılanların dışında yöneticilik için motivatör 
olan bir diğer etken de, kişinin içinden gelen, kişisel bir yatkınlığı ya da daha doğru ifade ile genetik 
yatkınlığı olarak değerlendirilmektedir. 

 Çalışma kapsmında elde edilen bulgular göstermektedir ki, hekimler yönetici olurken 
beraberlerinde getirdikleri bazı avantaj ve dezavantajlar bulunmaktadır. 
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Tablo 4: Bir Hekim Olarak Yöneticilik 

Sağlık kurumlarında yönetici olabilmek için söz konusu kurumları tanımak, bilmek 
gerekmektedir. Araştırmaya dâhil olan katılımcılar hekimlerin en avantajlı tarafının sağlığı bilmeleri 
olduğunu savunmaktadır. Katılımcılar, kendi personelleri olan hekimlerin gözünden bakabildikleri, 
onlarla empati kurabildikleri için kendilerini avantajlı görmektedirler. Aynı zamanda patofizyoloji 
etkisi denilen, tıbbi durumu anlama, yorumlama, çözüm önerileri sunma ve önlemeye çalışma 
konusunda mahir oldukları için de ayrıca bir avantajları bulunduğunu vurgulamışlardır. Hekimlik ve 
tıp eğitimi bireye bütüncül düşünme yeteneği ve öngörüsü katmaktadır. Olayları tüm detaylarıyla 
görebilme olarak değerlendirilebilecek bu durum hekimlerin yöneticilik anlamında hekimliğin bir 
diğer avantajıdır. Hekimler ekibe bağımlı kalmadan tek başına karar alıp uygulama özelliğine sahiptir. 
Klinik özgürlük olarak değerlendirilen bu durum karar alma ve uygulama sürecinde hekimlere avantaj 
sağlamaktadır. Aynı şekilde çalışma bulgularına göre hekimlik bir kriz yönetme becerisi 
kazandırmaktadır. Dolayısıyla hekimler analitik düşünme yetileri sayesinde kriz anlarında etkili ve 
yerinde karar verebildiklerini düşünmektedirler. Tüm bunların aksine bir de kişisel zekâ seviyesi 
hekimleri bir adım daha öne çıkarmaktadır. Tıp fakültesine girme arzusunda olan bir kişi ÖSYM 
tarafından yapılan sınavlarda toplumun ortalama seviyesinden çok daha yüksek bir başarı göstermek 
durumundadır. Dolayısıyla hekimler kendilerini yöneticilik yapabilecek zekâ ve kapasiteye sahip 
olarak görmektedirler. 

Hekimlerin tüm avantajlı yönlerine rağmen önemli eksiklikleri, dezavantajları da 
bulunmaktadır. Araştırma sürecinde elde edilen bulgular göstermektedir ki, hekimler yöneticilik 
pozisyonuna geldikleri ilk aşamada mevzuat ile ilgili konulardaki bilgi eksikleri dolayısıyla sıkıntı 
yaşayabilmektelerdir. Görevin hukukî sorumlulukları düşünüldüğünde bunun önemli bir eksiklik 
olduğu bir gerçektir. Aynı zamanda hekimler yöneticiliğin büro ya da diğer bir deyişle ofis işleyişine 
alışkın değildir, yazışmalardaki yazım dili, bürokratik görgü, maliyet hesapları, bilgisayar ofis paket 
programları kullanımı gibi konularda eksiklikleri bulunmaktadır. Katılımcılar bunun için etraftan 
yardım istemek durumunda kaldıklarından söz etmektedir. Bu durum prfesyonel yöneticilik bilgisi 
eksikliği olarak değerlendirilebilir. Bir diğer husus ise hekimlerin çok yüksek egoya sahip kişiler 
olduğu gerçeğidir. Katılımcılardan birinin ifadesiyle bir hekim yeri geldiği zaman kendisini 
kaymakamdan daha üstün görebilmektedir. Binaenaleyh bu tip durumlar hekimlerin emir verme ve 
emir alma, ast-üst ilişkisi sınırlarına riayet etme noktalarında sıkıntı yaşayacaklarını göstermektedir. 

Katılımcıların görüşlerine göre hekimliğin yöneticilik adına getirmiş olduğu avantaj ve 
dezavantajlarının yanı sıra yöneticiliğin de hekimler üzerinde çeşitli yansımaları bulunmaktadır 
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Tablo 5: Hekimlerin Gözünden Yöneticiliğe Ait Bulgular 

Katılımcılara göre yöneticilik ve hekimliği bir arada yürütürken ilk karşılaştıkları durum 
hekimlik sorumluluklarının yanı sıra yöneticiliğin getirdiği ekstra iş yükü sorunudur. Hatta bazı 
katılımcılar yöneticilik görevlerini angarya olarak değerlendirmiş, mesai mevhumlarının 
kalmadığından şikâyet etmiştir. Aynı zamanda yöneticiliğin getirmiş olduğu hukuki sorumluluklar gibi 
durumların hekimlikleri üzerinde bir etkisi olduğu görüşünü ileri sürmüşlerdir. Ayrıca yönetim görevi, 
üstlenilen seviyeye göre sorumluluk alanı ve zorluğu artan bir görev olarak değerlendirilmiştir. 
Katılımcıların bir kısmı hekimliğin yanı sıra yöneticilik yapmalarının sosyal hayatlarına olumsuz 
olarak yansıdığını vurgulamıştır. Ailelerine zaman ayıramayan, eve iş götürmek zorunda kalan ve 
hayatlarını işlerine göre planlamak zorunda kalan hekim yöneticiler bu durumdan şikâyetçi olduklarını 
vurgulamışlardır.  

Hekim yöneticiler alt kademe yöneticilik pozisyonunda çalıştıkları dönemde üst düzey 
yöneticilerle çeşitli problemler yaşadıklarını, özellikle de üst yöneticilerin hekim dışı kişilerden 
oluştuğu durumlarda anlaşmazlıkların arttığından söz edilmiştir. 

Melez hekim yöneticilerin, hem hekimlik hem de yöneticilik yapmalarından dolayı içinde 
bulundukları durumun onlar üzerindeki yansımaları ile ilgili görüşler meslekî körelme teması altında 
toplanmıştır. Çalışmaya katılan Melez Hekim Yöneticilerin birçoğuna göre iki işi birlikte yürütmek, 
üzerlerinde bir meslekî ikilem durumu ortaya çıkarmakta ve uzun vadede hekimlik pratiklerinde 
azalmaya sebep olabilmektedir. Katılımcılardan bazılarına göre ise hem hekimlik hem de yöneticilik 
yapmakta olan hekimler alanları ile ilgili tanıtım toplantıları, kongreler gibi etkinliklere katılacak 
zaman bulamayarak alandaki gelişmeleri kaçırmaktadır. 

Araştırma kapsamında sorgulanan bir diğer durum ise hekim yöneticilerin tamamen farklı bir 
alan olarak gördükleri yöneticiliğe nasıl uyum sağlamakta ve bu durum kendi hal ve tavırlarına nasıl 
yansımakta olduğudur. 

Tablo 6: Hekim Yöneticilerde Oluşan Kişisel Değişimler 

Katılımcılardan alınan geri dönüşler, yöneticiliğin hekimlere sosyal ve meslekî açıdan bir 
farkındalık kazandırdığını göstermektedir. Yönetici olan hekimin bu makama bakışı değişmekte, kendi 
hal ve tavırlarında gördüğü sivri yönleri törpüleme yoluna gitmektedir. Aynı şekilde görevi sebebiyle 
kazandığı dikkat gibi özellikler sosyal hayatında ayrıntılara dikkat etme şeklini almaktadır. Tabi ki 
bazı iyi durumlar söz konusu olduğu gibi istenmeyen durumlar da karşılarına çıkabilmektedir. Örneğin 
kurum içerisinde sosyal ilişkide bulundukları kişilere karşı mesafeli davranmak zorunda 
kalabilmektedir. Buna sebep olan şey ise adil davranma kaygıları olarak ortaya çıkmaktadırlar. Eğer 
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samimiyetleri sürerse diğer personelin yanlış anlama ihtimali akıllara gelmektedir. Bu durumun tam 
tersi ise sosyal ilişki içerisinde bulundukları kişilere yaptırım uygulama ve görev verme konusunda 
sıkıntı yaşamalarıdır. Bu tip sıkıntılar, sosyal ilişki baskısı olarak değerlendirilmektedir. Sadece 
hekimken çalıştıkları kurumlarda yöneticilik yapan hekimlerin daha az zorluk ile karşılaşacağı 
düşünülebilir. Ancak bu noktada sıkıntı oluşturabilecek bir durum da informal ilişki baskısı 
olmaktadır. 

Katılımcılara göre hekimken terfi alarak yönetici pozisyonuna getirilen meslektaşlarında 
negatif ve pozitif olmak üzere iki tür davranış değişikliği görülmektedir. İlgili şekil aşağıda yer 
almaktadır. 

Tablo 7: Yönetici Olan Hekimlerde Görülen Değişiklikler 

Katılımcılara göre sonradan yönetici olan hekimlerin bazılarının, görevin vermiş olduğu gücü 
hissederek bu gücü diğerlerini ezmek için kullanabildiğini vurgulamıştır. Aynı zamanda da daha önce 
daha ulaşılabilir olan hekim arkadaşlarının yönetici olduktan sonra personelden uzaklaştığını ve bu 
kişiye ulaşmanın zorlaştığını vurgulayan katılımcılar olmuştur. Bazı ansızın yönetici olan hekimlerin 
bu pozisyonun havasına kendilerini kaptırarak, “eskiden sadece hekimdi şimdi hekimleri yöneten 
kişiyim” düşüncesine kapılabildiğinden söz edilmiştir. Katılımcılara göre bir diğer negatif davranış ise 
yönetici pozisyonuna gelen hekimin görevini kendi çıkarları doğrultusunda suiistimal edebildiği 
durumlar olarak öne sürülmüştür. Pozitif bir tavır değişikliği olarak değerlendirilen görüşe göre kişi 
yönetici olduktan sonra yöneticiliğin vermiş olduğu sorumlulukları ve yapması gerekenleri daha iyi 
tahlil eder, daha önce yerine getirmekte zorlandığı ya da yapmak istemediği yükümlülüklerini daha 
anlayışlı karşılayabilir duruma gelmiştir. 

Hekimlerin yönetici olduktan sonra diğer arkadaşları tarafından nasıl değerlendirildiği, diğer 
hekimlerin yönetici olan hekim meslektaşlarına karşı takındıkları tavırların nasıl değiştiği konusunda 
katılımcılardan elde edilen veriler ışığında aşağıdaki tablo elde edilmiştir. 

Tablo 8: Hekim Yöneticiye Karşı Yönetilenlerin Tutumları 
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 Katılımcılardan bazılarının değerlendirmesine göre bazı meslektaşlarının çekememezlik 
gösteren tavırları ortaya çıkmıştır. Ayrıca meslektaşlarında arkadan konuşma durumun oluşmaya 
başladığını ifade eden katılımcılar olmuştur.  Katılımcıların bir kısmına göre kendileri yönetici 
olduktan sonra bazı meslektaşları onlara yaklaşmak konusunda eskisi kadar cesaretli olamamaktadır. 
Bu görüşler yöneticiden uzaklaşma olarak kodlanmıştır. Katılımcıların genel kanısı ise kişi yönetici 
olduktan sonra ondan beklentiler artmakta ve meslektaşlarının menfaat ve istekleri artmaktadır. 

 Katılımcılar yöneticilik ve hekimliği önem ve zorluk açısından kıyaslamaları istenen soruya 
verdikleri cevaplarda yöneticiliğin kendi açılarından daha zor olduğunu vurgulamışlardır. Bu cevaplar 
çerçevesinde aşağıdaki görsel oluşturulmuştur. 

Tablo 9: Yöneticiliğin Zorlukları

 
 Katılımcıların yöneticiliğin zor yönleri ile ilgili yaptığı değerlendirmede, yöneticiliği 
zorlaştıran durumlardan biri bürokrasi kaynaklı sorunlar olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda 
katılımcılar, kurumsal işleyiş ve sistem üzerine yapılan politika değişikliklerinden ve mevzuatsal 
sorunlardan söz etmektedir. Bu çerçevede 663 sayılı KHK ile uygulamaya koyulan sistem değişikliği 
ile ortaya çıkan, yetki karmaşası ve maddi kayıp gibi durumlardan bahsedilmiştir. Katılımcılardan 
bazıları yöneticiliğin politik sorunlarını değerlendirirken liyakatte azalmadan söz etmiştir. Atamaların 
liyakat esasıyla yapılmaması sonucu hem yönetilenin hem de yönetenin sıkıntı yaşadığına vurgu 
yapılmıştır. 

 Katılımcıların bir kısmına göre yöneticileri zorlayan bir diğer durum da kurum içi 
problemlerdir. Kurumsal sorunlar olarak kodlanan bu zorluklar; personel eksikliği, hasta yoğunluğu, 
fiziki mekân yetersizliği, teknolojik alt yapı sorunları, maddi sıkıntılar ve kurum içi iletişim sorunları 
olarak öne çıkmaktadır 

 Kişisel sorunlar teması altında yöneticilerin kişisel olarak yaşadıkları sorunlar ile ilgili 
görüşlere yer verilmiştir. Yöneticilerin yaşadığı kişisel sorunlar, İnsani ilişkiler, yönetici karakteri, yaş 
ve cinsiyet, yönetilen profili ve tecrübesizlik olarak kodlanmıştır. Bu doğrultuda kendilerinde bir 
yöneticide olması gereken bazı özelliklerin bulunmadığını ve bu sebeple sıkıntı yaşadıklar dile 
getirilmiştir. Bu görüşler kişilerin yönetici karakterine sahip olmamasından kaynaklanan sorunlar 
olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca yönetici olan hekmin yaşı ve cinsiyeti dolayısıyla yöneticilik adına 
sorunlar yaşadığını ifade eden katılımcılar olmuştur. Bayan ya da genç olan hekim yöneticilerin astları 
ya da yönetim kademesi tarafından ciddiye alınmadığı çıkarımı yapılmıştır. Yöneticilerin yaşadığı bir 
diğer kişisel sorun ise yönettikleri güruhun eğitim seviyesi, iş ile ilgili tutumları, siyasi görüşleri ve 
onlarla yaşanan çeşitli anlaşmazlıkların oluşturduğu sorunlardan oluşmaktadır. Bu sorunlar yönetilen 
profili kodu altında toplanmıştır. Söz konusu durum tıp fakültesi hastanelerindeki akademik ünvana 
sahip hekimlerin egolarının yüksekliğine vurgu yapmaktadır. 

 Katılımcılardan bazıları yöneticilikteki tecrübe düzeylerinin çeşitli sorunlar yaşamasına sebep 
olduğundan bahsetmiştir. Yöneticiliğin bir diğer kişisel zorluğu bu işteki tecrübesizlik olarak 
değerlendirilmiştir. 

 Ayrıca katılımcıların bir kısmına göre yöneticileri zorlayan bir diğer durum da kurum içi 
problemlerdir. Kurumsal sorunlar olarak kodlanan bu zorluklar; personel eksikliği, hasta yoğunluğu, 
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fiziki mekân yetersizliği, teknolojik alt yapı sorunları, maddi sıkıntılar ve kurum içi iletişim sorunları 
olarak öne çıkmaktadır. bir katılımcı yöneticiliğe ilk başladığı dönemlerde hem kendisi hem de kurum 
personelinin birbirlerine karşı bir güven problemi olduğunu aktarmıştır. Bu doğrultuda bir yöneticinin 
yaşayacağı bir diğer sıkıntının güven problemleri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Hekimler yöneticiliğe geldiklerinde yaşadıkları sorunlardan biri karşılaştıkları olay ve kişi 
sayısındaki artıştır. Yönetici olmadan önce sadece hastaları ve bazen hasta yakınları ile muhatap olan 
hekimler yönetici olduktan sonra hem hekim hem hasta hem de hasta yakınlarıyla muhatap olmakta ve 
buna ayrıca diğer sağlık personel ile ilişkiler ve kurumsal olaylar eklenmektedir. Bu durum muhatap 
artışı olarak kodlanmıştır. 

Yöneticilik kademelerinde yükseldikçe konumun getirdiği sorumluluklar ve verilen kararların 
etkilediği kişi sayısı artmaktadır. Bir başhekim 50 hekim ve hastanesinden sorumlu iken il düzeyi 
yöneticinin vereceği karar tüm sağlık kurumları, hastaları ve ildeki tüm bireylerin sağlığını 
etkileyebilmektedir. Katılımcılardan alınan geri dönüşlere göre yaşadıkları zorluklardan bir diğeri 
yönetici olduktan sonra verdikleri kararların etki alanıdır. Katılımcılara göre verdikleri kararların 
etkilediği kişi sayısı yöneticiliği zorlaştırmaktadır. 

4. Sonuç

Çalışmanın son bölümü olan bu başlık altında, araştırma sonucu elde edilen verilerden ortaya 
çıkan durum ve çözüm önerileri yer almaktadır. 

Türkiye’de sağlık sisteminin teşkilat yapısını düzenleyen 694 (2017) sayılı KHK ile 
hastanelerin tepe yönetimi tamamen başhekimlere bırakılmıştır ve başhekimlerin de hekim olma 
zorunluluğu bulunmaktadır. Dolayısıyla ülkemiz sağlık yapılanmasının melez hekim yöneticilerle 
kurulu olduğu söylenebilir. Melez hekim yöneticilik herhangi bir yönetim görevi ile sorumlu bulunan 
hekimleri ifade etmektedir. Bu kapsamda Sağlık Bakanı’ndan başlanarak klinik şeflerine kadar tüm bu 
hekimler melez iş kimliği etkisinde çalışmaktadırlar. 

Melez hekim yöneticilerden, uzman olan hekimler, hekimlik icrasına devam etmekte iken 
pratisyen olan hekim yöneticiler ise hekimlikten tamamen denebilecek kadar uzaklaşmaktadır. Sağlık 
kurumlarında yöneticilik yapan pratisyen hekimler, asli görevlerinden uzaklaşmakta ve hekimlik 
yapmaya vakit bulamadıkları için hekimlik pratiklerinde azalamalar yaşamaktadır. Ancak çalışma 
sürecinde görülmüştür ki, hekim için hekimlik yapmak bir ihtiyaçtır. Bu sebeple yöneticilik yaparken 
meslekî körelmeye uğramamak adına hekim yöneticiler çeşitli yollara başvurmaktadırlar. Çalışma 
kapsamında görüşülen pratisyen hekimler, hekimliği unutmamak için polikliniklerden hasta talep 
ederek, aile sağlığı merkezlerine giderek birkaç hasta bakmak adına ricacı olarak meslekî pratiklerini 
korumaya çalışmaktadır. Uzman hekimler ise hekimlik ve yöneticiliğin sorumlulukları arasında 
sıkışarak, kendi hastalarına yeteri kadar vakit ayıramadıklarını ve hekimlik yönlerini ihmal ettiklerini 
ifade etmişlerdir. Dolayısıyla bir meslekî ikilem söz konusudur. Ülkemizde görev yapan hekim 
yöneticilerin, yöneticiliği benimseyemediğini ve kendilerini hekim olarak değerlendirdiklerini 
söylemek yanlış olmayacaktır. Türkiye’de bir hekimin yetiştirilmesi, zorlu eğitiminin yanı sıra, yüksek 
maliyetleri ile de dikkat çekmektedir. Abuhanoğlu ve arkadaşlarının (2012: 39) araştırmasına göre 
Türkiye’de bir tıp fakültesi öğrencisinin 6 yıllık eğitiminin devlete maliyeti yaklaşık olarak 200 bin 
lira civarındadır. Dolayısıyla Türkiye gibi hekim sayısı az olan (Türkiye: 181/100000, OECD: 
345/100000) ülkelerin, ellerindeki hekimleri köreltecek ya da muayene sayısını azaltacak lüksü 
olmadığı açıktır. 

Ayrıca bir hekimin uzun süre yöneticilik yapması, yönetim görevleri dolayısıyla alandaki 
gelişmelerden uzak kalmasına sebep olacaktır. Hem meslekî anlamda körelecek hem de yeni 
gelişmeleri kaçıracak olmaları hekim yöneticiler adına büyük bir dezavantajdır. Bu sebeple yönetici 
hekimler rotasyona tabi tutularak belli süre sonra tekrar hekimliğe dönmeleri sağlanmalıdır. Böylece 
söz konusu olumsuz etkiler en aza indirilebilir. 

Mevcut sağlık sisteminde tepe yöneticilerin hekim olma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu 
sebeple seçilecek hekim yöneticiler için temelinde yönetim eğitimi bulunan bir standardizasyon olması 
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gerekmektedir. Günümüz tıp eğitimi müfredatında yöneticilik ve bununla ilgili herhangi bir eğitim söz 
konusu değildir. Ancak mevcut sistemde her hekim potansiyel bir yönetici konumundadır. Bu sebeple 
yöneticilik dersleri müfredata eklenerek bu konuda istekli olan hekim adaylarının eksik yönlerini 
kapatmaları sağlanabilir. Ayrıca istekli olan hekimler için tıpta yönetim uzmanlığı adı altında bir 
bölüm oluşturularak hekim yönetici yetiştirilebilir ya da 694 sayılı KHK ile yönetici olacak pratisyen 
hekimlere getirilen lisansüstü eğitim şartı tüm hekimleri kapsayacak hale getirilebilir. Alınacak 
lisansüstü eğitimin de sağlık yönetimi alanında olması gerektiği açıktır. Ayrıca tepe yönetici olacak 
hekimlerin herhangi bir alanda değil yine sağlık alanında belli süre yöneticilik tecrübesi şartı 
getirilmesi tavsiye edilebilir. 

 Çalışmaya dâhil olan yönetici hekimler, yönetimsel kararlar alırken uzmanlık alanlarının 
aksine genel tebabet bilgilerinden faydalandıklarını ifade etmiştir. Bu değerlendirmeler holistik 
(bütüncül) tıp anlayışı yönünde yapılmış vurgular olarak değerlendirilmelidir. Katılımcılar bu noktada 
günümüz tıpta uzmanlık eğitimine yönelik bir eleştiri yapmaktadırlar. Eski dönemlerde uzmanlığa 
başvurmak için belli süre pratisyen olarak çalışma zorunluluğu bulunmaktaydı. Bu durum hekimin 
kendisini öncelikle temel hekimlik bilgi ve pratikleriyle donatmasını sağlıyordu. Ancak günümüzde tıp 
fakültesinden mezun olan hekim derhal uzmanlık sınavlarına hazırlanmakta ve temel hekimlik 
kazanımlarını ihmal etmektedir. Söz konusu durumun yönetimsel kararlarda, örneğin acil servis, 
yoğun bakım gibi genel tebabet isteyen alanlar ile ilgili sorunların çözümünde, bir eksiklik 
doğurabilmesi olasıdır. Katılımcılar, bir hekimin öncelikle pratisyen hekim olarak yetişmesi 
gerektiğini vurgulamaktır. Dolayısıyla yönetici olacak hekimlerin uzman hekim ya da cerrahlardan 
seçilmesi yerine pratisyen hekimler arasından tercih edilmesi de bir öneri olarak değerlendirilebilir. 

 Günümüz hastanelerinde başhekimler, poliklinik hizmetlerinden hastanenin lavabolarındaki 
sabunun miktarına kadar çeşitli birimlerin sorunlarıyla ilgilenmek durumundadır. Bunun yanı sıra mali 
işler, satın alma, faturalama gibi işlemler de başhekim tarafından kontrol edilmektedir. Ancak hekim 
olan bir başhekimin hekimlik ve tıp ile doğrudan ilgisi olmayan bu birimlere ne kadar hâkim 
olabileceği soru işareti oluşturmaktadır. Mintnzberg’in de dile getidiği gibi sağlık kurumunu yönetmek 
herhangi bir işletmeyi yönetmekten daha zordur bu sebeple sağlık kurumlarının yönetimi, hekim ya da 
profesyonel tek bir yönetici profiline bırakılmamalıdır. Katılımcıların önerdikleri ideal sağlık yönetimi 
modeline göre, sağlık kurumları; standartları, görev ve yetki sınırları mevzuatla belirlenmiş medikal ve 
idari sorumlular tarafından yönetilmelidir. Katılımcıların görüşleri doğrultusunda, tepe yöneticisinin 
yine hekim olmasının düşünüldüğü bu sistemde medikal yönetim hekimler, idari sorumluluklar ise 
sağlık yönetimi bölümleri gibi profesyonel sağlık yöneticisi yetiştiren bölümlerden mezun kişiler 
tarafından idare edilmelidir. Bu doğrultuda söz konusu iki birimin bir birleri ile iş birliği içerisinde, 
koordineli çalışması gerektiği bu sistemde profesyonel yöneticilerin aynı zamanda hekim yöneticilerin 
danışmanı pozisyonunda olması gerektiği düşünülmektedir. Bir diğer öneri ise başhekimin hekim 
olacağı kurumlarda başhekim yardımcılarından bazılarının profesyonel sağlık yöneticilerinden 
seçilmesi olarak sunulabilir. 

 Bu çalışma amaca uygun olarak nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomenoloji) 
araştıması olarak kurgulanmış ve uygulanmıştır. Çalışmanın daha kapsamlı hale getirilmesi için nitel 
ve nicel yöntemlerin bir araya geldiği karma yöntem uygulaması yapılabilir. Aynı zamanda Isparta 
İstanbul ve Ankara illeri ile sınırlandırılan bu çalışma daha geniş perspektifte, farklı yönetim 
pozisyonlarında tecrübesi olan kişiler çalışma grubuna dâhil edilerek yapılırsa elde edilecek verilerle 
daha kapsamlı bir çalışma ortaya çıkarmak mümkün olacaktır. 
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KAMU HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN TAKIM 
ÇALIŞMASI VE İŞ PERFORMANSI İLİŞKİSİ 

Mahmut Akbolat1 

Mesut Ardıç2

Özet 

Çalışmanın Problemi: Sağlık kurumlarının amaçlarını gerçekleştirmek için sağlık hizmeti üretiminde sağlık 
çalışanları ve çalışanların oluşturduğu farklı takımların bir araya gelmesi etkili olmaktadır. Bu bağlamda sağlık 
kurumlarının başarısı bu takımlara ve iş performanslarının etkisi olduğu beklenmektedir. 

Çalışmanın Amacı: Hastanede çalışan hemşirelerin takım çalışması ile iş performansı arasındaki ilişkiyi 
incelemek ve takım çalışmasının iş performansına etkisini ortaya koymaktır.. 

Metod: Çalışmanın evrenini, Tokat’ın Erbaa ilçesinde faaliyette bulunan kamu hastanesinde çalışan 150 
hemşire oluşturmaktadır. Çalışmada örneklem seçmeden tüm hemşirelere ulaşılması hedeflenmiş olup; çalışma 
sonucunda 138 (%92) hemşireye ulaşılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak anket formundan 
yararlanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, regresyon ve korelasyon analizleri 
kullanılmıştır. Veriler %95 güven aralığında analiz edilmiştir. 

Bulgular ve Sonuç: Analiz sonucuna göre, takım çalışması ile görev performansı (r=0,519) ve bağlamsal 
performans (r=0,618) arasında güçlü ve anlamlı ilişki bulunmaktadır. Takım çalışması hem görev performansını 
hem de bağlamsal performansı pozitif yönde etkilemektedir. Sonuç olarak, hemşirelerin takım çalışması iş 
performansını artırdığından sağlık kurumlarının performansını artırmak için takım çalışmasına önem verilmesi 
önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Takım Çalışması, İş performansı, Görev Performansı, Bağlamsal Performans, 
Hemşireler 

RELATIONSHIP BETWEEN TEAMWORK AND BUSINESS PERFORMANCE OF NURSES 
WORKING IN PUBLIC HOSPITALS 

Abstract 

The Problem of Working : In order to realize the aims of health institutions, it is effective to bring together 
different teams of health workers and employees in health service production. In this context, the success of 
health institutions is expected to be the effect of these teams and their work performances. 

Purpose of  study: To examine the relationship between team work and job performance of hospital nurses and 
to show the effect of team work on job performance. 

Method: The universe of the work consists of 150 nurses working in the public hospital operating in the Erbaa 
district of Tokat. The aim of the study was to reach all the nurses without selecting the sample; 138 (92%) nurses 
were reached as a result of the study. Survey form was used as data collection tool in the study. Descriptive 
statistical methods, regression and correlation analyzes were used in the analysis of the data. The data were 
analyzed at 95% confidence interval. 

Findings and Conclusion: According to the analysis result, there is a strong and meaningful relationship 
between team work and task performance (r = 0.519) ,and contextual performance (r = 0.618). Teamwork 
affects both task performance and contextual performance positively. As a result, it is suggested that team work 
should be given importance in order to increase the performance of health institutions, because nurses increase 
team work performance. 

Key Words: Teamwork, Work performance, Task Performance, Contextual Performance, Nursing 
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1.Giriş

Sağlık kurumları hedeflerine ulaşmak için insan gücüne yoğun ihtiyaç duyulan kurumlardır. 
Kurumları oluşturan bireylerin performansı hem sağlık kurumları açısından hem de sağlık hizmetinden 
yararlananlar açısından önemlidir (Bacaksız vd., 2018). Sağlık hizmetlerinin nitelikli sağlanabilmesi 
için sağlık profesyonellerine ve bu profesyonellerin birbiri arasında yakın işbirliği ve takım anlayışı 
içinde çalışması gerekmektedir. Sağlık hizmetlerinde takım çalışması aynı zamanda kapsamlı, kaliteli, 
hasta odaklı sağlık hizmeti, kaynakların ortak kullanılması ile sağlanmaktadır (Ulusoy ve Tokgöz, 
2009). Hemşireler hasta ve yakınları arasında bütüncül bir yaklaşımla sorunlara ilk başvurdukları ve 
günün yirmi dört saati hizmet veren profesyonellerdir. Hemşirelik mesleği çalışma ortamından 
kaynaklanan olumsuzlukların etkisi ile performans düşüklüğüne neden olmaktadır. Bireysel 
performans düşük olması sağlık hizmetinin kalitesinin düşmesine sağlık kurumlarının performansının 
düşmesine sebep olmaktadır (Bacaksız vd., 2018). Sağlık kurumlarında nöbetli ve uzun süreli çalışma 
sistemleri zor çalışma çevresi, fazla iş yükü, yetersiz istihdam hemşirelik meslek grubu açısından 
performans değerlendirmenin önemini artırmaktadır (Aslan ve Yıldırım, 2017). İş yerlerinde kurulan 
pozitif ilişkiler çalışanların tatmini ve örgüte bağlılığının yanı sıra, iş yerinde gayretini artırıcı rol de 
oynamaktadır. (Kram ve Isabella, 1985:110-132). 

 Takım Çalışması 

Takım çalışması tanım olarak, ortak amaç için birbirine bağımlı iki veya daha fazla 
kişiden oluşmaktadır (Kalisch ve Lee, 2013). Örgüt görevlerine sorumluluk, katkıda bulunan ve 
sürekli karşılıklı iletişim içerisinde bulunan küçük bir işbirliği içerisinde bulunan grup üyelerinin 
sürekli faaliyetidir (Toprak, 2006). Takım çalışması; işletmelerin sürekli geliştirme faaliyetlerini 
yürütmek için, işletmenin farklı birimlerinde ve işlerinde, farklı algılamalara sahip çalışanların ortak 
bir hedefe ulaştırmak için ve çalışanlara kendilerini geliştirme fırsatı sağlayacak bilgileri ve özellikleri 
kazandırmak üzere bir araya gelen topluluğunun çalışmalarıdır (Yıldız, 2007). Takım çalışması, bir 
organizasyon içinde çalışanlar arasında  iletişim gerçekleştirerek, ortak amaç doğrultusunda grup 
üyelerini  bir araya getiren, güven, üretkenliği ve performansı artıran sitemdir (Akturan ve ark., 2017). 
Sağlık kuruluşlarında takım çalışması, kaliteli sağlık bakımın verilmesi için değişik meslek grupların 
bir araya gelmesi ile bilgi ve deneyimleri paylaşıldığı, karar almada birliğin sağlanmasıdır (Tosun, 
2010). Günümüzde teknolojinin sürekli gelişmesi, rekabet ortamının yoğunlaşması işletmelerin 
kendilerinin daha ileriye taşıyabilmesi için bireysel yeteneklerin yetersiz kaldığı gerekli bilgi, beceri 
ve yeteneklere sahip kişilerin bir araya getirilmesi ve bununla birlikte piyasa koşullarındaki sorunlara 
etkin çözüm bulabilmek için takım oluşturulmalıdır (İlhan ve İnce, 2015). Tüm sektörlerde olduğu gibi 
sağlık hizmetlerinde de sürekli olarak değişim ve gelişmeler yaşanmaktadır. Bu değişimler teknolojini 
gelişmesi ve buna bağlı olarak bakım yöntemlerinin değişmesi, hastaların kaliteli hizmet beklentisinin 
artması, personel kalitesin artma beklentisi, dolayısıyla hastaneler arasında rekabetinde arttırmaktadır 
(Kesim, 1999). Sağlık hizmetlerinde değişen teknoloji ve gelişen bakım sürecinin ortaya çıkardığı 
karmaşıklıklardan dolayı sağlık hizmeti verenlerin karşılaştıkları sorunlarda artmaktadır. Yoğun iş 
bölümünün bulunduğu sağlık kuruluşları, birçok uzmanlık alanına sahip personeli bünyesinde 
bulunmakta ve sürekli hizmet vermek zorunda kalmaktadır. Karmaşık olan sağlık kuruluşlarının 
işlerinin devamlılığının sağlanması ve hizmetin kesintisiz sağlanması hem yöneticilerin işletme bilgi 
ve yetenekleriyle birlikte hem de etkili bir takım çalışması ile mümkündür (Gayef, 2006). Nitelikli 
sağlık hizmetlerinin başarıya ulaşması için alanında uzman sağlık profesyonellerinin varlığının 
yanında, profesyonellerin birbirleri ile işbirliği ve iletişim içinde, takım anlayışı doğrultusunda 
çalışmasıdır (Ulusoy ve Tokgöz, 2009).  

İş Performansı 

Sağlık kurumları, örgütsel hedeflerine ulaşabilmek ve sektörde rekabet gücü elde 
edebilmek için sağlık bakımını sağlayan personelinin performansı ile doğrudan ilişkilidir (Bacaksız 
vd., 2018). Kavram olarak performans örgütün amaçları doğrultusunda hedeflerin neleri 
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başarabildiğini sayısal ve nitelik olarak belirtilmesidir (Şehidoğlu ve Zehir, 2010). Rotundo ve 
Sackett’in (2002) tanımına göre performans, ‘örgütün hedef ve amaçlarına katkıda bulunan ve 
bireylerin kontrolünde olan faaliyet ve davranışlardır’. Eren ve Hayaloğlu’na göre ‘Belirli bir işin 
yerine getirilmesi ve tamamlanması’ iş performansı kavramını ifade etmektedir (Eren ve Hayatoğlu, 
2011).  Sağlık sektörü hizmet odaklı çalışmanın olduğu ve müşterilere sunulan hizmetin kalitesinin 
sürekli arttığı, müşteri memnuniyetinin önemli olduğundan iş performansı kavramında önemli hale 
getirmektedir (Arslan ve Yıldırım, 2016: 107). Literatürde iş gören performansı iki alt boyutta 
incelenmiştir. Bu alt boyutlardan birincisi görev performansı ikincisi ise bağlamsal performanstır. Bu 
iki alt boyut ilk kez Borman ve Motowidlo (1993) tarafından tanımlanmış olup daha sonra yapılan 
çalışmalar bu görüşü desteklemiştir ( Jawahar ve Carr, 2007). Görev performansı, görevlendirilen 
görevleri yeterince yerine getirme, iş tanımında belirtilen sorumlulukları yerine getirme, çalışandan 
beklenen görevleri üstlenmeye yönelik performanstır. Görev performansı işin teknik yönüyle ve 
ustalık gerektiren yönüyle ilişkilidir (Lara ve Ding, 2017). 

Bağlamsal performans ise görevin yerine getirilmesinde direkt etkisi olmayan başarıya katkı sağlayan 
örgüte psikolojik ve sosyal destek ile ilişkilidir. Çalışanın görevlerin yerine getirmesinde yardım 
sağlamak ile birlikte görev performansına destek olan ve ortaya çıkmasında kişilik özellikleri ile iyi 
niyetin etkili olduğu davranışlardır. Bağlamsal performans örgütsel normlara uyum sağlanması ve 
görevin etkili bir şekilde yapılabilmesi için gerekli olan örgütsel, sosyal ve psikolojik çevrenin uygun 
hale getirilmesinde katkı sağlayan davranışlar olarak tanımlanmaktadır (Öcel, 2013). 

Değişkenler Arasındaki İlişkiler 

Çalışma ortamı karmaşık bir sistem yapısına sahip olan sağlık kurumlarında birçok meslek grubundan 
personel bir arada çalışmaktadır. Bu ortamda takım çalışması, sağlık hizmetlerinin hedeflerine 
ulaşmada ve bakım kalitesini artırmada önemli bir yere sahiptir. Sağlık hizmetlerinin sağlandığı 
hastanede takım çalışması şeklinde hizmet sunmanın hasta ve ailesi, sağlık çalışanları ve kurumuna 
sağladığı bir takım yararlar bulunmaktadır. Manser (2009), sağlık hizmetlerinde meydana gelen 
kazalar ve diğer istenmeyen olayların oluşumunda takım çalışmasının önemini belirtmektedir. Takım 
çalışmasının yetersiz olduğu birimlerde tanı ve tedavi işlemlerinde aksaklıklar, hasta hakkında net 
olmayan bilgilere sahip olma, hizmetin kalitesinin düşmesi gibi sorunlar yaşanabilmektedir. Etkin bir 
takım çalışması ile sağlık hizmetinin hasta bakımında sürekliliğinin sağlanmasında, bakım kalitesi 
artmakta, maliyet ve hastaların hastanede kalış süreleri azalmakta ve zamandan tasarruf sağlanmakla 
beraber iş performansını da etkilemektedir ( Ulusoy ve Tokgöz, 2009). Sağlık hizmetlerinde 
multidisipliner  takım çalışması, sağlık meslekleri üyelerinin hizmetlerdeki boşluk ve tekrarlan ortadan 
kaldırmak için işbirliği yapmalarını öngören anlayıştır. (Teimouri, 2011), iş tatmini ile iş performansı 
arasındaki ilişkiyi incelemiş ve artan performansı ödüllendirmenin iş tatmini arttıracağını ve artan iş 
tatminin çalışanın yaptığı işin niteliği ve seviyesi üzerinde olumlu etki ettiği (Barutçugil, 2006), 
çalışanın yüksek performansına karşılık olarak ücret ve diğer çıkarları alması gerektiğini ileri sürmüş 
ve performansının artırılmasında ekonomik, sosyal motive edicilerin önemli bir yeri olduğu 
görülmüştür (Turunç ve Çelik, 2010; Rousseau ve Mclean ,1993). 

2.Yöntem

Araştırmanın evrenini, Tokat ili Erbaa ilçesindeki kamu hastanesinde çalışan 150 hemşire 
oluşturmaktadır. Çalışmada, 150 hemşireye ulaşılması hedeflenmiş olup; bu hemşirelerden 138’ine 
(%92) ulaşılabilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak üç bölümden oluşan bir anket formu 
kullanılmıştır. Anketin ilk bölümü katılımcıların sosyo-demografik özelliklerinden oluşmakta olup; 
Gürül (2013) tarafından geliştirilen takım çalışması ölçeğinden ve son bölümde ise iş performansı 
ölçeğinden oluşmaktadır. Görev performansını ölçmeye yönelik 9 ifadeden oluşan ölçeğin bu 
boyutunu Goodman ve Syvantek (1999), bağlamsal performansı ölçmeye yönelik 8 ifadenin yer aldığı 
ikinci boyutu ise Jawahar ve Carr (2007) tarafından geliştirilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı 
istatistiksel yöntemler, korelasyon ve regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. Sonuçlar %95 güven 
aralığında, p=0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir.     

3. Bulgular

Verilerin güvenirlilik analizleri orijinalinde; görev performansı için 0,888 ve bağlamsal performans 
için 0,851 olarak hesaplanmıştır. Bu çalışmada da güvenirlilik analizi sonucunda görev performansı 
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0,992 ve bağlamsal performans 0,908 ve iş performansının tamamı 0,953 olarak ölçülmüştür. 
Güvenirlilik analizleri ise takım çalışması ölçeği Gürül (2013) tarafından,  görev performans boyutunu 
Polatçı (2013) ve bağlamsal performans boyutunu ise Doğan (2005) tarafından yapılmıştır. Açımlayıcı 
faktör analizi sonucunda bağlamsal performans ölçeğinde yer alan maddelerden biri faktör yükü değeri 
“0,40”ın altında kaldığı için ölçekten çıkarılmıştır.  

Araştırmaya katılan bireylerin %81,2’i kadın, %46,6’sı lisans mezunudur. Çalışmaya katılan bireylerin 
çalıştığı birim diğer birimlerde fazla olduğu görülmektedir (%38,4). Bireylerin çoğunluğunun 
hastanedeki çalışma süresi 20 yıl ve üzerindedir (%38,4). (Tablo 1). 

Tablo 1. Katılımcıların Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Sıklık (n) Yüzde (%) 

Cinsiyet 
Kadın 112 81,2 

Erkek 26 18,8 

Eğitim Durumu 

Lise 19 13,8 

Önlisans 45 32,6 

Lisans 64 46,4 

Lisansüstü 10 7,2 

Mesleki Deneyim 

0-5 Yıl 22 15,9 

5-10 Yıl 18 13 

10-15 Yıl 25 18,1 

15-20 Yıl 29 21 

20 Yıl üzeri 44 31,9 

Çalıştığı Birim 

Dahili Birim 30 21,7 

Cerrahi Birim 34 24,6 

Yoğun Bakım 7 5,1 

Acil Servis 14 10,1 

Diğer 53 38,4 

Çalışmada, değişkenler arasındaki ilişkinin veya bağımlılığın şiddetini belirleyebilmek için korelasyon 
analizi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 2’ de görülmektedir. Tabloya göre Takım çalışması 
ile görev performansı (r=0,599) ve takım çalışması ile bağlamsal performans (r=0,618) arasında takım 
çalışması ile iş performansı (r=0,607)  arasında anlamlı ve pozitif yönde ilişki bulunmaktadır. 

Tablo 2. Korelasyon Analiz Tablosu 

Değişkenler 1 2 3 4 

1-Takım Çalışması 1 
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2-Görev Performansı ,559** 1 

3-Bağlamsal Performans ,618** ,860** 1 

4- İş Performansı ,607** ,971** ,956** 1 

Çalışmanın takım çalışması ile iş performansı arasındaki ilişki belirlendikten sonra; takım çalışmasının 
iş performansı üzerindeki etkisini ortaya koymak için regresyon analizi yapılmıştır.  

Tablo 3. Hemşirelerin Takım Çalışması Görev Performansı Etkisini İncelemeye Yönelik Regresyon 
Analizi Ve Bulguları 

Bağımsız Değişken: Takım Çalışması R R2 F β t P 

Bağımlı Değişkenler: Görev Performansı ,559 ,313 61,893 ,626 7,867 ,000* 

Tablo 3’te yer alan regresyon analizi ilişkin bulgular incelendiğinde, oluşturulan regresyon modelinin 
istatistiksel açıdan anlamlı (F=61,893; p<0,05) olduğu görülmektedir. Analizin açıklıyıcı gücüne 
bakıldığında %31,3’lük kısmını (R2=0,313) açıklamaktadır. Beta katsayısı 0,626 değeri ile 
hemşirelerin takım çalışmasının görev performansını pozitif yönde etkilediğini göstermektedir. Bu 
bulguya dayanarak hemşirelerin takım çalışmasının görev performansını pozitif yönde ve anlamlı bir 
şekilde etkilediği söylenebilir. 

Tablo 4. Hemşirelerin Takım Çalışması Bağlamsal Performans İlişkisine Yönelik Regresyon Analizi 
Ve Bulguları 

Bağımsız Değişken: Takım Çalışması R R2 F β t P 

Bağımlı Değişkenler: Bağlamsal Performans ,618 ,382 83,915 ,618 9,161 ,000* 

Tablo 4’de, takım çalışmasının bağlamsal performansa etkisini gösteren regresyon modeli 
görülmektedir. Analiz bulgularına göre, oluşturulan regresyon modeli istatistiksel açıdan anlamlıdır 
(F=83,915; p<0,05). Analizin açıklayıcı gücüne bakıldığında %38,2’lük kısmını (R2=0,382) 
açıklamaktadır. Beta katsayısı 0,618 değeri ile hemşirelerin takım çalışmasını bağlamsal performansı 
pozitif yönde etkilediğini göstermektedir. Bu bulgu, hemşirelerin takım çalışmasının bağlamsal 
performansı pozitif yönde ve anlamlı bir şekilde etkilediği sonucunu göstermektedir. 

4. Sonuç

Çalışmanın amacı doğrultusunda sağlık kuruluşlarında görev yapan hemşirelerin kurmuş oldukları 
takımların iş performansları üzerindeki etkisini saptanmak için korelasyon ve regresyon analizleri 
kullanılmıştır. Çalışmanın sonucuna göre hemşirelerin takım çalışması iş performansı arasında ilişki 
bulunmaktadır. Çalışanlar arasındaki takım çalışmasını arttıracak yol ve yöntemlerin neler olabileceği 
konusunda kurum yönetimi kendisine bir yol haritası çizebilecektir. Dolayısıyla hemşirelerin, etkili bir 
takım çalışmasını destekleyen hastane yöneticileri klinik performans ve hasta sonuçları arsında 
doğrudan bir bağlantı kurulabilir. Farklı mesleki geçmişe sahip hemşirelerin hasta bakım kararlarını 
tartışırken başvurdukları referans takım arkadaşlarıdır. Farklı takım üyeleri aynı anda birden fazla 
birbirine bağlı görevi yerine getirebildiklerinden dolayı hedeflere ulaşmada önemi daha da 
artmaktadır. Hastanelerde takım çalışması uygulamalarının etkin bir şekilde yürütülüp, performansı 
yükseltme amacına hizmet edebilmesi için doğru şekilde anlaşılıp, yorumlanması gerekmektedir. 
Çünkü etkin şekilde oluşturulmayan takım çalışmaları örgütleri istenmedik sorunlara 
sürükleyebilmektedir. Hastane yöneticilerinde takım çalışmasının önemini göz ardı etmemesi 
gerekmektedir. Çalışanların sorunlarına yeterince eğilmemesi, çalışanları sorunların çözümüne dâhil 
etmemesi ve görüşlerinin alınmaması iş yükünü artıracak ve takım oluşmasında iş kayıpları 
yaşanmasına neden olabilmektedir. Bu kayıplar özellikle hasta tatmini ve bakım kalitesi açısından 
önemlidir. Takım çalışmalarında koordineli çalışmalar bireylerin performansından daha yüksek başarı 
göstermelerini sağlayarak örgütün genel performansını artırmaktadır. Araştırma sadece Tokat ili Erbaa 
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ilçesi Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir hastanede çalışan hemşireler üzerine yapıldığından Türkiye 
hastanelerinde çalışan tüm hemşireler üzerine sonuçların genellenmesi söz konusu değildir. Ancak bu 
araştırma küçük ölçekli tanımlayıcı bir araştırma olmakla birlikte, hemşire takım çalışması ile iş 
performansı ilişkisinin belirlenmesi noktasında önem arz etmektedir. Araştırmada elde edilen sonuçlar 
takım çalışmasının iş performansına etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. Buradan yola çıkarak hastane 
ve hastane içinde hemşirelik hizmetleri yönetimine bazı öneriler sunulmasına destek olabilir. Özellikle 
hastane hemşirelerinin iş yüklerini azaltıcı bazı uygulama ve politikaların önemini vurgulamaktadır. 
Aynı zamanda hastane yöneticilerinin karar almada hemşirelerinde katılması ve adil olunması 
performansı artıracaktır. 
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2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi
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ALGILANAN DEĞERİN HASTA GÜVENİ, MEMNUNİYETİ VE 
SADAKATİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Mahmut Akbolat1 
Ayhan Durmuş2 

Özet 

Amaç: Algılanan değerin hasta güveni, hasta memnuniyeti ve hasta sadakati üzerindeki etkisinin belirlenmesidir. 

Yöntem: Çalışmanın evrenini, Sakarya il merkezindeki en az bir defa sağlık hizmeti almış, 18 yaş üzeri ve akıl 
sağlığı yerinde olan bireyler oluşmaktadır. Çalışmanın örneklem seçiminde olasılıklı örnekleme yöntemlerinden 
rast gele örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veriler, 30 Mart - 29 Mayıs 2017 tarihleri arasında hastalarla yüz 
yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak beş bölümden oluşan anket formu 
kullanılmıştır. Verilerin geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı 
istatistiksel yöntemler, korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. 

Bulgular: Analiz sonuçlarına göre, algılanan değerin hasta güveni (r=0,607), hasta memnuniyeti (r=0,859), hasta 
sadakati (r=0,816) ile arasında anlamlı ilişkinin olduğu saptanmıştır. Diğer bir sonuca göre, algılanan değerin 
hasta güveni, memnuniyeti ve sadakati üzerinde pozitif yönlü anlamlı etkisinin olduğu belirlenmiştir.  

Sonuç: Hastaların sağlık hizmetine yönelik olumlu değer algılarının oluşturulması onların davranışlarını da 
olumlu bir şekilde değiştirebilir. 

Anahtar Kelimeler: Algılanan Değer, Hasta Güveni, Hasta Memnuniyeti, Hasta Sadakati 

THE EFFECTS OF PERCEIVED VALUE ON PATIENT TRUST, SATISFACTION, AND 
COMMITMENT  

Abstract 

Purpose: The purpose of this study is to determine the effects of perceived value on patient trust, patient 
satisfaction, and patient commitment.  

Method: The population of the study consists of mentally healthy individuals living in the central district of Sakarya 
province who are not younger than 18 years old and have received health service at least once. The study sample 
was determined through random sampling, which is a probability sampling method. The data were collected from 
30 March 2017 to 29 May 2017 through face-to-face interviews with patients. A survey form composed of five 
parts was used for data collection. The data were subjected to validity and reliability analyses. The data were 
analyzed through descriptive statistical methods and correlation and regression analyses. 

Findings: According to the analysis results, there are significant relationships between perceived value and patient 
trust (r=0.607), patient satisfaction (r=0.859), and patient commitment (r=0.816). The study also found out that 
perceived value has positive, significant effects on patient trust, satisfaction, and commitment.  

Conclusion: Patients’ behaviors can be positively changed by making them develop positive value perceptions of 
health service. 

Key Words: Perceived Value, Patient Trust, Patient Satisfaction, Patient Commitment 

1. Giriş
Gümümüzde hastalar sağlık hizmetlerine kolaylıkla ulaşabilmekte, iletişime geçebilmekte, sağlığıyla 
ilgili muayene, teşhis ve tedavi sürecine katılabilmektedir. Bunların aksine her söylenen bilgiyi 
doğrudan kabul etmemekte, onun yerine teşhisi sorgulayan, ne istediğini bilen, şikâyetlerini ifade eden, 
gerektiğinde hastalığıyla ilgili belirtileri araştıran hasta profili ile karşı karşıya kalınmaktadır. Yani, 
tüketiciler aldıkları hizmetleri bekledikleri faydaya göre değerlendirmektedirler (Tengilimoğlu, 2016: 
39, 57). 

1Doçent Doktor, Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, makbolat@sakarya.edu.tr  
2Araştırma Görevlisi, Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, 
ayhandurmus@sakarya.edu.tr 
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Hastalar, sağlık hizmetlerinden beklemiş oldukları faydalar karşılığında fedakarlık göstermekten 
çekinmemektedir. Örneğin, hastalar basit hastalıklara, ciddi hastalıklardan daha az önem vermekte ve 
daha az fedakârlık göstermektedir (Özeloğulları, 2009: 50). Yani, hastalar sağlık hizmetlerinden 
sağladıkları yararları, fedakârlıklara katlanmaya değer bulurlarsa tedaviye devam edebilirler. Bunun için 
sağlık kuruluşları hastaların bu değeri nasıl anladığı ve nasıl algıladığı hakkında bilgi sahibi olmalıdır. 

Sağlık kuruluşları hastaların ihtiyaçlarını karşılarken onlarla yakın ve güvenilir ilişkiler kurmalıdır. Bu 
durum hastaların gözünde sağlık kuruluşlarının güven sağlamaya önem verdiklerini göstermesi 
bakımından önemlidir (Spake ve Bishop, 2009: 3). Böylelikle hastaların güven duyguları gelişebilmekte 
ve olumsuz tutum ve davranışlar göstermesi azaltılabilmektedir (Çınaroğlu, 2014: 15). 

Sağlık kuruluşlarının bir çıktısı olan hasta memnuniyeti ise, hastaların istek ve beklentilerinin 
karşılanması veya bu istek ve beklentilerin üstünde hizmet verilmesi ile oluşturulmaktadır 
(Tengilimoğlu, 2016: 332). Hastaların memnuniyet ve gelişmiş güven duyguları, sağlık kuruluşuna 
sadakatlerini geliştirmesi bakımından önemli bulunmaktadır.  

Sadık hastalar, sağlık hizmetine ihtiyaç duyan diğer bireylere tercih ettiği sağlık kuruluşunu 
önerebilmekte ve sağlık kuruluşunda problemlerle karşılaştıklarında anlayışlı olabilmektedirler. Sadık 
olmayan hastalar ise bir problemle karşılaştıklarında sağlık hizmetini almayı bırakabilmekte, sağlık 
kuruluşunu ve hekimini değiştirebilmektedir (Berkowitz, 2006: 200). 

2. Yöntem
Çalışmanın amacını algılanan değerin hasta güveni, hasta memnuniyeti ve hasta sadakatini etkisini 
belirlemektir. Çalışmanın evreni, Sakarya il merkezindeki en az bir defa sağlık hizmeti almış, 18 yaş 
üzeri ve akıl sağlığı yerinde olan bireylerden oluşmaktadır. Çalışmanın örneklem seçiminde olasılıklı 
örnekleme yöntemlerinden rast gele örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Evreni temsil edecek örneklem 
büyüklüğü %95 güven aralığında maksimum 384 olarak hesaplanmaktadır (Karagöz, 2014: 152; Bal, 
2001: 113-114; Güredin, 1987: 368-370). Çalışmada 595 bireyden veri toplanmıştır. 

Veriler, 30 Mart - 29 Mayıs 2017 tarihleri arasında hastalarla yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. 
Çalışmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Beş bölümden oluşan anket formunun 
ilk bölümü katılımcıların sosyo – demografik özelliklerinden oluşmaktadır. İkinci bölüm Ozawa (2010) 
tarafından geliştirilen ve 10 ifadeden oluşan Kamu/Özel Sağlık Hizmet Sunucuları Güven Ölçeği 
(Public/Private Healthcare Provider Trust Scale), Torres ve arkadaşları. (2009) tarafından geliştirilen ve 
6 ifadeden oluşan üçüncü bölüm Sadakat Ölçeği (Commitment Scale), Chang ve arkadaşları (2013) 
tarafından geliştirilen 4 ifadeden oluşan dördüncü bölüm Hasta Memnuniyeti Ölçeği (Patient 
Satisfaction Scale) ve son bölüm algılanan değeri ölçmek amacıyla Moliner (2006) tarafından 
geliştirilen ve 25 ifadeden oluşan Hastane Algılanan Değer Ölçeği (Hospital Perceived Value Scale)’den 
oluşmaktadır. Kullanılan ölçekler 5’li Likert yapıda tasarlanmıştır. 

Araştırmadan elde edilen veriler IBM SPSS Statistics 22 programından yararlanılarak analiz edilmiştir. 
Verilerin geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel 
yöntemler, korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Veriler %95 güven aralığında (p=0,05) 
analiz edilmiştir. 

Çalışma kapsamında şekil 1’deki kavramsal model geliştirilmiştir. 
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Şekil 1. Araştırmanın Modeli 

Şekil 1’deki kavramsal model esas alınarak aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir. 

H1: Algılanan değerin hasta güveni üzerinde etkisi vardır. 

H2: Algılanan değerin hasta memnuniyeti üzerinde etkisi vardır. 

H3: Algılanan değerin hasta sadakati üzerinde etkisi vardır. 

3. Bulgular 
Ölçeklerin Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizleri 

Algılanan değer ölçeği orijinalinde 7 boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin keşfedici faktör analizi sonucunda 
ölçek 6 boyutta toplanmıştır. Ölçeğin açıklanan toplam varyansı %78,136’dır. KMO değeri 0,962 ve 
Bartlett's Test of Sphericity ise anlamlıdır. Ölçeğin Cronbach’s Alpha değeri 0,963 bulunmuştur. Orjinal 
ölçeğin tamamı için güvenilirlik değeri ise 0,98’dir (Moliner, 2006: 331). 

Hasta güveni ölçeği orijinalinde olduğu gibi, tek boyut altında toplanmıştır. Ölçeğin açıklanan toplam 
varyansı %60,740’dır. Ölçeğin KMO değeri 0,930 ve Bartlett's Test of Sphericity anlamlıdır. Ölçeğin 
Cronbach’s Alpha değeri 0,926’dır. Ölçeğin orjinalinde özel hastanelere güven için güvenilirlik değeri 
0,82 iken, kamu hastaneleri için güvenilirlik değeri 0,89 olarak bulunmuştur (Ozawa, 2010: 266). 

Hasta memnuniyetine ilişkin keşfedici faktör analizine sonucunda ifadeler tek boyut altında 
toplanmaktadır. Ölçeğin açıklanan toplam varyansı %85,888’dir. KMO değeri 0,854 ve Bartlett's Test 
of Sphericity anlamlıdır. Ölçeğin Cronbach’s Alpha değeri 0,945’tir. Orijinal ölçeğin cronbach’s değeri 
ise 0,89’dur (Chang et al., 2013: 6). 

Hasta Sadakati ölçeği tek boyutta altında toplanmaktadır. Ölçeğin açıklanan toplam varyansı 
%75,023’tür. KMO değeri 0,907 ve Bartlett's Test of Sphericity anlamlıdır. Ölçeğin Cronbach’s Alpha 
değeri 0,933’tür. Ölçeğin orijinalinde ise cronbach’s alpha değeri 0,92 bulunmuştur (Torres et al, 2009: 
190). 

Katılımcıların Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı 

Katılımcıların 324’ü (%54,5) kadın ve 271’i (%45,5) erkektir. Katılımcıların medeni duruma göre 
309’unun (%51,9) bekar, 278’inin ise (%46,7) evli olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların yaş 
dağılımlarına göre, 207 (%35,3) kişi <25, 122 (%20,8) kişi 25-34, 118 (%20,1) 35-44 ve 139’u (%23,7) 
≥45yaş grubunda yer almaktadır. Çalışmaya katılanların 477’sinin (%80,2) kronik hastalığı 
bulunmamasına karşılık, 90’ının (%15,1) bir kronik hastalığı bulunmaktadır. 

Algılanan Değer 

Hasta Güveni 

Hasta Memnuniyeti 

Hasta Sadakati 

H1 

H2 

H3 

Etki 
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Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler Arasındaki İlişki 

Analiz sonuçlarına göre, algılanan değer ile hasta güveni arasında (r=0,607) anlamlı ve iyi seviyede 
ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Algılanan değerin hasta sadakati (r=0,816), hasta memnuniyeti (r=0,859) 
ile arasında anlamlı ve güçlü bir ilişkinin olduğu bulunmuştur ( p<0,05). 

Bağımsız Değişkenin Bağımlı Değişkenler Üzerindeki Etkisi 

Algılanan değerin hasta güveni, hasta memnuniyeti ve hasta sadakati etkisini gösteren regresyon analizi 
bulgularına göre, modeller istatistiksel açıdan anlamlıdır. Şekil 2’de görüldüğü gibi algılanan değerin, 
hasta güveni, hasta memnuniyeti ve hasta sadakatini açıklamada toplam varyansı sıra ile %37, %74 ve 
%67’dir. Etkinin güç ve yönünü gösteren β katsayısı ise hasta güveni için 0,61, hasta memnuniyeti için 
0,86 ve hasta sadakati için 0,82 bulunmuştur. Görüldüğü gibi β katsayılarının tamamı pozitif yönlü ve 
yüksek düzeydedir. Bu bulgular algılanan değerin hasta memnuniyeti, hasta güveni ve hasta sadakatini 
önemli düzeyde etkilediğini göstermektedir. Bu bulgulara göre, H1, H2 ve H3 hipotezleri kabul 
edilmiştir. 

Şekil 2: Regresyon Analizi Sonuçları 

4. Sonuç
Çalışmanın sonuçlarına göre, algılanan değerin hasta güveni, hasta memnuniyeti ve hasta sadakati ile 
arasında ilişki vardır. Benzer şekilde literatürde sağlık ve diğer sektörler olmak üzere konuya ilişkin 
çalışmalar mevcuttur (Jalilvand et al., 2017; Wu et al., 2016; Şenbabaoğlu, 2016; Chahal ve Kumari, 
2011; Yılmaz, 2010). Buna göre, hastaların almış oldukları hizmet karşılığında bekledikleri fayda ve 
göstermiş oldukları fedakarlık düzeyleri sonucunda oluşan algıladıkları değerin, hastanın güven, 
memnuniyet ve sadakat duygusu ile arasında güçlü bir etkileşim söz konusudur. Bundan dolayı, hizmet 
alımı sonucunda gelişmekte olan olumlu değer algısı, hastaların hizmetten duymuş oldukları 
memnuniyetin, hizmet sunucusuna veya hizmete karşı hissettiği sadakat, bağlılık ve güven duygularının 
belirleyicisi olabilir.  

Çalışmanın bir diğer sonucuna göre, algılanan değerin hasta güveni, memnuniyeti ve sadakati üzerinde 
pozitif yönlü anlamlı etkisi vardır. Bu çalışmayı destekler nitelikte çalışmalara literatürde 
rastlanmaktadır (Özer vd., 2016; Moliner, 2009; Özeloğulları, 2009; Caruana ve Fenech, 2005; Choi et 
al, 2004). Buna göre, hizmet sunucular hastaların davranışlarında değişiklik gerçekleştirdiği sürece 
değer bakımından onları etkileyebilir. Yani, hizmet sunucular tarafından hastaların beklentilerin 
karşılanması onların hizmetten memnun kalmalarını sağlayabilir. Hastaların hizmet alımı sonucunda 
olumlu duygular deneyimlemesi onların güven ve sadakat duygusunu geliştirebilir. Sonuç olarak 

Algılanan Değer 

Hasta Güveni 

Hasta Memnuniyeti 

Hasta Sadakati 

H1

H2 
H3 

β=0,61; R=0,61; 
R2=0,37; 
F=345,570, 
p=0,00 

β=0,86; R=0,86; 
R2=0,74; 
F=1666,520, 
p=0,00 

β=0,82; R=0,82; 
R2=0,67; 
F=1185,732, 
p=0,00 

1336



 
   

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

hastaların sağlık hizmetine yönelik olumlu değer algılarının oluşturulması onların davranışlarını da 
olumlu bir şekilde değiştirebilir.  
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SAĞLIK PLANLAMASINI AÇIKLAMAYA YÖNELİK 
KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA 

Nezihe Tüfekci1 
İbrahim Hüseyin Cansever2 

Özet 

Sağlık planlaması, belirli bir zaman içinde sağlık seviyesini yükseltmek için gerekli olan kıt kaynakların optimum 
bir şekilde kullanılmasıdır. Sağlık planlama ihtiyacını doğuran temel unsur, mevcut kaynaklar ile sağlık ihtiyaçları 
arasındaki farktır. Sağlık planlamasını, bu kaynakların nasıl kullanacağına dair seçimler yapmaktır diye 
tanımlamak da mümkündür. Sağlık alanına ayrılan finansal kaynaklar göz önüne alındığında; bu kaynakların 
verimli şekilde kullanılması hayati öneme sahiptir. Bu konuda planlama, verimliliği sağlamada önemli bir aktör 
olabilmektedir. Bu çalışmada, sağlık planlaması tanımlarına yer verilmiş, sağlık planlamasının amacı ve kapsam 
bakımından neleri içerdiğine değinilmiştir. Ayrıca sağlık planlamasını etkileyen faktörler ve sağlık planlama 
süreci geniş şekilde ele alınmıştır. Bu çalışmanın amacı, literatürde çok fazla ele alınmayan sağlık planlaması 
konusuna temel bir giriş yapmaktır. Çalışmanın sağlık planlaması alanında yapılacak diğer çalışmalara öncülük 
edeceği düşünülmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Sağlık Planlaması, Sağlık Planlama Süreci, Sağlık Sektörü 

HEALTH PLANNING PROCESS AND THE FACTORS AFFECTING HEALTH PLANNING 

Abstract 

Health planning is the optimal use of scarce resources needed to raise the health level over a period of time. What 
creates the need for health planning is the difference between current resources and health needs. It is also possible 
to define health planning as a choice of how to use these resources. Considering the financial resources allocated 
to the health field, the efficient use of these resources has vital importance. In this regard, planning can be an 
important actor in terms of productivity. In this study, definitions of health planning are given, and what is included 
in terms of purpose and scope of health planning is mentioned. In addition, factors affecting health planning and 
the health planning process have been extensively addressed. The purpose of this study is to provide a basic 
introduction to the topic of health planning which is not covered much in the literature. It is believed that the study 
will lead other studies in the field of health planning. 

 

Key Words: Health Planning, Health Planning Process, Health Sector 

1. Giriş 

Planlama, bireyden başlayarak hükümetlere kadar insan organizasyonlarının her düzeyinde gerçekleşen 
bir kavramdır. Amaçları gerçekleştirmek için en düşük planlama oluşumu olarak bir insan, birim ya da 
kurum iken daha büyük oluşum ise bölge veya toplum olarak düşünülebilir. Planlama tanımları kapsamlı 
planlama ve planlamanın sosyal, ekonomik, fiziksel gibi spesifik bir fonksiyonunun amaçlamakla 
birlikte işgücü, sağlık ve kalkınma planlaması gibi alt kategorilere ayrılabilmektedir. Buna ek olarak 
planlamanın sistematik özelliğini içeren mantığını ve rasyonelliğini ele alan tanımlar da bulunmaktadır. 
Ayrıca hem coğrafi sınırlar hem de devlet sorumluluğuna odaklanan bölgesel veya şehir planlamaları 
gibi planlar da vardır. Son olarak planlamanın süreci, prosedürü veya planlamanın özünü vurgulayan 
tanımlar da bulunmaktadır (Hyman, 1976:64).  

Planlama, belirli bir amaç veya amaçları gerçekleştirmek ve kaynakların etkili kullanımı için kapsamlı 
bir mekanizmanın geliştirildiği bir süreçtir (Thomas, 2003:2). DSÖ sağlık planlamasını, belirli bir 
zaman içinde sağlık seviyesini yükseltmek için gerekli olan kıt kaynakların optimum kullanılmasıdır 
                                                      
1 Dr. Öğr. Üyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, 
nezihetufekci@gmail.com  
2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Öğrencisi, ihcansever@hotmail.com 
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diye tanımlamıştır. Sağlık planlama ihtiyacını doğuran şey, mevcut kaynaklar ile sağlık ihtiyaçları 
arasındaki farktır. Sağlık planlamasını ise bu kaynakları nasıl kullanacağına dair seçimler yapmaktır 
diye tanımlamak mümkündür (Green, 2007:19). Winslow bir ülkenin sosyal ve ekonomik sistemi ne 
olursa olsun sağlık planlaması, ulusal gelişim ve politikaların önemli bir parçasıdır ve sağlık 
bakanlıklarının ve dolayısıyla hükümetlerin sorumluluğunda olduğunu belirtmiştir (Winslow, 1923:1). 

Diğer sektörlerin planlamalarının geçmişi daha eskiye dayanırken sağlık planlaması geçmişine 
bakıldığında daha yakın tarihe dayanmaktadır. Sağlık planlamasının ortaya çıkışı 1960’ların sonuna 
denk gelmektedir. Dünyanın durgunluk sürecinde temel sağlık hizmetlerinin gelişmesinde birçok ülke 
harcamayı artırmadan sağlık hizmetlerinin etkili olarak sunulmasında sağlık plancılarına artan şekilde 
ihtiyaç duymuştur (Walt ve Vaughan, 1986:44). 

Sağlık hizmeti çıktılarının ölçümünün zor olması sağlık planlamasını diğer tür planlamaların (özellikle 
de ekonomik gösterge sonucu olan planların) içine yerleştirmek zordur. Ekonomik plancılar sermaye 
harcaması sonucu olarak belirli niceliksel çıktılar görmeyi beklerken sağlık planlamacıları ise daha uzun 
dönemli sonuçları olan bir planlama yapma durumunda oldukları için sonuçları hemen alamazlar. 

Her toplumun sağlık hizmeti ihtiyaçlarını karşılamak için planlamaya ihtiyacı vardır. Sağlık hizmeti 
sunumu için ayrılan kaynağın sınırlı olması, geleceğin tahmin edilmesinin önemli yer tutması, 
maliyetlerin sürekli artması, dağıtımlarda yapılan yanlışlıkların her geçen gün daha büyük sorunlara yol 
açması, talebin her geçen gün artması, değişen çevre gibi faktörler planlamaya olan ihtiyacı zorunlu hale 
getirmiştir (Thomas, 2003:6). 

Sağlık planlaması yapılmasının faydalarını şu şekilde sıralamak mümkündür; 

• Sistemin kendi içindeki çeşitli birimleri ve diğer devlet kurumları ile koordinasyon 
kurmasına fayda sağlar, 

• Kaynak tahsisatında güçlü bir araç olarak kullanılabilir, 
• Göz ardı edilen ve tartışılmayan konuların gün yüzüne çıkmasını sağlar, 
• Önceliklerin açık ve net bir şekilde belirlenmesini sağlar, 
• Maliyet kontrolü ve verimliliği sağlar, 
• Şeffaflığı ve hesap verilebilirliği arttırır, 
• Bilgi toplamada etkilidir ve bunların bir araya getirerek kullanılabilir hale getirir, 
• Karar vericiler için bir çatı ve yol gösterici niteliktedir (Thomas, 2003:7-9). 

Kısa, orta ve uzun dönemli olarak sağlık planlamaları yapılabilir. Planlama süresinin en uygunu olarak 
belirtilebilecek net bir süre yoktur ancak, en az 5 en fazla 20 yıllık toplum sağlık planlamaları 
yapılabilmektedir. Dikkat edilmesi gereken çevredeki değişimlere uyum sağlamaya yetecek kadar 
yeterli ve esnek olmasıdır (Thomas, 2003:12). 

İyi bir sağlık planın sahip olması gereken özellikler; 

• Politik çevreye uygun olmalıdır, 
• Diğer planlara uygun olmalıdır, 
• Kabul edilebilir olmalıdır, 
• Eldeki kaynaklara uygun olmalıdır, 
• Sağlık hizmetlerinin genel ilkelerine uygun olmalıdır, 
• Belirli ön koşulların sağlanmış olması gereklidir, 
• Ölçülebilir olmalıdır (Öztek, 2001:45-49).  

2. Sağlık Planlamasının Amacı ve Kapsamı 

Planlamanın amacı, planlamanın yapıldığı alandaki faaliyetleri rasyonel hale getirmek, daha önce 
düzensiz olan işler bir hesaba tabi tutmak, daha önce düzenlenmemiş ve örgütlenmemiş kaynakları 
düzenlemek ve örgütlemek ve kendiliğinden uyum içinde olması beklenen bir sürecin bir kontrol 
mekanizmasıyla ahenk içinde çalışmasını sağlamaktır (Eckstein, 1958:262). 

Tüm sağlık planlaması çalışmalarının ana amacı, sağlık sistemi performansını artırmak arzusudur. 
Sağlık planlamasının amacı, gerekli sağlık hizmetlerini kaliteli, doğru zamanda, doğru yerde ve 
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minimum maliyetle sağlanmasıdır. Amaç her ne kadar kaliteli ve her yere ulaşılabilme arzusu olsa da 
var olan kaynaklar bunun için yeterli olmayacaktır. Burada önemli olan ülkenin içinde bulunduğu 
durumu iyi analiz etmesi, öncelikleri belirlemesi ve bunlar yapılırken kaynaklarının iyi analiz edilerek 
neye gücünün yeteceğinin belirlenmesidir (Abel-Smith, 1994:79).  

Ekonomik gelişim planlarının nihai amacı insanların yaşam seviyelerini yükseltmektir. Sağlık planları 
da nüfusun sağlık seviyesini yükseltmeyi amaç edinmiştir. Bu durumda sağlık planlaması aslında diğer 
ekonomik planlar ile yakından ilişkili ve bağlı durumdadır. Yani sağlıklı bir toplum sosyal ve ekonomik 
gelişmenin önünün açılması yolunda oldukça önemli bir faktördür (WHO, 1961:8-9). 

Ülkeler genellikle planlamalarda hastane planlamasına odaklanmaktadır.  Planlamanın kapsamı hem 
kamuya hem de özele ait hizmet sağlayıcılarını ne kadar kapsayacağı ülkeden ülkeye farklılık 
göstermektedir. Çünkü özel sağlık hizmet sunucularının devlet ile anlaşmasının olup olmadığı ülkeden 
ülkeye değişmektedir. Örneğin İtalya, Fransa, Almanya ve Kanada’da sağlık planları hem kamu hem de 
özel hastaneleri kapsamaktadır. Bunun yanında Danimarka, İngiltere ve Finlandiya’da yapılan sağlık 
planlamaları kamu hizmetini kapsamaktadır (Ettelt, 2010:15). 

Bazı ülkelerdeki hizmet planlamaları ve kapsamları Tablo 1’da gösterildiği gibidir. 

Tablo 1: Bazı Ülkelerdeki Hizmet Planlamaları ve Kapsamları 

Ülke Planlama Kapsamı 

Kanada Hastane hizmetlerinin planlanması (hem kamu hem de özel 
hastaneler) 

İngiltere Hastane ve ayaktan sağlık hizmetleri planlanması (Kamu hastaneleri 
için) 

Almanya Yalnızca hastane hizmetlerinin planlanması (Hem devlet hem de özel 
hastaneler) 

İtalya Yalnızca hastane hizmetlerinin planlanması (Hem devlet hem de özel 
hastaneler) 

Fransa Yalnızca hastane hizmetlerinin planlanması (Hem devlet hem de özel 
hastaneler) 

3. Sağlık Planlamasını Etkileyen Faktörler 

Bir toplumun özelliklerini en iyi şekilde tanımlamak için, bu özelliklerin neyi oluşturduğunu 
belirleyerek başlamalıdır. Toplumun özellikleri birçok olguyu etkilediği gibi yapılan politikaları ve 
planlamaları da etkilemektedir. Bunlar; demografik özellikler, çevresel özellikler, sağlık statüsü, 
toplumun içinde var olduğu politik ortam, ekonomik durum ve sosyal özellikler olarak ele alınabilir. 
Bunların dışında sağlık planlamasına daha derinden bakıldığında; planlamanın uygulamasında önemli 
rol üstlenen sağlık hizmet sunucuları, politikacılar, ticari kuruluşlar ve hatta planlamayı yapan kişiler 
dâhil olmak üzere birçok farklı birey veya kuruluşlardan da etkilenmektedir (Abel-smith, 1994:79).  

3.1. Sosyal (Toplumsal) Faktörler 

Sağlık planlamasına, toplumun sağlığa ve sağlık hizmetlerine bakış açısı önemli şekilde etki etmektedir. 
Örneğin bir toplumda belirli bir durum rahatsızlık olarak algılanmaz ve bir sağlık hizmet sunucusuna 
gitmeyi gerektirmezken farklı bir toplumda ise rahatsızlık olarak algılanabilir (Abel-Smith, 1994:4). Bu 
farklılık sağlık hizmeti kullanım oranını büyük ölçüde etkileyen bir durumdur. 

Sağlık planlamasının tüm nüfus tarafından anlaşılması planın uygulama safhasında oldukça önemlidir 
ve başarıda önemli rol oynamaktadır (WHO, 1967:21). Örneğin, ülkede sağlık sistemine getirilmesi 
planlana sevk sisteminin sebepleri halk tarafından anlaşılmaz ise hem plan başarısız olacak hem de 
görevdeki hükümet oldukça büyük itibar kaybedecektir. 
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3.2. Ekonomik Faktörler 

Her tür planlama işlemi ekonomik yaşamın bir gereği olarak belirli ve limitli bir kaynakla 
yürütülmektedir. Bu yüzden planlamanın amacı var olan limitli kaynakla maksimum verimi almaktır 
(Abel-Smith, 1994:77). Hiçbir ülke sağlık hizmetleri kapsamında muhtemel taleplerin hepsini 
karşılayamaz. Bu yüzden mevcut dönem ve gelecekte ekonomik olarak gücün yettiği hizmetler 
verilecektir (Abel-Smith, 1994:219). 

Sağlık sektörü sahip olduğu özellikler ve değişen çevre koşulları ve teknoloji de göz önüne alındığında 
ülkelerin büyük finansal kaynaklar ayırdığı bir alandır. Bu finansal kaynaklar hem planlamanın önemini 
artırmakta hem de kaynakların doğru kullanılabilmesi adına planlama yapılmasını önemli bir şart haline 
getirmiştir. 

3.3. Politik Faktörler 

Ülkedeki politik durum, hükümet sistemi, geçmişten gelen siyasi alışkanlıklar gibi birçok politik faktör 
sağlık planlaması üzerinde oldukça öneme büyük öneme sahiptir. Politik destek görmeyen politikayı 
dışlayan planlama yapılması mümkün değildir. Reinke ve Hall bu durumu şu şekilde açıklamışlardır; 
bazı plancılar nesnellik adına siyasi sürecin dışında kalmaya çalıştı, ancak bu tür plancılar planlarının 
gerçekleştirildiğini henüz görmemişlerdir (Reinke ve Hall, 1988:75). Bunun yanında eğer planlamacı 
ülkenin sağlık ihtiyaçlarını bölgesel olarak çıkartarak politikacılara yön verirse politik gücü arkasına 
alacak ve onları kullanmış olacaktır. Politik bazı faktörler iyi bir sağlık planlaması için olumsuz tehditler 
oluşturabilmektedir. Bunlardan bazıları şu şekilde ifade edilebilir; Politikacılar görünür tedavi edici 
yöntemleri tercih ederken plancılar önleyici hizmetlerin potansiyelini öngörürler. Hayat kurtarma 
çalışmalarına açık şekilde yol gösteren bir hastane, belirsiz gelecek zamanlarda bilinmeyen kişilere 
anlatılmayan yararlar sağlayan bir bağışıklama programından çok siyasi başarı için daha cazip bir 
göstergedir. Tedavi edici alanda, yüksek maliyetli yüksek teknoloji ürünü bir organ nakli medya ilgisini 
daha fazla çekmektedir (Knowles, 1977:185). 

Politikacılar mutlaka kısa süreli hedeflere odaklanmışken, sağlığın faydaları daha yavaş sonuç 
vermektedir. Siyasi liderler, seçim bölgelerinden sürekli sorumlu tutuldukları için, ilerleme de yalnızca 
görünür değil aynı zamanda da hızlı olmalıdır. 

Planlanan değişimle ilişkili önceliklerin değiştirilmesi, nüfusun bazı kesimleri için fayda sağlamaya 
yöneliktir ancak diğer gruplar için gerileme olarak görülmesi muhtemeldir. Planlanan değişiklik, 
olumsuz olarak etkilenenlerden doğal olarak tepki alacaktır. (Banfield, 1961:50). Siyasiler böyle 
değişimlere genelde uzak durduğunda bir çatışma çıkabilecektir. Görüldüğü gibi sağlık plancıları ile 
politik unsurlar arasında farklı bakış açılarının varlığı iyi bir sağlık planlaması yapılması önünde büyük 
engeller oluşturabilmektedir. 

İyi bir sağlık planlaması için güçlü politik destek gerekmektedir. Bu durum hem gelişmiş hem de 
gelişmekte olan ülkeler için geçerlidir (Abel-Smith, 1994:118). Planlama, sürecin doğası gereği siyasi 
niteliğini dikkate almadaki başarısızlık nedeniyle sıklıkla etkisiz kalmıştır (Green, 2007:19). 

Politik liderlerin planlamanın ihtiyaç olduğuna ikna edilmesi gerekmektedir. Sağlık planları, onun 
farkında olan politik liderlerin hakimiyetinde hazırlandığı takdirde ihtiyaçlar ve kaynaklar daha hızlı 
şekilde karşılanacaktır (WHO, 1967:21). 

Planlama her ne kadar teknik bir süreç olarak görülse de pratikte bir grubun fikri olarak ve politik bir 
süreç olarak görülür. Süreç belirli bir grubun çıkarları için veya belirli bir kişi tarafından 
yönlendirileceği düşünülmektedir (Thomas, 2003:5). Bazı gözlemlere göre planlama, politik yaşamı göz 
ardı eden ve teorik modellere dayanan bir süreçtir (Walt ve Vaughan, 1986:44). 

3.4. Çevresel Faktörler 

Çevresel faktörler göz önüne alındığında 2 farklı şey akla gelmektedir ve sağlık planlamasında önemli 
rol oynar. Bunlardan ilki toplumun içinde bulunduğu fiziksel çevre, ikincisi ise sağlık sisteminin içinde 
bulunduğu fiziki olmayan (yasa, mevzuat vb.) çevredir. Toplumun yaşadığı çevre, yaşama koşulları, su 
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tedariki, atık yönetimi gibi konular kişilerin sağlıkları üzerinde doğrudan etkilidir. Bu durum yapılacak 
sağlık planlamasını doğrudan etkileyen bir faktördür. Örneğin Londra’da 1858 ile 1865 arasında 
merkezde özellikle gelişmiş bölgelerde yaklaşık 130 km lağım hattı döşenmiştir. Bu düzenlemenin 
sonunda kirli su sebepli kızamık, boğmaca, difteri gibi hastalıklarda önemli düşüşler yaşanmıştır ve 
1871 yılına gelindiğinde sadece tüberküloz sebepli ölümlerde %10’luk bir azalma görülmüştür (Open 
University, 1985:54). 

İkincisi, sağlık sisteminin içinde olduğu fiziksel olmayan çevredir. Bu konuda planlamanın yapıldığı 
ülkede planlama için gerekli olan yasalar ve mevzuatta planlamanın yerinin doğru ve sağlam şekilde 
belirlenmesi planlama için hayati öneme sahiptir. DSÖ, planlama mevzuatının varlığını planlamanın 
temellerinin sağlam olması ve başarısı adına oldukça önemli olduğunu vurgulamıştır  (WHO, 1967:12). 

3.5. Demografik Faktörler 

Nüfus bilimi olarak da adlandırılan demografi, bölgenin dağılımının ve nüfusun bileşiminin ve 
özelliklerinin incelenmesidir. Nüfus her türlü politikaya etki eden önemli bir unsur olarak sağlık 
alanında da oldukça önemli bir faktördür. Nüfus verileri birçok açıdan hayati öneme sahiptir. Örneğin; 
(1) yaş yapısı, coğrafi dağılım ve nüfusun büyüme oranı gibi veriler sağlık hizmeti ihtiyacını doğrudan 
belirler, (2) gelecekteki nüfusa göre hekim ve diğer sağlık personeli ihtiyacını doğrudan belirlemede 
önemli rol oynar (WHO, 1967:29). Sağlık planlamasında, nüfus büyüklüğünden nüfusun artış oranına, 
nüfusun yaş dağılımından bölgesel dağılımına kadar birçok değişken önemli rol oynamaktadır. Ülkenin 
nüfus yapısındaki doğum, genç veya yaşlı nüfus ve ölüm oranları ile ilgili bilgiler verilecek sağlık 
hizmetlerinin planlanmasında önemli belirleyicilerdir. 

Bir toplumun nüfus büyüklüğü planlamacılara uygulanacak planlamanın iş yükü tahmini için faydalar 
sağlayabilir, bunun dışında yaş ve cinsiyet ayrımı, doğum ve ölüm oranı hakkında da bilgiler 
verebilmektedir. Fakat sadece nüfus büyüklüğü bizlere gerekli sağlık ihtiyaçlarının tahmin edilmesinde 
yeterli olmaz, bu yüzden cinsiyet oranı, yaş dağılımı, kırsal kentsel nüfusu, bölgesel farklılıklar, etnik 
ve kültürel farklılıklar, bölgesel ekonomik statüler, medeni hal dağılımı, eğitim seviyesi gibi diğer 
özellikler ile beraber düşünülmelidir. 

Geniş kapsamda sağlık ihtiyaçları yaş ile doğrudan ilişkilidir. Gelişmekte olan ülkelerde yaş dağılımını 
ağırlık olarak genç nüfus oluştururken (Bright, 1988:103), ABD gibi gelişmiş ülkelerde nüfus dağılımını 
ağırlık olarak orta ve yaşlı kesimden oluşmaktadır. Bu durum örneğin verilecek doğum hizmetleri veya 
yaşlı bakım hizmetlerini doğrudan etkiler ve önceden kararlaştırılması gereken kararları içerir. 
(Bergwall, 1973:108).  

Gelişmiş ülkelerin sağlık planlamasında gelişmekte olan ülkelerden çok daha fazla seçenek sunan sosyal 
ve ekonomik ve demografik özellikleri bulunmaktadır. En azından teorik olarak daha büyük finansal 
kaynakları, nüfusun her kesimine daha geniş kapsamlı sağlık hizmetleri sunmak için tahsis edilebilme 
gücü vardır (Siegel, 1981:98). Gelişmiş ülkelerin yaşlı nüfusundaki kaynakları bu kesimdeki insanlara 
sağlık hizmeti vermek için ayrılmasına sebep olmuştur (Bright, 1988:106). Gelişmiş ülkelerin 
nüfusundaki yaşlılar baskınlığı hem doğum oranlarındaki düşüşten hem de gelişen sağlık sektörünün bir 
sonucu olarak ölüm oranının azalması ile açıklanması mümkündür. Gelişmekte olan ülkelerdeki genç 
nüfusun fazlalığı ise doğum oranlarındaki yükseklikle açıklanabilir (Freedman, 1964:47-58). 
Gelişmekte olan ülkeler ise bu demografik özelliklere sahip olması ve bunun yanında sosyal ve 
ekonomik koşullar sağlık planlamasındaki seçeneklerini azaltmaktadır (Olurunfemi, 1983:598). Burada 
gelişmekte olan ülkelerin; büyüyen nüfuslarına verecekleri hizmetlerin artması, var olan hizmetlerin 
artan sayı ile birlikte genişletilmesi, bazı hizmetlerin verilen diğer hizmetlerden öncelik kazanacağı 
(bağışıklama gibi) birçok konuda zorluklar vardır ve planlama içine bu konuları dâhil etmeleri 
gerekmektedir (Siegel, 1988:99). Bunun sebeplerle sağlık planlamacıları gelecekte ve özellikle yaş 
gruplarında olacağı kişi sayısını planlamak için doğum oranındaki dalgalanmaların sonuçlarını hesaba 
katması gerekmektedir. 

Ülkenin nüfus yapısı incelenirken coğrafi dağılım da sağlık planlamasında önemli yer tutmaktadır. 
Sağlık hizmetlerinin bir ülkenin her yerine eşit dağılması gerektiği düşünüldüğünde sağlık 
planlamacıların çok zorlandıkları konulardan birisi ülkeye dağılımdır. Özellikle gelişmekte olan 
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ülkelerin büyük çoğunluğunda nüfusun önemli oranı kırsal kesimde ve gelişmiş sağlık hizmetinden uzak 
yaşamaktadır. Bu yüzden planlamacılar bu konuda ciddi baskı altındadırlar (Bright, 1988:105-106). 
Kırsal bölgelerdeki sağlık hizmet kalitesinin kentsel bölgelere göre daha geride kalmasının sebep olarak; 
kentsel nüfusun hızlı şekilde artması ile kentsel alandaki yoğunluğa hizmetlere ağırlık verilmesi 
gösterilebilir (Gwatkin ve Brandel, 1982:59). 

3.6. Epidemiyolojik Faktörler 

İnsanlardaki hastalık sıklığının dağılımı ve belirleyicileri olarak tanımlanan epidemiyoloji (Porta, 
2001:61) sağlık planlamasında oldukça önemli bir faktördür. Epidemiyolojik faktörler önceliklerin 
belirlenmesi ve sunulacak sağlık hizmetlerinin belirlenmesinde hayati rol oynar. Sağlık planlamacıları, 
(1) belirgin hastalıkların belirlenmesi, (2) hastalıklara neden olan kişisel ve çevresel faktörlerin 
belirlenmesi (sigara tüketimi, kirli su vb.), (3) hastalıkların nüfus içinde dağılımı (WHO, 1980:13), ve 
(4) hastaların tutum ve davranışlarının belirlenmesi (Levin, 1976: 45) gibi farklı alanlardan bilgiler 
edinmeleri gerekmektedir. Bu farklı alandan elde edilen bilgiler planlamanın farklı adımlarında 
kullanılmaktadır. Örneğin hastalıkların belirlenmesinden elde edilen bilgiler önceliklerin 
belirlenmesinde kullanılmakta iken, hastalıkların nüfus içindeki dağılımından elde edilen bilgiler hedef 
popülasyonu tanımlamada yardımcı olur (Baker ve Reinke, 1988:120) 

Toplumun sağlık statüsünün tanımlanması sonucu elde edilen veriler, verilmeyen hizmetlerin 
belirlenmesinde, servislerin kullanım oranındaki değişikliklerin gözlemesinde ve hizmet önceliklerinin 
belirlenmesinde oldukça faydalı olarak kullanılabilmektedir. Hastalık oranları, ölüm oranları, doğum 
oranları ve doğumda beklenen yaşam süresi gibi veriler sağlık hizmetlerinin planlanmasında hayati 
öneme sahiptir. Bu oranların her biri toplumun durumu ile ilgili olarak bilgiler sunar. Ölüm oranları; 
genel ölüm oranını veya cinsiyet ve yaş dağılımlı (bebek ölüm oranı gibi) verir. Ölüm oranı aynı 
zamanda belirli hastalıklar sonucu ölümleri ve var olan diğer hastalıklar hakkında da bilgiler 
vermektedir (Bergwall, 1973:116). Örneğin ülkemizde en fazla ölüm sebepleri Dolaşım sistemi 
hastalıkları, neoplazmalar ve solunum sistemi hastalıklarıdır (SİY, 2015:27).  

Hastalık oranları ise ölüm oranlarına göre daha az ve daha belirsiz bilgileri içermektedir ve sağlık 
planlamacıları için buradaki belirsizlikleri gidermek oldukça önemlidir (Reinke vd., 1976:11). Hastalık 
oranları belirli bir dönemdeki insidans (belirli dönemde belirli bir hastalıktaki yeni olgu sayısı) ve 
prevelansları (belirli dönemde belirli bir hastalıktaki tüm olguların sayısı) içermektedir. Bu veriler 
gerektiğinde ülke ve hatta daha küçük bölgesel bazda çıkarılarak sunulacak sağlık hizmetlerinin 
planlamasında etkili olmaktadır. 

4. Sağlık Planlamasında Görev/Yer Alan Paydaşlar 

Sağlık planlaması içerisinde birçok değişkeni barındıran karmaşık bir süreçtir. Bu karmaşıklığın içinden 
çıkmak birbirinden farklı fakat birbirini etkileyebilen organları birlikte çalışmayı zorunlu kılmaktadır. 
Yapılan sağlık planlaması merkezden yapılarak doğrudan uygulanmaya konulması yapılan planlamanın 
sağlıksız ve sorunların çözümünden uzak olacağını ve bunun yanında uygulama safhasında da birçok 
zorluklarla karşılaşacağı açık bir gerçektir. Bu yüzden öncelikle sağlık planlaması için gerekli 
mevzuatların çıkarılması ve sağlık planlamasında görev ve/veya yer alan paydaşların iyi belirlenmesi 
şarttır. 

Buradaki zorluk, planlama sürecinde merkezileşme ile yerinden yönetim arasındaki dengeye karar 
vermektir. Ayrıntılı bir planın başarıyla uygulanma ihtimali, programlamaya yerel katılımın artmasıyla 
orantılı olarak artabilecektir. Merkezi birimin oluşturduğu genel usuller temelinde programları 
geliştirme sorumluluğu yerel birimler tarafından verilebiliyorsa, daha sağlam bir planlama süreci ortaya 
çıkmış olacaktır.  

Plan önerileri kabul olasılığı, sağlık personeli, siyasi liderler ve tüketici halkının planlama sürecine ne 
derece katıldığı ile orantılı olarak artmaktadır. Dengeyi olabildiğince merkezden uzak tutmak akıllıca 
olacaktır (Reinke, 1988:17). Planlama sürecinde planlamacılar, politika yapıcılar, hizmet yöneticileri, 
topluluklar ve diğer paydaşlar arasındaki ilişki planlamanın başarısı için büyük öneme sahiptir (Green, 
2007:39). 
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DSÖ, raporunda sağlık planlamasının yapılmasından ve uygulanmasından sağlık bakanlığının sorumlu 
olduğunu ancak kesinlikle sağlık profesyonelleri ve alanda çalışan kişilerle diyaloğu ve etkileşimi 
bırakmaması gerektiğini açık şekilde belirmiştir (WHO, 1967:9). Diğer bir raporda ise DSÖ sağlık 
planlamasını, ulusal gelişmenin önemli bir parçası olduğunu ve bazı yönetimsel ve profesyonel grupların 
ortak ve koordinasyon içinde çalışmayı gerektirdiğini belirtmiştir (WHO, 1961:7). 

Sağlık bakanlığı ve diğer devlet organları ülkede dengeli bir sağlık hizmet kurabilmek ve maksimum 
çıktıyı alabilmek amacıyla koordineli olarak çalışmalıdır (WHO, 1961:24). Hizmet sunucu kuruluşların 
aktif bir şekilde planlama sürecine dâhil olması hem Fransa hem de Almanya’nın belirgin özelliğidir. 
Ayrıca İtalya, İngiltere ve Yeni Zelanda gibi ülkeler de kamunun ve sağlık uzmanlarını planlama 
sürecine dahil etmektedir (Ettelt vd., 2010:13). 

Gelecek ile ilgili kararların alınması ve kaynakların nasıl kullanılacağı ile ilgili kararlar açık veya kapalı 
şekilde alınabilmektedir. Bu kararlar sadece belirli bir grup (örneğin sadece doktorlar gibi) ile 
alınabilmektedir veya planlama ile sorumlu kurum bu kararları almaktan çekinebilmektedir. Bu 
durumlarda planlamanın paydaşları uzaklaşmakta, yabancılaşmakta ve planlamanın başarısız olmasına 
sebep olmaktadır. Bu yüzden planlamada, ilgili tüm paydaşların yer aldığı açık ve şeffaf bir şekilde 
bunun yanında geniş çapta üzerinde tartışılan bir sürecin olması gerektiği önerilmektedir (Green, 
2007:20-21). 

Bazı ülkelerde, resmi planlama sürecine yapılan vurgu, aşırı derecede bürokratik bir işlev olarak 
görülmesine yol açmaktadır. Böyle bir yaklaşım, ülkenin sağlık veya sağlık durumu üzerinde çok az 
gözlemlenebilir bir etkiye sahip olmasına sebep olmaktadır. Bu, uygulamanın başarısızlığı olarak 
sınıflandırılabilir. Sağlık mesleklerinin (tıp, hemşirelik ve halk sağlığının ortak birinci disiplinler olmak 
üzere) saflarından önemli sayıda profesyonel sağlık planlayıcısı mesleki becerilerini planlama 
problemlerine katmaları için sürecin içine katılması gerekmektedir. Diğer mesleklerden olanlar sürece 
önemli girdiler sağlarlar ancak, bugün planlama ile yüz yüze gelen zorluklardan biri, geniş bir yelpazede 
sağlık çalışanlarının sürece katılmak istememesi veya planlamanın öneminin onlara anlatılmaya 
çalışılmasıdır (Green, 2007:19-20). 

5. Sağlık Planlama Süreci 

Sağlık planlama süreci, sağlık planlaması öncesi hazırlıklar ve sağlık planlama döngüsü olmak üzere iki 
ana bölümden oluşmaktadır. Her bölüm kendi içinde çeşitli alt bölümlere ayrılmaktadır. 

5.1. Planlama Öncesi 

Planlama öncesi hazırlıklar planlama biriminin oluşturulması ve ön bilgilerin toplanmasını kapsar. Bu 
hazırlıklar literatürde “planlanmanın planlanması” olarak adlandırılmaktadır. 

Planlama Biriminin/Komitesinin Oluşturulması 

Planlama birimi planlamayı yapacak birim olarak değerlendirilebilir. Başkan veya yönetici kendi 
dışındaki birini planlama ile ilgili işlevler için yetkilendirirse veya o kişi veya grubun yapmasına karar 
verirse planlama işleminin gerçekleşmesi için birçok seçenek bulunmaktadır. Bu seçenekler Bergwall 
tarafından dört ayrı başlık altında işlenmiştir. Bunlar;  

• Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Planlaması: bu seviyedeki planlamalar 
genelde çok karmaşık, kapsamlı ve önemli problemleri içerir. Planlamanın bu türü, alt 
komiteler oluşturulmaz ve yeterli personel sağlanmaz ise başarısız olur. Alt komitelerin 
varlığı dış ilgili grupların tavsiye ve önerilerinin alınmasında çok önemli faydalar 
sağlamaktadır. 

• Baş İşletme Görevlilerin Komitesi Planlaması: Kurum düzeyinde uygulanan 
planlamalarda kullanılan bir planlama türüdür. Fakat evde bakım hizmetleri komitesi gibi 
hizmetlerin belirli tiplerini içerirse sağlık planlamasında da kullanılabilir. Burada her 
birimin yönetici bir araya gelerek planlamayı yapar. Bu planlamanın en önemli avantajı; 
planlamadan doğrudan etkilenen kişilerin planlamayı yapıyor olmasıdır.  
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• Komite Tarafından Planlama: Burada yönetim kurulu ve baş yürütücü oluşan bir komite 
kurulur. Planlama için ayrı bir komite kurulması bu yöntemin avantajıdır. Bu komite altında 
kontrol komitesi, danışma komitesi, araştırma komitesi gibi çeşitli alt komiteler kurulabilir. 
Bu planlama türünün avantajları; üye çeşitliliği, alanında uzman kişilerden oluşması, bir baş 
yürütücünün olması ve fikir birliği ile hareket edilmesi olarak gösterilebilir. 

• Personel Planlama Grupları: Komite yaklaşımının bir alternatifidir. Burada yönetici 
kendi görevlerini bir başkasına devretmesi söz konusudur. Buradaki en büyük sorun; 
planlamadan etkilenen kişiler ile planlamayı yapan kişilerin hiçbir ilgisi yoktur. Bu kişiler 
organizasyonun toparlayıcısı olarak görülebilir (Lawrance Lorsh, 1967:142-151). Bu kişiler 
yetenekli olmalıdır ve bulunmaları zor ve pahalıdır. Eğer burada görev yapan kişiler yeterli 
bilgi birikimine ve tecrübeye sahip değiller ise planlama süreci zarar görebilir 
(Bergwall,1973:48-50) 

Planlama birimi kadrolaması oldukça önemli ve zor bir konudur. Çünkü planlama bilgisine sahip 
personel bulmak zordur. Ayrıca atanan kişilerin olaylara yüzeysel veya gerçeklikten uzak bakması 
planlamayı olumsuz yönde etkileyecektir. Bu yüzden planlama birimi ülkeyi tanıyan ve deneyimli 
personellerden oluşmalıdır. Bunun yanında planlama biriminde sağlık bakanlığı ve diğer ilgili kurum 
yetkililerinin yanında örneğin; sağlık profesyonelleri, verilerin kontrolü ve değerlendirilmesi için 
istatistik uzmanı, demografi uzmanı ve sosyolog gibi çeşitli alanlardan personel çeşitliliği sağlanmalıdır 
(WHO, 1967:17-18). 

Politika veya üst düzey karar verme organları gibi sağlık planlama birimi kurulmalıdır. Ayrıca bu 
planlama biriminin, devletin tüm planlama birimleri ve alanı ile ilgili devlet departmanları (bakanlık, 
başkanlık vb.) koordinasyon yapılması için düzenlemeler yapılmalıdır (WHO, 1967:8). 

Herhangi bir planlama yapısında, politika belirleme organı; politik yapıyı, halkı ve sağlık 
profesyonellerini temsil etmelidir. Bu üç grup arasındaki denge büyük oranda üstlenilecek planlama 
türüne göre belirlenir. Geniş kapsamlı planlamada, sağlık faaliyetlerinin halkın genel arzularına 
uymasını sağlamak özellikle önemlidir; dolayısıyla tüketicilerin orantılı temsil edilmesi büyük 
olmalıdır. Kendilerini genel bir kapsamlı plana uyması gereken birçok program planlama ve proje 
planlamasında, gereken belirli yeterlilik, daha teknik niteliktedir; Dolayısıyla, politika yapıcı gruptaki 
temsil, sağlık mesleği mensubu için daha fazla ağırlıkta olabilir (Reinke, 1988:12). 

Planlamacılarının politik üyeliği genellikle daha az önemlidir, ancak tecrübeler, personelin tüm önemli 
siyasi gruplardan çekilmesi durumunda planlama etkinliğinin ve sürekliliğinin geliştirileceğini 
göstermektedir. Planlama birimi oluştururken ana konu, planlama birimindeki katılımcıların 
tamamlayıcı disiplinlerden birinde profesyonel yeterliliği olmasıdır. Özellikle epidemiyolog, 
ekonomist, istatistik, sağlık bakanlık müsteşarları gibi birçok farklı daldan katılımcı şarttır. Doktorların 
otonomluğu burada da ortaya çıkacaktır ancak diğer birimlerin varlığı çalışmayı zorlaştırmakta ve büyük 
bir karışıklık meydana getirmektedir (Reinke ve Hall, 1988:80-81). 

Sağlık planlaması, kapsamlı sağlık hizmetlerine yön verebilmek adına tıp bilimleri hatta politika 
bilimlerinden bile profesyonel kişilerin bir araya getirilmesini içeren geniş kapsamlı bir süreçtir. Tüm 
planlama süreci boyunca sosyal bilimcilerden sağlık bilimcilerine kadar bir çok uzmanı planlama 
safhasından uygulama ve değerlendirme safhasına kadar bir arada tutması gerekmektedir (WHO, 
1967:14). Ayrıca sağlık planlaması, toplumun her yerini (köy, kent, büyük kent) ilgilendirdiği için, 
planlamayı yapanların ülkeyi tanıması, sorunları yerinde görmesi, ihtiyaç ve talepleri yerinden 
öğrenmesi planlamayı hem hazırlama sürecinde hem de uygulama sürecinde daha başarılı yapacaktır 
(Walt ve Vaughan, 1986:46). Planlama birimi oluştururken dikkat edilmesi gereken hususlar özetle şu 
şunlardır; 

• Planlama ile ilgili bütün tarafların planlama biriminde temsil edilmesi, 
• Uygulamayı yapacak kurum ya da kuruluşların planlama sürecinde bulunması, 
• Planlama birimine alanında uzman kişilerin alınması (Öztek, 2001:26-27). 

Ön Bilgilerin Toplanması 
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Thomas, planlamanın %80’i bilgi toplama %20’si asıl planlamadır diye yorumlamıştır (Thomas, 
2003:8). DSÖ, sağlık planlaması yapılmadan önceki ön hazırlıklar kapsamındaki ele alınması gereken 
verileri beş başlık altında toplamıştır. Bunlar; (1) demografik veriler, (2) sağlık istatistikleri, (3) 
kaynakların durumu ve değerlendirilmesi (tesis, işgücü, makine teçhizat vb.), (4) ekonomi ile ilgili 
bilgiler, (5) sağlık hizmetleri için ayrılan kaynaklardır (WHO, 1967:8-9). 

Planlamada hem var olan hizmetlerin hem de atılacak adımlar için güvenilir bilgiler ve istatistiki verilere 
ihtiyaç duyulmaktadır. Temel veriler sağlık problemlerinin belirlenmesi ve ihtiyaçların anlaşılması ve 
değerlendirilmesinde kullanılabilmektedir. İstatistiki veriler yoksa veya güvenilir değilse planlama 
süreci öncesi özel uzman kişi veya kurumlara çalışmalar yaptırılabilir (Örneğin; 1959 yılında Sri Lanka) 
(WHO, 1961:11). 

5.2. Sağlık Planlama Döngüsü 

Planlama döngüsü adımların sırasıyla gerçekleştiği basit bir süreç olarak görülmemelidir. Aksine sürekli 
olarak önceki adımlara dönmeyi gerektirebilecek bir döngüden oluşur. Sağlık planlamasındaki 
deneyimler göstermiştir ki planlama döngüsü bir dizi sistematik aşamadan oluşmaktadır (WHO, 
1967:23-25). Planlama sınırlı kaynaklarla belirsiz olan gelecekteki ihtiyaçları karşılamak adına yapılan 
bir işlem olduğu düşünüldüğünde bu süreçlerin bilimselliğe, güvenilir verilere dayanması ve sistematik 
bir şekilde yapılması önemli bir husustur (Reinke, 1988:11). Bir plan başlangıçta planlanan her şeyi 
yerine getirmeyebilir ve planlamanın altındaki varsayımlar değişebilir. Planlama döngüsünün varlığı, 
bu durumda devreye girmektedir (Abel-Smith, 1994:89). Yeni varsayımlarla planlama çemberinde üst 
adımlara dönülerek revizyon/değişim yapılabilmektedir (WHO, 1967:31). Bu durum planlama 
döngüsünün hem dinamik bir süreç olduğunu hem de değişen koşullara adapte olabileceğini 
göstermektedir. Planlama statik değil dinamik bir niteliğe sahiptir. Planlama, plan dokümanının 
yazılması ile tamamlanan bir olgu değildir. Planlanan işlerin uygulanması, elde edilen sonuçların 
değerlendirilmesi ve buna göre planın gözden geçirilip gerektiği durumlarda önceki aşamalarda 
değişiklikler yapmak gerekebilir. 

Sağlık planlaması, sosyal ve ekonomik planlamanın ayrılmaz bir parçasıdır. Fakat planlama döngüsü, 
ülkeden ülkeye hatta aynı ülkede farklı zamanlarda değişiklik gösterebilmektedir (WHO, 1967:13). 
Planlama döngüsü unsurlarının günümüzde daha detaylı olarak kategorize edilmesinin amacı, sistematik 
bir yaklaşım sağlamak için yapılacak genel bir çerçeve veya işlevlerin ana hatlarını belirlemektir. 

Planlama döngüsünün aktif bir süreç olduğu Grafik 1’de gösterilmiştir. 
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Grafik 1: Sağlık Planlama Döngüsü 

Durum Analizi 

Sağlık planlaması mevcut sağlık sisteminin ülkenin içinde bulunduğu durumun analiz edilmesi oldukça 
büyük öneme sahiptir. Mevcut durum, ulaşılmak istenen konum ile aradaki farkın belirlenmesinde ve 
atılacak adımların seçiminde büyük rol oynar. Toplumun sağlık durumu, sunulan sağlık hizmetlerinin 
durumu, mevcut kaynakların (fiziki, insan ve finansal) belirlenmesi gerekmektedir. Tüm sağlık 
kaynaklarının coğrafi olarak birincil, ikincil veya üçüncül bakım harcamaları açısından diğer program 
yapılarına göre dağılımını gösteren şu andaki durumun açıklamasıyla başlamalıdır. Bazı program 
yapıları aşağıdaki Tablo 2’de verilmiştir.  

Durum 
Analizi

Durum 
Analizi 2

Amaçların 
Belirlenmesi

Kaynakların
Değerlendirilmesi

Önceliklerin 
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Uygulanması
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Tablo 2: Mevcut Durum Analizinin Boyutları 

Program Yapısı Örnek 

Hedef Gruplara Göre Yaş ve Cinsiyet, Gelir Seviyesi, Sosyal Sınıf, 
Etnik Grup, Coğrafi Bölge 

Hizmetin Fonksiyonuna Göre Koruma, Tedavi, Geliştirme, Rehabilitasyon, 
Destekleyici 

Hizmetin Seviyesine Göre 
Temel Sağlık Hizmetleri,  

İkinci Basamak Sağlık Hizmetleri, Üçüncü 
Basamak Sağlık Hizmetleri 

Sağlık Problemlerine Göre Sıtma, İshal, Tüberküloz, AIDS vb. 

Hasta veya Tanı Gruplarına Göre Akıl Hastalığı, Zihinsel Özürlülük, Yaşlı, 
Çocuk, Hamile vb. 

Klinik Özelliklere Göre Acil, Genel vb. 
Bağımlılık Derecesine Göre Bakımevi ve Sosyal Destek İhtiyacı 

Kaynak: (Lee and Mills: 1982:89) 

Tabloda verilen program yapılarındaki harcamaların belirlenmesi yapılacak planlamanın seyrini 
değiştirecektir. Planlamanın en önemli girdisi olan doğru veri burada ortaya çıkmaktadır ve etkin bir 
planlama için temel koşuldur (Öztek, 2001:34).  

Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi 

Amaçlar tüm vatandaşlar için sağlık hizmetine ulaşmayı daha iyi hale getiren, sistemin daha iyi 
işlemesini sağlayan ve yapılan harcamalardan daha etkili çıktı alınmasını sağlayan şekilde 
belirlenmelidir (Thomas, 2003:6).  

Hedefler amaçların gerçekleşmesi için adımlar olarak düşünülebilir ve amaç ve hedefler politikalara 
rehberlik etmektedir. Bir örnekle açıklanacak olursa; amaç toplumun sağlık statüsünün yükseltilmesi, 
politika hastalıklarının tedavisi yerine hastalıkların önlenmesi, hedef ise sağlık eğitimi yoluyla 
hastalıkların önlenmesi veya periyodik gözlem, bağışıklık sağlama gibi sağlık tabanlı programların 
yürütülmesi olabilir (Bergwall vd., 1973:77-78). Yine farklı bir örnek olarak, bebek ölümlerinin 5 yıl 
içinde %50 azaltılması bir hedeftir (Öztek, 2001:40). 

Hedefler iki farklı yaklaşım ile belirlenebilir. Bunlar genelden spesifiğe ve spesifikten geneledir. 
Genelden spesifiğe yaklaşımı ile belirlenecek hedefler altı adım izler (Schaffer, 1967:158-166) Bunlar; 

• Örgütün mevcut durumunun belirlenmesi
• Örgütün mevcut çevresinin belirlenmesi
• Herhangi bir değişiklik yapılmadan örgütün durumunun projelenmesi
• Gelecekteki çevrenin durumunun geliştirilmesi
• Gelecekteki çevrede örgüt için ideal durumun belirlenmesi
• Her bir alt birimin çalışmayı planladığı organizasyon için gerçekleşebilir hedefler elde

etmek için 5. adımın ideal şartlarını 3. adımdaki statik projeksiyon ile karşılaştırma.

Spesifikten genele yaklaşımında ise bu tür adımlar yoktur. Bunun yerine her yeni problemle başa çıkmak 
için küçük planlar yapılır ve sürekli yeni bilgiler edinilir. Bunu sonucunda ise bilgilerin ve planlamanın 
kapsamı arttıkça insanlar uzun dönemli planlar yapmayı öğrenmiş olurlar. Bu iki yaklaşım arasındaki 
seçim ise planlamadaki insanların uzun dönem plan yapabilme yeteneğine bağlıdır (Bergwall vd., 
1973:79). 

Kullanılan planlama yöntemine bakılmaksızın iyi hedeflerin belirlenmesi için belirli kriterler 
bulunmaktadır. Yani iyi hedef şu kriterleri içermelidir;  

• Kurumun yetkisi dâhilinde olmalıdır,
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• Personel, teknik, donanım ve tesis bakımından kurumun yeterliliği bulunmalıdır,
• Mevcut zaman dilimine uygun olmalıdır
• Bütçe limitlerine uygun olmalıdır,
• Yasal olmalıdır,
• Pratik olmalıdır,
• Ölçülebilir olmalıdır,
• Yan etkileri belirgin ve az olmalı (Bergwall vd., 1973:79-80)
• Katı olmamalı esnek olmalıdır (Öztek,2001:41).

Eğer sağlık hizmetlerinde uygulanacak hedefler belirlenecekse bunlara ek olarak şunları içermelidir; 

• Sadece hasta bakımı değil, sağlıklı bir yaşama kavuşmayı amaçlamalı,
• Herkese açık olmalı,
• Yeterli seviyede kullanılabilir olmalı,
• Herkesin ulaşabileceği şekilde olmalı
• Zamanında eyleme geçmeli,
• Uygun olmalıdır (Bergwall vd., 1973:80)
• Uzman görüşlerinden yararlanılmalı,
• Toplumun her kesiminden katılımcıyı içererek belirlenmelidir (Öztek,2001:41).

Planlama tüm ülkeyi kapsayan şekilde yapılıyorsa hedefler bölgeler arası farklılık gösterebilir. Bunun 
sebebi bölgeler arası koşulların (hem kaynak hem de toplumsal) farklıkların varlığı olabilir (Öztek, 
2001:41). 

Kaynakların Değerlendirilmesi 

Bireysel düzeyde düşünüldüğünde, insanlar belirli ve sınırlı bir gelire sahiptir. İnsanlar farklı şeylere 
ihtiyaç duymakta ve bunlar arasında seçim yapmak zorunda kalmaktadır. Sağlık sektörü gibi hizmet 
sunan kuruluşlar, sunulan hizmetlerin mevcut karışımının gelecekteki gereklilikleri karşılamak için 
değişip değişmeyeceğini ve hizmetlerin sunulması için yer ve araçların uygun olup olmadığını dikkate 
almalıdır. Tüm gereklilikleri karşılamak mümkün olmayacaktır ve en önemli kararlar gerektirmektedir. 
Bu önceliklendirme kararları, yine yukarıda belirtilen sınırlı kaynaklardan kaynaklanmaktadır (Green, 
2007:4). 

Kaynaklar birçok değişkeni içinde barındıran varlıklardır. Sağlık planlaması için eldeki kaynakların 
dikkatli şekilde envanterinin çıkarılması, bugün ve gelecek için değerlendirmelerin yapılması hayati 
öneme sahiptir. DSÖ, kaynakları finansal, işgücü ve fiziki kaynaklar olarak ayırmış ve şu şekilde ifade 
etmiştir; 

• Finansal kaynaklar; sağlık hizmetlerine harcanan tutar,
• İşgücü; farklı kategorilerde sağlık hizmeti sunan hekim ve yardımcı personel,
• Fiziki kaynaklar; hastane sayısı ve diğer sağlık tesislerinin sayısı ayrıca hastane yatak sayısı

ve makine teçhizat durumudur (WHO, 1967:15-20).

Önceliklerin Belirlenmesi 

Sağlık planı ile her şeyin bir anda planlanması beklenemez. Planlamacıların önemli öncelikleri 
belirlemesi ve bu önceliklerin gerçekleşmesi yolundaki problemlerin belirlenerek adım adım ilerlenmesi 
beklenmektedir ( Abel-Smith, 1994:89). Bütün ihtiyaçları karşılamak için yeterli kaynak 
bulunmamaktadır. Bu yüzden ihtiyaçlar arasında öncelik belirlemesi yapılmaktadır (Öztek, 2001:35). 

Önceliklerin belirlenmesi aşaması planlama sürecinde oldukça önemli bir aşamadır, çünkü toplumun 
sorunları iyi saptanır ve öncelikler bunların içinden belirlenirse planlamanın başarısı da önemli ölçüde 
artacaktır (Öztek, 2001:36). 

Sağlık planlamacıları, önceliklerin belirlenmesi adımını planlama sürecinin kalbi olarak 
düşünmektedirler. Çünkü bu noktaya kadar olan adımlar bir bakıma hazırlık olarak düşünülür. Buradan 
sonraki adımlar uygulanmaya yönelik ilerici adımlar olarak kabul edilmektedir. Öncelik belirlemede en 
önemli etken, çok farklı niceliksel ilişkilere sahip ve aslında farklı boyut ölçeklerinde bulunan 
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değişkenleri dengelemektir. Çoğu zaman hatalar, bir boyuta aşırı yüklenmekten kaynaklanmaktadır. 
Burada epidemiyolojik, sosyal ve ekonomik boyutlar düşünüldüğünde; epidemiyologlar öncelikleri 
mortalite ve morbiditeye (ki bu ABD’de ilk sağlık planlarında aşırı derecede yapılmıştır) verirken, 
sosyal bilimciler, politikacılar ve halk öncellik ayarını esas olarak neyin önemli olduğuna dair popüler 
duygulara yanıt olarak görme eğilimi gösterirler. Yani, önemli hususlar halkın ne yapmak istediği ve 
hangi sağlık programlarının kabul edilebilir olacağıdır. Ekonomistler ise mali boyuta odaklanırlar. Bu 
durum bir bakıma sosyal planlama içinde yer alan sağlık planlamasının sınırlı kaynaklar ile yapılması 
sebebiyle zorlukları arasında yer alır. Sağlık planlamasında maliyetlerin dengelenmesinde temel alınan 
politika, genellikle, seçilen birkaç kişiye en kaliteli bakımdan ziyade azami kişi için yeterli bakım 
sağlamayı düşünmektir (Reinke, 1988:14). 

Sağlık ihtiyaçlarının belirlenmesinde kullanılan bilgiler üç tür kaynaktan elde edilebilir. Bunlar; hizmet 
sunucuları, hizmeti alanlar ve bilgilerin sistematik analizidir. Hizmet sunucuları gerekli bilgilerin 
sağlanabileceği en önemli kaynaklardadır. Sistemin işleyişini bilmeleri bu açıdan fayda 
sağlayabilmektedir. Hizmeti alanlardan elde edilen bilgiler önemlidir ancak yanıltıcı olabilir. Çünkü 
hizmeti alanlar kendi öncelikli ihtiyaçlarının giderilmesini isteyecektir. Örneğin hizmeti alanlar 
hastalıkların önlenmesi yerine tedavi edilmesinin öncelikli olmasını isteyebilirler. Bilgilerin sistematik 
analizi ise, planlamacılar için hayati bilgileri içeren çeşitli kaynaklara dayanan önemli bilgileri içerir. 
Veriler ne kadar sağlam olursa olsun tek başına bir işe yaramazlar. Planlamacılar buradan elde ettiği 
bilgileri hizmet sunucuları ve hizmeti alanlardan edinilen bilgiler ile birleştirerek yorum yapmak 
durumundadırlar (Bergwall, 1973: 157-158). 

Dünyanın farklı yerlerinde kullanılan öncelik belirlemenin birçok yolu vardır. Bazı ülkeler koruyucu 
sağlık hizmetlere öncelik vermek gibi basit ve geniş öncelikler seçerken, bazıları maliyet-fayda 
tekniklerini kullanarak gelişmeyi öncelik haline getirir. Başka bir grup ülke ise daha spesifik örneğin; 
bebek ölüm oranının azaltılması veya belirli hastalıkların tamamen yok edilmesi gibi öncelikler 
belirleyebilir. Önceliklerin net ve açık bir şekilde belirlenmesi ayrıca karmaşıklıktan kaçılması sağlık 
planlaması açısından oldukça önemlidir (WHO, 1967:26-28). 

Ölüm ve hastalık oranları ile ilgili bilgiler öncelik belirlemede önemli rol oynamaktadır (WHO, 
1967:27). Önceliklerin belirlenmesinde toplumun sorundan ne derecede etkilendiği, sorunun yol açtığı 
sonuçların (işgücü kayıpları, parasal kayıplar vb.) büyüklüğü, toplumun sorun üzerine algısı gibi 
kriterler göz önüne alınır. Önceliklerin belirlenmesinde eldeki kaynaklar da göz önüne 
bulundurulmaktadır. Bunun sebebi öncelik belirlenecek sorunla ilgili yeterli tesis, personel ve cihaz gibi 
yeterli kaynakların bulunup bulunmadığı ile ilgili durumun bilinmesinin gerekliliğidir (Öztek, 2001:35-
36). 

Önceliklerin belirlenmesinde kullanılan birçok yol vardır. Bunlardan birisi öncelik çizelgesi oluşturarak 
skor yöntemidir. Skor yöntemi Tablo 3 ve Tablo 4’de gösterilmiştir. 

Tablo 3: Değişkenlerin Skorları 

Değişken 
Skor 

+ ++ +++ 

Hastalığın Önemi Düşük Orta Yüksek 

Müdahalenin Etkililiği Etkisiz Orta Çok Etkili 

Müdahalenin Maliyeti Yüksek Orta Düşük 

 

 

 

 

1351



2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

Tablo 4: Önceliklerin Çizelgesi 

Sorun 
Önem 

(Morbidite ve Mortalite 
verilerine bağlı olarak) 

Etkililik Maliyet Skor 

Kızamık +++ +++ +++ 9 
İshal +++ ++ +++ 8 
Sıtma +++ ++ ++ 7 

Tüberküloz ++ ++ ++ 6 
Lösemi + + + 3 

Tablo 3’te hastalığın önemi, müdahalenin etkililiği ve müdahalenin maliyeti değişkenlerine ait skorlar 
belirlenmiştir. Tablo 4’te ise toplumun sağlık sisteminde var olan sorunlar belirlenerek Tablo 3’te 
belirlenen skorlarla sıralanmıştır. Tablo 3’teki gibi sorunları bulunan bir ülkenin ilk olarak kızamık 
ikinci olarak ise ishal sorununu öncelik belirlemesi gerekmektedir (Vaughan ve Morrow, 1989:137-
138). 

Plan Uygulanması 

Planlama sürekli devirli bir süreç olarak ele alındığında; uygulama, planlama sürecindeki önceki 
adımlara göre en önemli aktivite veya adım olarak görülmelidir (Reinke, 1988:3). Dinamik ve devam 
eden bir faaliyet olarak planlama kavramı, uygulamanın sağlık planlamasının ayrılmaz bir parçası 
olmasını gerektirir (Waterson, 1971:248). Planlama konusundaki ilk deneyimler sadece bir belge olarak 
planın geliştirilmesine odaklanmış ve uygulamayı belirli faaliyetleri yerine getiren hizmet kuruluşlarının 
sorumluluğu olarak düşünülmüştür. Fakat daha sonra sağlık planlaması kendi başına bir disiplin haline 
geldikçe bu durum değişmiştir. Geleneksel olarak kapsamlı planlama, tüm sağlık hizmetlerinin dâhil 
edilmesi gereken bir süreç olarak düşünülmüştür; planlama, iyi yönetimde sadece normal bir adım olarak 
görülmüştür. Bu kapsamlı görüşte, uygulama, planlama ve yönetim ile yakından bağlantılıdır ve bu üç 
yön birbirinden ayrılamaz (Reinke, 1988:16). 

Değerlendirme 

Değerlendirme, bir amaç veya hedefi gerçekleştirmek üzere tasarlanan bir etkinlik tarafından elde edilen 
sonucu belirleyen bir süreç olarak tanımlanabilir (Bergwall, 1973:203). Değerlendirme belirlenen 
amaçlara açık bir şekilde ulaşılıp ulaşılmadığını görmemizi sağlamaktadır (WHO, 1967:31). 

Değerlendirmenin amaçları olarak şunlar sıralanabilir; 

• Programın etkililiğini ölçmeye olanak sağlar,
• Programın verimliliğini ölçmeye olanak sağlar,
• Sadece nicelik olarak sonuçları vermez niteliksel olarak sonuçları görmemizi de sağlar,
• Özellikle sağlık alanında uygulanan planların, diğer önemli alanlarda oluşturduğu negatif

veya pozitif yan etkilerinin görmemize yardımcı olur,
• Güçlü ve zayıf yönleri görmeye olanak sağlar,
• Sadece planın etkililiğini değil planı uygulayan kurumların da ayrı ayrı olarak etkililiğini

ölçmemize yardımcı olur,
• Hesap verilebilirliği daha şeffaf hale getirir (Suchman, 1967:141).

Değerlendirme, gelecekteki eylem için daha iyi karar vermenin bir aracı olarak görülmelidir (WHO, 
1981:5). Değerlendirme iki şekilde yapılabilmektedir. Bunlar; biçimlendirici değerlendirme ve özet 
değerlendirmedir. İlkinde planlama süreci boyunca izlenir ve telafi edici önlemlerin alınır, ikincisinde 
ise genel program etkisinin son aşama özet değerlendirme içermektedir. Özet değerlendirme ileriye 
dönük olmalıdır çünkü programın başarılı ve başarısız özellikleri dikkate alınmalıdır (Anderson, 
1978:48). 
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6. Sonuç ve Öneriler 

Sağlık planlaması, gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin gerek kendi girişim ve çabalarıyla 
gerekse profesyonel yardımlar alarak sağlık sistemlerini verimli ve etkin kullanmayı amaçladıkları bir 
süreçtir. Sağlık planlaması tanımlarına bakıldığında; genel olarak mevcut kaynaklar ile toplumun sağlık 
ihtiyacını karşılama temelli tanımlar olduğu ve çeşitli seçimler ile toplumun sağlık düzeyinin 
yükseltilmesinin amaçlandığı görülmektedir. Sağlık planlamasına etki eden faktörlere bakıldığında ise 
sağlık sisteminin temelindeki yasalardan başlayarak toplumsal, ekonomik, politik, çevresel, demografik, 
epidemiyolojik gibi birçok faktörden etkilendiği, ayrıca sağlık planlaması sürecinde yer alan aktörlerin 
bile planlamanın başarısına etki ettiği görülmektedir. Bu durum sağlık planlamasının zor ve diğer tüm 
sektörlerle etkileşim içinde olduğunu açık şekilde göstermektedir.  

Sağlık planlama sürecinin iki önemli aşaması tamamen teknik ve aktif bir süreç olduğunu 
göstermektedir. Öncelikle planlamanın planlaması da denilen; planlama komitesinin belirlenmesi ve ön 
bilgilerin toplanması aşaması bulunmaktadır. İkinci aşama olan sağlık planlama döngüsü ise, yapılacak 
planlama türüne göre durum analizi ile başlayan ve amaçların belirlenmesi, amaçlara yönelik 
önceliklerin belirlenmesi gibi birçok önemli ve kendi içinde zor olan adımları barındırmaktadır. 

Sağlık planlaması alanında; sağlık planlaması türleri, sağlık planlaması seviyeleri ve sağlık planlaması 
yaklaşımları gibi birçok konuda literatürde eksiklik olduğu düşünülmektedir. Sağlık planlamasının 
verimliliği ve şeffaflığı artırıcı, koordinasyon sağlayıcı gibi yukarıda belirtilen birçok faydası 
bulunduğundan dolayı sağlık planlaması alanında daha fazla kavramsal/uygulamalı inceleme ve 
araştırma yapılması gerekmektedir. 
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SAĞLIK POLİTİKALARI ALANINDA ETİK SENARYOLAR 
ÜZERİNDEN NİTEL DESENLİ BİR ARAŞTIRMA DENEMESİ  

Dilek Bulut1 

 

Özet 

Ülkemizde 2003 yılından beri uygulanan SDP (sağlıkta dönüşüm programı) sağlık hizmetlerinin veriliş ve 
kullanımında, finansman modelleri ve çalışma biçimlerinde kamu ağırlıklı politikaların terk edilip neo-liberal 
politikaların çerçevesini belirlediği bir paradigmaya dönüşmüştür. Bu yeni paradigmada değişimin yarattığı 
etkinin hissedildiği en önemli alanlardan birisi tıbbi etik değerlerdir. SDP’nın etik değerler üzerinde etkilerini, 
hizmetin verildiği alanda ve hizmet verenlerin görüşlerini yansıtacak biçimde yapılmış çalışmalar oldukça 
kısıtlıdır. 

Bu makale, sağlık hizmetlerinde politikalar aracılığı ile oluşan paradigma değişiminin hekim davranışların 
üzerindeki etkisini tıbbi etik değerlerini odağına alarak, hekim görüşlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Sağlık 
politikaları alanında etik senaryolar üzerinden nitel desenli bir araştırma sürecinin uygulamaya başlamadan 
önce, derinlemesine görüşmede kullanılacak hipotetik senaryoların nasıl oluşturulduğu ile ilgili bir  “model 
oluşturma sürecinden” söz edilecektir. 

Giriş 

Ülkemizde 2003 yılından beri uygulanan SDP (sağlıkta dönüşüm programı) sağlık sistemindeki köklü 
bir değişikliğin başlangıcı olmuştur. Bu durum sağlık hizmetlerinin veriliş ve kullanımında, finansman 
modelleri ve çalışma biçimlerinde kamu ağırlıklı politikaların terk edilip neo-liberal politikaların 
çerçevesini belirlediği bir paradigmaya dönüşmüştür. Bu yeni paradigmada değişimin yarattığı etkinin 
hissedildiği en önemli alanlardan birisi tıbbi etik değerler üzerindedir. Özellikle performansa dayalı 
ödeme yöntemi, sağlık hizmeti paket uygulamaları, sağlık uygulamaları tebliğatı (SUT) gibi 
uygulamalar nedeni ile değişimin tıbbi etik üzerinde olumsuz etkileri olduğu konusunda hem 
akademik çevrelerce hem de meslek örgütleri tarafından yazılmış pek çok eleştirel görüş vardır. Bu 
eleştirel görüşün yaratmış olduğu geniş bir literatür bulunmasına karşın, etik değerler üzerinde 
değişimin etkilerini, hizmetin verildiği alanda ve hizmet verenlerin görüşlerini yansıtacak biçimde 
yapılmış çalışmalar oldukça kısıtlıdır. Dolayısıyla bu alanda hekimlerle yapılacak bir çalışmanın 
konunun daha bütüncül bir analizine sunacağı katkının oldukça önem taşıdığı görülmektedir.  
 
2003 yılından beri pek çok yöntemle birlikte uygulanan SDP ile birlikte sağlık sistemi içinde çalışan 
hekimler “oyunun tüm kuralları değişirken”  (bu köklü değişim hem SDP uygulayan ve savunanlar, 
hem de bu politikaların sağlık hizmetleri ve hekimlik üzerine pek çok olumsuz yansıması olduğunu 
literatür ve akademik yazında eleştirenler tarafından sık sık dile getirilmektedir) her gün işlerini 
yaparken bu durumdan nasıl etkilenmekte, olayları nasıl nitelemekte ve onlara ne tür anlamlar 
yüklemektedirler (1,2,3) .Özellikle de hekimler açısından bu politika değişimlerinin hem duygusal 
hem de davranışsal olarak nasıl yaşandığının tespit edilip ortaya konması eksik bırakılmış bir alandır. 
Bu araştırmada , süreç içindeki değişimi anlamaya dönük bilgi üretme çabası söz konusudur. Bu 
alanda hekimlerle yapılacak bir çalışmanın konunun daha bütüncül bir analizine sunacağı katkının 
oldukça önem taşıdığı görülmektedir.  
 
Bununla birlikte sağlık politikalarında yaşanan dönüşümün hekimlere yansımasının nasıl 
ölçülebileceğine ilişkin bir yöntem sorununu da beraberinde getirmektedir. Daha önce bu konunun  
_________________________________ 
1Öğr.Gör., MSKÜ MSBF Sağlık Yönetimi Bölümü, dilekaybulut@gmail.com 
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hekimlere nasıl yansıdığını ortaya koyan bir çalışma olmadığı için araştırma yönteminin ayrı bir önem  
taşıdığı görülmektedir. Aynı zamanda böyle bir yöntemin belirlenmesi, bu konuda sürdürülecek olan 
çalışmalarda bir model olarak kullanılması açısından da araştırmacılara yararlı olabileceği 
düşünülmektedir. 
 
Belirtilen alanda bir çalışma yapmak için harekete geçilecek ilk önemli nokta, konunun derinliğini ve 
gerçekliğini olduğu gibi ortaya çıkarabilecek bir araştırma stratejisi belirlemek gerekliliğidir. 
Dolayısıyla SDP’nin hekimlere yansımasını değerlendirecek olan çalışmada, nitel desenli bir araştırma 
yöntemi, sonuçları ortaya çıkarmada kullanılabilecek en doğru yöntemdir. İkinci önemli nokta ise, 
çalışmada kullanılacak olan nitel desenli araştırma yönteminin teorik çerçevesini oluşturacak konular 
ve kavramlar bütünlüğünü oluşturmaktır. Bu bağlamda sağlık politikalarında tıp etiği ve mesleki 
değerler konularının “bilgi asimetrisi” ve “arzın talep yaratması” kavramlarıyla etkileşimiyle karşı 
karşıya kalınmaktadır. Üçüncü ve son aşama ise, araştırma yönteminin diğer iki önemli noktasının 
birbirine eklenerek, hekimler için oluşturulacak tıbbi etik senaryolar üzerinden derinlemesine görüşme 
tekniği uygulanmasıdır.  
 
Tüm bu gerekçelerle bu makalede;  sağlık hizmetlerinde politikalar aracılığı ile oluşan paradigma 
değişiminin hekim davranışların üzerindeki etkisini tıbbi etik değerlerini odağına alarak, hekim 
görüşleri belirlenemeye çalışılacaktır.  Bu doğrultuda çalışmanın veri toplama sürecine 
ilişkin  yürütülen ön çalışma sonuçlarından hareketle, sağlık politikaları alanında etik senaryolar 
üzerinden nitel desenli bir araştırma sürecinin uygulamaya başlamadan önceki “model oluşturma 
sürecinden” söz edilecektir. 
 

1. SDP'nin Hekimlere Etkisini Ölçmede Nitel Desenli Araştırma Yöntemi 

2003 yılından beri pek çok yöntemle birlikte uygulanan SDP’nin hekimlerin düşünce ve 
davranışlarında, tıbbi etik değerlerinde bir etkisinin olup olmadığının; hem duygusal hem de 
davranışsal değişikliklerin hekimler açısından nasıl yaşandığı, alanda yazılan olumlu ya da olumsuz 
görüşlerin bizzat olayın aktörleri hekimler tarafındaki yansımalarının ne olduğu araştırmamızın ana 
motivasyon kaynağını oluşturmaktadır.  Bu konuda yapılacak bir çalışmada, sınırlandırılmış anket 
soruları ve kısa görüşmelerle oluşturulacak nicel desenli bir araştırma yöntemi yerine, derinlemesine 
nitel desenli bir araştırma yönteminin kullanılması daha bütüncül bir analize olanak sağlayacaktır. 

Değişen sağlık sistemi içinde çalışan hekimler “oyunun tüm kuralları değişirken”  (bu köklü değişim 
hem SDP uygulayan ve savunanlar, hem de bu politikaların sağlık hizmetleri ve hekimlik üzerine pek 
çok olumsuz yansıması olduğunu literatür ve akademik yazında eleştirenler tarafından sık sık dile 
getirilmektedir.) Bu durumdan hekimlerin her gün işlerini yaparken değişen politikalardan nasıl 
etkilendiklerini, olayları nasıl nitelediklerini, onlara ne tür anlamlar yüklediklerini (1,2,3) ve bu zaman 
içindeki değişimi anlamaya dönük bilgi üretme çabası söz konusudur.  

Çünkü sosyal olgular, sosyal davranışı belirleyen, genellenebilir yasalar üretmek yoluyla değil, bir 
durumun kendine özgü boyutlarının araştırılması ile anlaşılabilir (4). 

Nitel araştırmalarda veri toplamak amacıyla kullanılan yöntemlerden biri derinlemesine görüşme 
yöntemidir. Derinlemesine görüşmeler, yapılandırılmış ya da yarı yapılandırılmış görüşme formları 
kullanılarak, araştırmacı tarafından araştırmaya katılacak kişilerle bire bir görüşmeler ile gerçekleştirir. 
Derinlemesine görüşme, konuyu mümkün olduğunca detaylı bir şekilde incelemeye çalıştığı esnek ve 
keşfedici bir veri toplama tekniğidir(5). 

Derinlemesine görüşmelerde, araştırmacı tarafından hazırlanan “hipotetik etik senaryolar” 
yapılandırılmış görüşme formu olarak kullanılacaktır. Tıbbi etik,  boyutları çok geniş bir alandır. 
Senaryolar, tıbbi etiğin dört temel ilkesini içerek şekilde , ilkesel bir bakış açısı geliştirilmeye yönelik 
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olarak; özerklik, zarar vermeme, yararlı olma ve adalet gibi dört temel tıbbi etik ilkeyi kapsayacak ve 
sağlık politikaları ile ilişkilendirilecek şekilde hazırlanmıştır. 

Etik senaryoları oluşturabilmek için, konu ile ilgili olarak literatür taraması yapıldıktan sonra, sahada, 
yani hizmetin yaşandığı alanda yaşanan etik sorun ve ikilemleri belirleyebilmek amacıyla pilot çalışma 
gurubu oluşturulmuştur. Araştırma evrenini  2003 yılından bu yana ülkemizde uygulanmakta olan 
SDP öncesi ve sonrası dönemde (sağlık hizmetlerinin örgütlenme, finansman ve çalışma yapısının 
değiştiği) en az 10 yıl çalışmış, toplam çalışma süresi 30 yılı geçmeyen, bu anda herhangi bir yönetsel 
görevi olmayan, 2. (devlet hastaneleri) ve 3. (eğitim ve araştırma hastaneleri) basamak sağlık 
hizmetlerinde çalışan, Muğla merkez ilçe ile nüfus büyüklüğü sıralamasına göre ilk dört ilçesinde 
(Fethiye, Bodrum, Milas, Marmaris) görev yapmakta olan uzman hekimler oluşturacaktır. Araştırmaya 
katılımda gönüllülük esas alınacaktır. Alan araştırması kapsamında 15 hekim ile derinlemesine 
görüşme yapılacaktır.  

2. Sağlık Hizmeti, Tıp Etiği ve SDP  

Tıp etiği , Sağlık, bilgi asimetrisinin çok yüksek olduğu bir hizmet alanıdır. Bilgi asimetrisi; aralarında 
ekonomik ilişki söz konusu olan birimlerden birinin diğerine göre daha fazla bilgiye sahip olması ve 
bunu kendi lehine kullanabileceği bir durumu ifade eder. Böyle bir ortamda hekimin kendi öz 
çıkarlarını değil hastanın iyiliğini ön planda tutacağına dair güven çok önemlidir. Hipokrat’tan beri 
hekim ile hasta arasındaki asil-vekil ilişkisi gerek mesleki gerekse etik ilkelerle güçlendirilmiş, güvene 
dayalı ilişki biçimi kurulmuş, hasta hekim arasındaki güven mesleğin ilk zamanlarından beri bir takım 
ilkelerle güvence altına alınmaya çalışılmıştır. “Hipokrat andı” mesleğin bilimsel anlamda doğuşundan 
itibaren bu güven ilişkisinin en sembolik biçimi olup, hekimin hastaya verdiği sözdür. Bu güven 
ilişkisinin sürdürülmesinde ve hasta iyiliğinin öncelenmesinde tıp etiği ilkeleri ayrı bir önem arz eder. 

Hekim “bilgi asimetrisinin” olduğu bir sistemde “uzmanlığa dayalı gücü” ile arzın talep yaratması” 
olarak tanımlanan; hem hizmeti sunar hem de sunacağı hizmete olan talebi yaratır. Hekimin günlük 
etkinliğinin konusu günümüze gelinceye kadar bütün ahlak sistemlerinde en yüksek değerlerin başına 
yerleştirilen  insandır. Bu nedenle hekimin bilimsel, mesleki ve moral niteliklerini en yüksek değerde 
tutması beklenir. Arda’ya göre “bir hekimin “moral” ve “profesyonel” nitelikli oluşu onun erdemidir”. 
Etik ilkelere ve değerlere sahip çıkılması hekimlik mesleğinin bir gereğidir (6). 

Civaner, “herhangi bir olayı etik açısından çözümlerken o olayı çevreleyen bağlamı dikkate almak 
gerekliliği” üzerine vurgu yapar. Etik sorunlarını hasta-hekim ilişkisi içinde mikro düzeyle, bireysel 
erdemlere vurgu ile sınırlı kalmaması gerekir. Aynı zamanda Civaner, değer harcanmasına ya da 
değerlerin çatışmasına yol açan durumların sağlık politikaları ile ilişkisi dikkate alınmadığında 
olağandışı/dramatik durumların normalleşmesine ve verili koşulların değişmez fizik yasalarının 
sonucu olarak algılanmasına ve sunulmasına neden olabileceğini ifade eder(7). 

Tıp etiği eğitimlerinde “tıbbi etik olgular” sıkça kullanılan bir yöntemdir; Tıp fakültelerinde etik 
eğitimiyle ilgili standart model, “ilkeselci kuramsal eğitimle olgu-temelli eğitimin” bir karışımıdır. 
Sahada yaşanabilecek etik ikilemler konusunda hekimlere karar verme konusunda yol gösterici 
olmaları ve ilkesel bir bakış açısı geliştirilmeye yönelik olarak hazırlanırlar. İlkeselcilik terimi; 
özerklik, zarar vermeme, yararlı olma ve adalet gibi dört temel tıbbi etik ilkeyi kapsamaktadır.  

Bu olguların her biri etik açıdan sorgulanabilir özelliklere sahip, bilimsel ya da teknik sorulardan değil 
hekimin davranışı ve karar verme süreci hakkında, değerler, haklar ve sorumluluklar hakkında sorular 
içermektedir. Hekimler bu türden sorularla, bilimsel ya da teknik sorularla olduğu kadar sık 
karşılaşırlar(8). 

Bu gerekçelerle, planlanan alan araştırmasında derinlemesine görüşmelerin,  tıp etik olguların 
“hipotetik tıbbi senaryolara” dönüştürülerek  gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. 
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3. Nitel Desenli Araştırma Yönteminde yapılandırılmış bir form olarak Hipotetik Senaryolar  

Model Oluşturma Sürecinin Aşamaları 
1. Literatür Taraması 
2. Gerekli etik kurul onaylarının alınması (26.02.2018 Tarih ve karar No:18 sayı) Pilot 

çalışmanın dizaynı 
 Etik senaryo pilot çalışması bilgilendirme formunun hazırlanması 
  Pilot çalışmaya katılacak hekimlerin belirlenmesi 

İlk hekimin belirlenmesi (maksatlı örnekleme yöntemi) 
Daha sonraki hekimlerin belirlenmesi (kartopu örnekleme yöntemi) 
Gelen olgu örnekleri tekrarladığında pilot çalışmayı sonlandırma   

3. İlk hipotetik senaryoların hazırlanması 
a. Pilot çalışma olgu örneklerinin sağlık politikası ve tıbbi etik ilkelere göre gruplandırılması, 
benzer olguların bir araya getirilmesi 
b. Literatür ile karşılaştırma  
c. Altı hipotetik senaryonun hazırlanması 
4. Olgu değerlendirme çalışma grubu ve hipotetik senaryolara son şeklinin verilmesi 
 . Hipotetik senaryoların olgu değerlendirme grubuna sunumu ve tartışma 
a. Senaryoların öneriler doğrultusunda değiştirilmesi 
b. Alan araştırmasında kullanılmak üzere dört hipotetik senaryonun oluşturulması  
5. Kurum izinlerin alınması ve alan araştırmasına başlanması (Sağlık Müdürlüğü izni)19.03.2018 
342771092/1061/14538   
6. Sağlık Müdürlüğünden alınan hekim listelerin araştırma kriterlere göre sıralanması ve 
hekimlerin seçilmesi (rastgele örnekleme yöntemi) 
7. Senaryoların çalışıp çalışmadığının test edilmesi, senaryolar ile ilgili son düzeltmelerin 
yapılması ve alan araştırmasına başlanması.   
Araştırmanın Modelinin Oluşturulması 
Belirtilen alanda bir çalışma yapmak için harekete geçilecek ilk önemli nokta, konunun derinliğini ve 
gerçekliğini olduğu gibi ortaya çıkarabilecek bir araştırma stratejisi belirlemek gerekliliğidir. 
Dolayısıyla SDP’nin hekimlere yansımasını değerlendirecek olan çalışmada, nitel desenli bir araştırma 
yöntemi, sonuçları ortaya çıkarmada kullanılabilecek en doğru yöntem olarak düşünülmüştür. Bu 
konuda yapılacak bir çalışmada, sınırlandırılmış anket soruları ve kısa görüşmelerle oluşturulacak 
nicel desenli bir araştırma yöntemi yerine, derinlemesine nitel desenli bir araştırma yönteminin 
kullanılmasının daha bütüncül bir analize olanak sağlayacağına karar verilmiştir. Bu bağlamda Nitel 
araştırmalarda veri toplamak amacıyla kullanılan yöntemlerden birisi olan derinlemesine görüşme 
yöntemi seçilmiştir. Bilindiği gibi derinlemesine görüşmeler, yapılandırılmış ya da yarı yapılandırılmış 
görüşme formları kullanılarak, araştırmacı tarafından çalışmaya katılacak kişilerle bire bir görüşmeler 
ile gerçekleştirir. Derinlemesine görüşme, konuyu mümkün olduğunca detaylı bir şekilde incelemeye 
çalışan esnek ve keşfedici bir veri toplama tekniğidir(9). 
 

Araştırmanın yönteminin teorik çerçevesini oluşturacak konular ve kavramlar bütünlüğünü oluşturmak 
için ise: Derinlemesine görüşmelerde, araştırmacı tarafından hazırlanan “hipotetik etik senaryolar” 
yapılandırılmış görüşme formu olarak kullanılacaktır.  

Araştırma konusunun içinde çok  boyutlu etik konuları barındırdığı göz önüne alındığında 
senaryoların; “özerklik, zarar vermeme, yararlı olma ve adalet gibi dört temel tıp etiği ilkesini” ve bu 
ilkelerin hekime yüklediği etik ödevleri, hekimin koruması gereken mesleki değerler ile uygulamada 
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karşılaştıkları etik ikilemleri içermesi ve ayrıca gerçek yaşamın içinden seçilmesi de gerekmekteydi. 
Bilindiği gibi doğrudan alıntılar, bireylerin bir vakaya ilişkin yaşantılarını, algılarını ve yüklediği 
anlamları ortaya çıkartmakta ve deneyimlerin betimlenmesi ile açıklanmasına fırsat sunmaktadır. 
Böylelikle temaları ortaya çıkarmak, olgunun kavramlar ve temalar çerçevesinde tanımlanması 
kolaylaşmaktadır. Böylece bireyler tarafından deneyimlenen vakaların tümü araştırılabilmekte ve 
açıklanabilmektedir. Aslında bu yöntemle bireylerin deneyimlerini tanımlamak ve yorumlamak için 
“bireylerden deneyimleri ödünç alınmaktadır”. Araştırmanın ön hazırlık süreci için seçilen bu yöntem 
sayesinde kapsayıcı, gerçekçi ve etik konuların ayırt edilebildiği senaryolar oluşturulabileceği 
düşünülmüştür. 

Ancak alan araştırmasına başlamadan önce hazırlanacak hipotetik senaryoların nasıl hazırlanması 
gerektiği ile ilgili önemli ve hassas bir konu söz konusudur. 

 Alanda kullanılacak “hipotetik senaryoların nasıl oluşturulacağı” yöntem konusundaki en önemli 
sorunlardan ilki olmuştur. 

Bu nedenle hizmet alanında yaşanan sorunları genel olarak belirleyebilmek ve literatür ile uyumlu 
olup olmadığını tespit edebilmek amacı ile oluşturulacak hipotetik senaryolar, ancak bu sistem içinde 
hizmet veren, durumun yaşayan hekimlerden gelecek bilgiler çerçevesinde oluşturulabilirdi. Böylece 
senaryoların oluşturulması ile ilgili ilk süreç başlatılmış ve  “Pilot çalışma grubunun” oluşturulmasına 
bu düşünceden hareketle  karar verilmiştir.  

Ardından gelen ikinci soru; Pilot çalışmaya katılacak ilk hekim nasıl belirleneceği sorusu olmuştur. 
Nitel araştırmalarda en sık kullanılan örnekleme yöntemleri amaçlı, rastgele, gönüllü ve evren 
örneklemlerdir. Amaçlı örneklemlerde araştırmacı katılımcıları çalışma için en uygun özelliklerine 
göre, konu ile ilgili derinlemesine ve ayrıntılı bilgi edinebilecek şekilde belirler. Örneğin, katılımcılar 
çalışılan konu ile ilgili önceki deneyimleri ya da bu konu hakkındaki bilgilerinin diğerlerine göre 
derinlikleri nedeniyle seçilebilir(10). Bu nedenle “maksatlı örnekleme yöntemi”kullanılarak; Tıp etiği 
konusunda diğer hekimlerden çok daha fazla ve çeşitli olgu ile karşılaşmış Yüksek Onur Kurulu üyesi, 
Tabip Odası yöneticiliği yapmış, 25 yıldır uzman hekim olarak görev yapan bir hekim ile başlamak 
araştırmanın doğru yolda ilerlemesini sağlayacağı düşünülmüştür. (Tıbbi etik kurallarını içeren yasal 
düzenlemelerin ne derecede ihlal edildiğini belirlemek için bir yöntem olarak, bu yasal düzenlemelerin 
denetlenmesinde yetki ve sorumluluk sahibi olan kurumların kayıtları incelenebilir; meslek örgütü 
disiplin mekanizması, adli yargı ve hekimin bağlı bulunduğu kurumun disiplin düzenlemeleri veri 
kaynağı olarak kullanılabilir.( bir metropol tabip odasının onur kurulu dosyaları dıscıplınary 
commıtte fıles of a metropolıs’ medıcal assocıatıon murat civaner*) 

Üçüncü soru ; Pilot çalışmaya katılacak olan diğer hekimlerin nasıl belirleneceği ve kaç hekim ile 
sınırlı olacağı sorusu olmuştur. 

Kartopu örnekleme yöntemi ilk görüşme yapılan hekimden , bir sonraki görüşme için, konu ile ilgili 
önceki deneyimleri ya da bu konu hakkındaki bilgilerinin diğerlerine göre derinlikli yada duyarlılığı 
yüksek olabileceğini düşündüğü  bir isim istenmiştir. Benzer biçimde görüşülen her hekimden başka 
bir isim istenerek pilot çalışma için 12 isim belirlenmiştir. Ancak bu hekimlerden 3 tanesi araştırma 
kriterlerine (meslek yılı, uzman hekim olmama, yöneticilik yapıyor olma vs.) uymadığı için , 1 hekim 
de vakti olmadığı gerekçesi ile pilot çalışma grubuna dahil edilmemiştir. Pilot çalışma için hekimlerle 
yüz yüze görüşülmüş, araştırmaya katılmayı  kabul edenlere  e-mail yolu ile araştırmacı tarafından 
literatür taranarak hazırlanan “etik senaryo pilot çalışması bilgilendirme formu” (Ek:1) gönderilmiştir. 
Her birinden bir hafta içinde geri dönüş yapmaları istenerek, olgu örnekleri toplanmaya başlanmıştır. 
Olgu örnekleri içerik olarak tekrar etmeye başladığında işlem sonlandırılmıştır. Pilot çalışma 
gurubundaki hekimlerin 4’ü erkek, 3’ü kadındır.5’i kamu 2’si özel hastanede çalışmaktadır. 

A.“Etik senaryo pilot çalışması bilgilendirme formu” hazırlanması;  
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Araştırmanın kısaca amacını içeren ve hekimlerden nasıl bir katkı beklediğimizi anlatan bir form 
hazırlanarak,  e-mail yolu ile hekimlere gönderilmiştir. Gönderilen “etik senaryo pilot çalışması 
bilgilendirme formu”nun  içeriği şu şekildedir: 

1. SDP (Sağlıkta Dönüşüm Programı)hakkında kısa bir bilgilendirme; Kamu hizmeti olarak 
yapılanan ve temel bir insan hakkı olarak değerlendirilen “sağlık hakkı “ kavramı, 2003 
yılında ülkemizde uygulamaya konan “sağlıkta dönüşüm programı(SDP)” tarafından köklü bir 
şeklide dönüştürülmektedir. 

2. Araştırmanın amacı, hekimlerin tıbbi etik değerleri ile mesleki değerlerinin bu köklü dönüşüm 
sürecinin hekimlik hizmetlerine nasıl yansıdığını belirlemeyi hedeflemektedir. 

3. SDP’nın dayandığı neo-liberal sağlık politikalarının temel argümanları ve bu politikalara karşı 
olan argümanların  neler olduğunun literatür bilgileri ışığında açıklanması.  

4. GSS, temel teminat paketi (TTP), performansa dayalı ücretlendirme, sağlık uygulama 
tebligatı(SUT) , tanı ilişkili gruplar’ geri ödeme yöntemi (TİG) vb. değişiklikler; SDP ile 
birlikte müşteri, işletme, rekabet, karlılık, verimlilik, etkinlik, maliyet analizi gibi kavramlar 
yaşamımıza girmiştir. SDP ile tıbbi etik ilkeler (yararlılık ve zarar vermeme ilkesi, özerkliğe 
saygı, adalet ve hakkaniyet ilkesi) , mesleki değerlerinizle  çatışma, ikilem ve mesleki olarak 
huzursuzluğa neden olan durumlar yaşadınız mı, yaşıyor musunuz? Yaşadığınız , tanık 
olduğunuz olayları, bunların sağlık hizmetinin sunumuna olan etkilerini bir örnek olay 
şeklinde  bizimle paylaşmanızı umuyoruz. Bir hafta içinde e-mail yoluyla geri bildirimde 
bulunmaları istenmiştir. 

Ancak pilot çalışma formunda kullandığımız “senaryo” kelimesi  ile ilgili hekimlerden soru gelmesi 
nedeni ile form tekrar gözden geçirilmiştir. Anlaşılmayan bölümlerle ilgili açıklamalar yapılarak, form 
değiştirilip geliştirilerek, tıp etiği eğitimleri sırasında kullanılan “olgu örnekleri” kavramı kullanılmış 
ve hekimlerden istenilen katkı konusu biraz daha açıklanmış, bir olgu örneği konmuş (8) ve mailler 
yeniden gönderilmiştir. Bu nedenle bir haftalık süre yaklaşık tüm geri dönüşlerle birlikte 3 haftayı 
bulmuştur. 

 Ek 1:Etik senaryo örneği  

Deneyimli ve yetenekli bir cerrah olan Dr.P, orta büyüklükteki bir devlet hastanesinde gece nöbetini 
bitirmek üzeredir. Genç bir kadın annesi tarafından hastaneye getirilir ve hastanın annesi diğer 
çocuklarına bakması gerektiğini söyleyerek hemen hastaneden ayrılır. Hastanın vajinal kanaması 
vardır ve çok ağrı çekmektedir. Dr.P hastayı muayene eder ve spontan abortus oluştuğuna karar verir. 
Hızla dilatasyon ve küretaj uygular ve hemşireden hastaya, güvenle taburcu edilene dek hastanede 
yatmaya maddi olanaklarının yetip yetmeyeceğini sormasını ister. Dr.P hastayla konuşmadan evine 
gider ve yerine Dr.R gelir……..(8) 

 
Hekimlerden gelen olgular birbirine benzemeye, tekrar etmeye başladığında hekimlerden olgu istenme 
işlemi sonlandırılmıştır. “Hekim A’dan , hekim F’den ve hekim Ç’den 2, hekim C’den 3,  hekim B’den 
ve hekim E ‘den 4, hekim D’den 5 olgu örneği” gelmiştir. Bu durum beklemediğimiz ama araştırma 
açısından oldukça olumlu olmuştur; hekimlerin bu konu ile ilgili anlatacakları olduğunu göstermiş 
araştırma heyecanını artırmıştır. Ayrıca pilot çalışmaya katılan 4 hekim böyle bir çalışmanın 
yapılmasının ne kadar doğru olduğunu söyleyerek cesaret ve motivasyonun artmasına neden olmuştur. 

7 hekimden gelen olgu örnekleri araştırmacı ve tıp etiği uzmanı tarafından ön bir değerlendirilmeye 
alınmış, gelen olgu örneklerinden aşağıda belirtilen 8 ana başlık çıkarılmıştır: 

1.İhale Yöntemi nedeni ile ilgili yönetsel etki 

2.Güvene Dayalı Hasta-Hekim ilişkisinin zedelenmesi 
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3.Hekim- Hekim deontolojik ilişkisinin bozulması

4.Hekimlik erdem ve değerlerinin erezyona uğraması

5. Endike (çok gerekli ) olmayan nafile tedavi ve tanıların, sahte müdahalelerin hastaya uygulanması,
aşırı tetkik ve tanı

6. Bilgi ve becerisine bakmadan işlemin puanına göre işlemi yapma ya da yapmama

7. Seri üretim bandı benzeri,  fabrikalaşma, hekimin işçileşmesi, yabancılaşma, iş gücünün kalifiyesiz
olması, taşeronlaşma

8. Hastanın yararı için TTP ve SUT ‘daki kısıtlamalar nedeni ile,  hasta yararını düşünen hekimin
sahtekarlığa zorlanması.

 Tablo 1: Hekimlerden gelen Olgu örneklerinin gruplandırılması ve ilk hipotetik  senaryoların 
oluşturulması 

Konu Etik ilke Etik ödev 
Senaryo 1 

1.İhale Yöntemi nedeni ile ilgili yönetsel
etki

Hastalık sürecinin kötü malzeme kullanımı 
yolu ile yeniden üretilmesi  

hastanın iyileşememesi, 

maliyet artışları, 

yetişmiş insan gücünün etkin 
kullanılmaması, 

(SH kalite ve etkinliğinin artırılması 
amaçları ile de çatışan bir durumun 
gelişmesi)  

zarar vermeme, 
yararlı olma, 
adalet   

Zararı önleme  
Yararı artırma  
Kıt kaynakların adil dağıtımını sağlama 

Senaryo 2 

2.Güvene Dayalı Hasta-Hekim ilişkisinin
zedelenmesi
Hasta-Hekim ilişkisinin paternalizmden
özerkliğe evrilişinde  özerkliğin nasıl
kullanıldığının bilinmemesi,
bilgi asimetrisi , yasa koyucunun bunu göz
ardı edip hekim aleyhine bozması.
SABİM , gün içinde birkaç hekimi birden
seçme, TTP
Bilgi ve becerisine bakmadan işlemin
puanına göre işlemi yapma ya da yapmama

zarar vermeme, 
yararlı olma, 
adalet  
özerkliğe saygı 

Bireye saygı ve 
Güvene dayalı hasta hekim ilişkisini 
sürdürme, 
 Hasta özerkliğini destekleme ve 
geliştirme, 
Mesleki bütünlüğü koruma  

Senaryo 3 

3.Hekim- Hekim deontolojik ilişkisinin
bozulması

performansa dayalı ödeme sistemi 

döner sermaye , 

zarar vermeme, 
 yararlı olma, 
özerklik  

Bireye saygı ve 
Güvene dayalı hasta hekim ilişkisini 
sürdürme, 
Mesleki bütünlüğü koruma 
Yarar ve zararı oranlama 
Çıkar çatışmasını engelleme 
Tıbbın amaçlarına hizmet etme  
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rekabet, 

bilgi asimetrisinin ve uzmanlığa dayalı 
gücün  hasta aleyhine kullanılması 

Senaryo 4 

4. Hekimlik erdem ve değerlerinin
erozyona uğraması

TTP ve paket uygulamalar çerçevesinde 
hasta bakan hekimler, 
Paketin içinde olmaması nedeni ile hasta 
yararına ,iyi niyetli olarak pakete uyacak 
biçimde, endike olmayan nafile tedavi ve 
tanıları yazmakta, ileri tetkik ve 
müdahaleleri yazarak sahteciliğe zorlanma 
Sisteme “direnen” ama “soyu tükenmekte” 
olan hekimler. 

özerklik 
zarar vermeme, 
yararlı olma, 
adalet  
Sahte beyanda 
bulunmak 
zorunda kalma 
Sahtekarlık mı? 
Hasta yararı mı 
ikilemi 

Dürüstlük ilkesine bağlı eylemde 
bulunma 
Yarar ve zararı oranlama 
Tıbbın amaçlarına hizmet etme 
Kişisel ve Mesleki bütünlüğü koruma  

Senaryo 5 

5.Endike olmayan nafile tedavi ve tanıların,
sahte müdahalelerin hastaya uygulanması

Bilgi ve becerisine bakmadan işlemin 
puanına göre işlemi yapma ya da yapmama 

özerklik 
zarar vermeme, 
yararlı olma, 
adalet 

Kıt kaynakların adil dağıtımını sağlama 
Mesleki bütünlüğü koruma 
Kıt kaynakların nafile kullanımını 
engelleme 
Tıbbın amaçlarına hizmet etme  

Senaryo 6 

Seri üretim bandı, 

fabrikalaşma, 

hekimin işçileşmesi, 

iş gücünün kalifiyesiz olması, taşeronlaşma, 

 yabancılaşma, 

 mesleki duygusal erozyon 

Sayılara bağlanmış mekanik işlemler, 
dokunmak, görmek gibi hekimliğe özgü 
artizanal özelliklerin kullanılamaması, 
insanla temasın kesilmesi, 
MHRS fabrikasyon (wats up üzerinden 
hasta-hekim tıbbi amaçlı görüşmeler ve 
istekler, aşılatılmayan çocuklar) 

özerklik  
Bireye saygı ve tıbbın değerlerini 
koruyan hekimlik uygulamalarını yerine 
getirmek 
Mesleki bütünlüğü koruma  

Olgu değerlendirme çalışma grubunun oluşturulması: Hekimlerden gelen tüm olgular, ulusal ve 
uluslararası literatür bilgileri ile karşılaştırılarak, araştırmacı tarafından, benzer olgular bir araya 
getirilerek ve olgulardan hipotetik senaryolar oluşturulmuştur. Araştırmacı dışında, birisi tıp etiği 
uzmanı diğeri kamu politikaları alanında çalışan iki akademisyen ile TTB yüksek onur kurulu üyesi bir 
hekimden oluşan dört kişilik “olgu değerlendirme çalışma grubu” oluşturulmuş ve hazırlanan 
senaryolar bu gruba değerlendirilmek üzere sunulmuştur. 

Olgu değerlendirme çalışma grubu hazırlanan ilk hipotetik senaryolar ile ilgili bazı eklemeler 
yapmışlar, senaryolardaki bazı olayların karşılaşılan ancak çok sık görülmeyen münferit olaylar 
olduğu için araştırmada kullanılacak hipotetik senaryolarda yer alamaması gerektiği yönünde görüş 
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bildirmişlerdir. Bu görüşler doğrultusunda hipotetik senaryolar yeniden düzenlenerek e-mail yolu ile 
“olgu değerlendirme çalışma grubuna” gönderilmiş, görüş ve onayları alınarak derinlemesine görüşme 
sırasında kullanılacak hipotetik oluşturulması tamamlanmıştır (Tablo 2).  

Tablo:2 Derinlemesine görüşme sırasında kullanılacak hipotetik senaryolar 

Konu Etik ilke Etik ödev 

Senaryo 1 
Performansa dayalı ödeme, 
deontolojik ilişkilerin ve iş 
barışının bozulması 

özerklik 
zarar vermeme, 
yararlı olma, 
adalet 

Mesleki bütünlüğü koruma 
Meslektaşları ile deontolojik kurallara dayalı 
işbirliği kurmak 

Senaryo 2 
Kaynakların adil dağıtımı, 
Gereksiz 
aşırı tetkik ve  tedavi) 

zarar vermeme, 
yararlı olma, 
adalet 

Kıt kaynakların adil dağıtımını sağlama 
Tıbbın amaçlarına hizmet etme  

Senaryo 3 
(Aşırı iş yükü, fabrikalaşma, 
niteliksiz tedavi, hasta-hekim 
ilişkisinin bozulması)  

özerklik 
zarar vermeme, 
yararlı olma, 
adalet 

Bireyin en üstün yararını koruma 
Mesleki bütünlüğü koruma  

Senaryo 4: 
hasta yararı, 
öncelikler, 
kısıtlı kaynaklar  

zarar vermeme, 
yararlı olma, 
adalet  

Hekimlik yeminine uygun eylemde bulunma 
Kıt kaynakların adil dağıtımını sağlama 
Tıbbın amaçlarına hizmet etme 
İncinebilir gurupların haklarını koruma ve  
savunma 

SONUÇ 

Hazırlanan senaryolar alan araştırmasına başlamadan önce modelin oluşturulma bölümünde belirtildiği 
şekilde 3   hekim seçilmiş ve ayrıntılara birebir uyularak görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Her bir 
görüşme yaklaşık 50 dakika ile 1.30 dakika arasında sürmüştür. Görüşmeler Senaryolarla ilgili ifade 
ve işleyiş açısından herhangi bir sorun yaşanmamıştır. Daha sonra alan araştırması ile ilk görüşmelere 
başlanmıştır. Çalışmanın uygulama kısmının yaklaşık altı ay sürmesi beklenmektedir.  

Görüşmeler tamamlandıktan sonra verilerin analizinde bilgisayar destekli nitel veri analizi 
programlarından biri olan MAXqda kullanılacaktır. Program, tümevarımcı, orijinal metin içinden ilgili 
veri parçalarının alınarak kodlar ve kategoriler oluşturulması, aralarında bağlantı ve ilişkilerin 
kurulmasını sağlayan ve tümdengelimci; sahip olunan kuramsal ve kavramsal arka plandan elden 
edilen kodların ve kategorilerin orijinal metin içine yerleştirilerek analizin gerçekleştirilmesini 
sağlayan bir programdır (11). 
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AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA GZFT ANALİZİ 

Aslı Köse Ünal1 
Gülsüm Akbuğa2 

Özet 

Türkiye’de sağlıkta dönüşüm çerçevesinde sağlık hizmetlerinde önemli değişikler olmuştur. Sağlık hizmeti 
sektöründe yaşanan büyük değişimden sağlık hizmeti sunucuları önemli ölçüde etkilenmiştir. Bu dönüşümün 
önemli bileşenlerinden biri  aile hekimliği uygulamasıdır.  Aile Hekimliği uygulaması ile birinci basamak sağlık 
hizmetlerinin güçlendirilmesi ve yeniden yapılandırılması hedeflenmiştir. Bu çalışmada aile hekimliği uygulaması 
GZFT analizi ile incelenerek güçlü ve zayıf yönleri ile fırsatları ve tehditlerinin neler olduğu ortaya konulmuştur. 
Güçlü yönler olarak; düşük sağlık hizmeti maliyeti, yüksek hasta memnuniyeti, kısa bekleme süresi, zayıf yönler 
olarak; ulaşılabilirlik, eğitim farklılıkları, sayısal yetersizlik, performans sistemi ön plana çıkmıştır. Fırsatlar 
olarak istihdam, aile hekimliğinin tercihi, yüksek sağlık statüsü, tehditler olarak aile hekimliği modelinin 
geliştirilmemesi olarak belirlenmiştir. Aile hekimliği uygulaması birçok dünya ülkesinde başarıyla uygulanmakta, 
koruyucu hekimliğin önemi ve maliyete etkisi giderek daha iyi anlaşılmaktadır. Türkiye’de aile hekimliği uygulama 
sorunlarının belirlenmesi ve çözümü hizmetin kalitesini artıracaktır. 

Anahtar Kelimeler: Aile Hekimi, Aile Hekimliği Uygulaması, GZFT Analizi 

SWOT ANALYSIS IN FAMILY PRACTICE APPLICATION 

Abstract 

In Turkey, there have been substantial changes in health care services within the scope of transformation in health. 
Health care providers have been affected from the major changes in health care service sector.  One of the 
important components of this transformation is the introduction of family practice application. Strengthening and 
restructuring the primary health services have been aimed by the family practice application. In this study, it has 
been determined that family practice application was examined what were the opportunities, threats; strong and 
weak points by SWOT analysis. As a strong points: low cost of health care, high patient satisfaction, short waiting 
time. As a weak points: accessibility, differences in education, numerical inadequacy, performance system. 
Opportunities: employment, family physician preference, high health status. Threats: ineffectiveness of family 
practice application. Family practice application is being successfully applied in quite a few countries around the 
world, The significance of preventive medicine and the associated reduction of the costs are starting to be better 
realized. Quality of service will increase by knowing and solving problem in family practice application in Turkey 

Key Words: Family Physician, Family Practice Application, SWOT Analysis 

1. Giriş

Birinci basamak sağlık hizmetleri; sağlık hizmetleri örgütlenmesinde, merkezi konumda bulunmaktadır. 
Uluslararası araştırmalar; iyi eğitilmiş aile hekimlerinin çalıştığı etkili birinci basamak temelinde 
örgütlenmiş sağlık sistemlerinin, birinci basamağın geliştirilmesi pasif olanlardan hem ekonomik hem 
de klinik başarı olarak daha etkin sağlık bakımı sağladığını göstermektedir. Birinci basamak sağlık 
hizmetleri, içinde birçok yapısal elemanı barındıran çok boyutlu bir sistemdir. Birinci basamak alt 
yapısının oluşturulduğu, insan gücünün ve diğer kaynakların tüm toplumda dengeli dağılımının 
yapıldığı sağlık sistemine sahip ülkelerde toplumun sağlık sorunları daha kolay çözümlenmekte, böylece 
sağlık eşitsizlikleri engellenmiş olmaktadır. Birinci basamağı güçlü olan ülkelerde ikinci ve üçüncü 
basamağa sevk oranları düşmekte ve aile hekimleri hastalarının sağlık ihtiyaçlarına tatminkâr cevap 
verebilmektedir. Ayrıca, sağlık giderlerinin gayri safi milli hâsıladaki payının daha düşük olduğu ülkeler 
sağlık hizmeti sunumunda maliyet etkindirler (Başer vd.,2015).  

1 Öğr.Gör.Dr., Gümüşhane Üniversitesi SBF Sağlık Yönetimi ABD, asl_kse@hotmail.com 
2 Sağlık Yöneticisi, Hemşire, Gümüşhane Devlet Hastanesi 
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Dünya Sağlık Örgütü, birinci basamak sağlık hizmetlerinde sağlıkta sosyal eşitsizliklerin azaltılması, 
kişilerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda sağlık hizmetlerinin organize edilmesi, tüm sektörlere 
sağlığın entegre edilmesi, işbirliklerinin sağlanması, paydaş katılımının artırılması olarak hedefler 
belirlemiştir. Birinci basamağı sağlık sisteminin diğer basamaklarından ayıran temel işlevleri ilk 
başvuru, kapsayıcılık, süreklilik ve koordinasyondur. Birinci basamağın bu işlevlerini 
gerçekleştirebilme düzeyi yine kendisine özgü olan üç yapısal özelliğin varlığına bağımlıdır. Bunlar: 
eşit kaynak dağılımı, uygun finansman yöntemi ve birinci basamağa uygun sağlık ekibidir. Son yıllarda 
sağlık sisteminde olduğu gibi birinci basamak sağlık hizmetleri de yaşlanan nüfus, bilimsel ve teknolojik 
ilerlemeler, kültürel ve etnik bölünmenin artması, kronik hastalık yükü, bireyselleşme, hasta ve kamu 
katılımının artması gibi sorunlarla baş etmek zorundadır. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin gelişimi 
sosyal ve politik ortamdaki tarihsel farklılıklardan çok hasta beklentileri ve maliyet kontrolü gibi küresel 
baskılar tarafından yönlendirilmektedir (Tarım, 2015).  

Avrupa’nın pek çok ülkesinde, sağlık hizmeti sunumunda aile hekimliği önemli bir rol oynamakta ve 
birinci basamak sağlık hizmetleri, aile hekimleri ve diğer sağlık çalışanları tarafından sunulmaktadır. 
Avrupa ülkelerinde aile hekimliği, ayrı bir uzmanlık dalı olarak kabul edilmekte ve aile hekimleri, tıp 
fakültesinden sonra 3-5 yıl arasında değişen asistanlık eğitimi sonrası aile hekimi olarak görev 
yapmaktadır. 2010 yılında tüm Türkiye’de uygulamaya geçilen aile hekimliği azımsanmayacak bir yol 
kat etmiştir (Külbay, 2014). 

Bu çalışmada aile hekimliği uygulamasının mevcut durumu değerlendirilmiştir. Değerlendirme GZFT 
analizi kullanılarak yapılmıştır. Son dönem sağlık politika söylemlerinde de aile hekimliği 
uygulamasının güçlendirmesinin gerekliliği vurgusu yapılmaktadır. Çalışmanın alan yazına ve 
değerlendirmelere katkı sağlaması amaçlanmaktadır.  

Aile Hekimliği 

2000’li yıllar sonrasında sağlık reformlarında atılacak adımlar sağlıkta dönüşüm programı ile 
belirlenmiştir. Türkiye’de sağlıkta reform çalışmaları Dünya Bankası reform önerileri ile büyük ölçüde 
benzerlik göstermektedir. Sağlıkta dönüşüm programının bileşenlerinden; planlayıcı ve denetleyici bir 
Sağlık Bakanlığı, herkesi tek çatı altında toplayan genel sağlık sigortası, güçlendirilmiş temel sağlık 
hizmetleri ve aile hekimliği ile idari ve mali özerkliğe sahip sağlık işletmeleri, Dünya Bankası’nın da 
önerdiği sağlık reformu yöntemleri arasında yer almıştır (Yılmaztürk, 2013). Reform programı ile 
hedeflenen; anne ve yeni doğan kayıplarının azaltılarak, koruyucu-önleyici sağlık hizmetlerinin 
yaygınlaştırılması yoluyla toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesidir (Başol ve  Işık, 2015).  

Türkiye’de aile hekimliği uygulamasına 15 Eylül 2005 tarihinde Düzce ilinde başlanmış 13 Aralık 2010 
tarihi itibarıyla yaygınlaştırılmıştır. Sağlıkta dönüşüm  programının önemli bileşenlerinden birinci 
basamak sağlık hizmetinin çağdaş uygulama şekli olan aile hekimliği bireyleri biyo-psiko-sosyal 
çevreleri ile birlikte doğumdan ölüme kadar bir bütün olarak ele alan, bireylere seçme ve tercih etme 
hakkı tanıyan sağlık çalışanlarına ise daha fazla mesleki doyum imkânı veren motive edici ve 
gelişmelere açık bir uygulamadır. Çözümü uzmanlık veya özel donanım gerektiren sağlık 
problemlerinde yapacağı danışmanlık hizmetleriyle kişiyi diğer uzman hekimlere, diş hekimlerine veya 
ikinci-üçüncü basamak sağlık kurumlarına yönlendirerek koordinatör görevi üstlenir. Dolayısıyla aile 
hekimi kendisine kayıtlı kişilerin aynı zamanda sağlık danışmanı, sağlık konularında yol gösteren ve 
haklarını savunan kişi konumundadır. Aile hekimliği disiplini toplumla iç içe olmayı ve toplum 
ihtiyaçlarını takip edip uyum sağlamayı gerektirir. Bunun da ötesinde Türkiye’de sağlık alanında son 
zamanlarda gerçekleşen hızlı değişimler de sürekli adaptasyonu ve kalite artırımını mecbur kılmaktadır 
(Aktürk, 2010). Sağlıklı toplum için yapılan müdahalelerde tüm yollar aile hekimliğinde kesişmektedir. 
Sağlık politikaları karar vericileri, koruyucu hekimliğin öncelikli olmasını hedeflemelidir. Bir örnekle 
açıklamak gerekirse sağlığın bir ucunda Hepatit B aşısının yapılması diğer uçta ise hepatit B enfeksiyonu 
nedeniyle siroz olan kişinin karaciğer transplantasyonu söz konusudur. Yani ya hepatit B aşısını tüm 
topluma yayarak buna bağlı kronik karaciğer hastalığını ve sirozu yok edebilirsiniz (Norveç örneği) ya 
da bazı ülkeler gibi karaciğer transplantasyonlarınızla övünürsünüz. Korucu hekimliği öncelemeyen 
farklı yaklaşımlar maliyet açısından sürdürülebilir olmadığından sağlık sisteminin 
çökmesine kadar giden bir süreci tetikleyecektir (Üstü ve Uğurlu, 2015). 
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Sağlık Bakanlığı istatistik yıllığının 2017 yılında güncellenen verilerine göre 2016 yılında gerçekleşen 
kişi başına düşen 8.6 oranında müracaat sayısının 2.6’sı aile hekimliğine yapılmıştır. 2016 yılında 
başvuruların % 31’lik kısmı birinci basamak sağlık hizmeti veren kurumlara yapılırken geriye kalan % 
69’luk kısım ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarına yapılmıştır. Aile Hekimliği Birimi ve  Aile 
Sağlığı Merkezi sayıları 2015 yılına göre 2016 yılında sırasıyla 21.696’dan 24.428’e, 6.902’den 
7.636’ya yükselmiştir. 2003 yılı ile uygulanmaya başlanan sağlık reformları için öngörülen şemsiye 
kavram olan sağlıkta dönüşüm programında olduğu gibi gelinen noktada, birinci basamak sağlık 
hizmetlerinde de dinamizm ve tutundurma açısından yeni bir bakış açısı ve etiket gereklidir. Bu da çağın 
dinamikleri, toplumsal benimseme ve içselleştirme potansiyelinin yüksek olması nedeniyle aile 
hekimliği kavramından başkası değildir. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki aile hekimliği modeli 
bilimsel bilgiler ışığında doldurulmalıdır. Daha önce de ifade edildiği gibi aile hekimliği modelinin 
başarısı, içinde bulunduğu toplumsal dinamiklere, sağlık sistemi ortamına ve tasarlanma biçimine, daha 
da önemlisi siyasi otoritenin istekli ve iradeli olmasına ve çıkar çatışmalarını rasyonel bir şekilde 
yönetebilme yeteneğine bağlı olacaktır (Yıldırım, 2015).  

Türkiye’de birinci basamağın temel sorunları sayıca ve nitelik olarak yetersiz insangücü, aile hekimi 
başına düşen hasta sayısının fazlalığı, mutlidisipliner ve ekip çalışmasını destekleyecek uygulamaların 
azlığı, sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere paydaşlarca dile getirilen birinci basamak sağlık 
politikalarının geliştirilmesine yönelik önermelerin dikkate alınmamasıdır. Sağlık hizmetinin asıl 
koordinatör işlevini gerçekleştirebileceği ortamın aile hekimine sağlanmaması, ilk temas noktası olarak 
alternatifsiz birinci basamağın var edilmemiş olması, birinci basamağın sağlık hizmetlerinin kapsamında 
önemli genişlemelere ihtiyaç duyulması, mesai dışı aile hekimliği hizmet ihtiyacının yönetilememesi 
diğer önemli sorunlardır (Akman, 2014). Aile hekimliği uzmanlarının sağlık bakımına birey odaklı, 
sağlığı geliştiren, sağlık sorunlarını önleyen ve kendine özgü klinik yönetime sahip olan ve kanıta dayalı 
tıptan yararlanan, kaliteyi hedefleyen bir hizmet anlayışı sergilemeleri beklenilmektedir (Akdeniz vd., 
2010). 

Aile odaklı birincil bakım aile hekimlerinden talep edilmektedir. Ancak bu tür hizmetlerin sunulabilmesi 
için uygun alt yapı ve uzman insan gücü olanakları bulunmalıdır (Ünalan vd., 2009). Aile hekimliği 
uzmanlık eğitimi hastane ve diğer sağlık kurumları rotasyonları, aile hekimliği kliniklerinde eğitsel 
aktiviteler ve birinci basamak ortamında eğitim olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Tıpta Uzmanlık 
Kurulu’nun 2010 yılında yeni çekirdek/çerçeve eğitim müfredatını kabul etmesiyle zorunlu rotasyonlar 
18 aya indirilmiştir. Uzun çabalardan sonra mevzuatta gereken değişiklikler birinci basamakta uzmanlık 
eğitimine olanak sağlamıştır. Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği, Türkiye Aile Hekimliği 
Yeterlik Kurulu ve Aile Hekimliği Akademisi’nin katkılarına rağmen birinci basamak ortamında 
uzmanlık eğitiminin tartışılmasına ve açıklığa kavuşturulmasına ihtiyaç vardır (Kara vd., 2016).  

Bilgi ve teknolojideki gelişmelere uygun olarak tıptaki uzmanlaşmanın artması, ikinci ve üçüncü 
basamak hizmetleri de karmaşık hale getirmekte ve bu durum birinci basamağın kapı-tutuculuk ve doğru 
yönlendirme işlevlerinin daha da önem kazanması sonucunu doğurmaktadır. Ancak, bu basamaktaki 
tanı ve tedavi hizmetleri için genel pratisyen ya da aile hekimi istihdam edilmesinin gerekliliği 
tartışmaya açık bir konudur. Farklı ülke örneklerinde de görüldüğü gibi hekim olmayan profesyoneller 
de bu hizmetleri gayet başarılı bir şekilde sunabilmektedir. Mesleki beklentileri pratisyen hekimlerden 
daha farklı olduğu için motivasyonları da fazla olan bu profesyonellerin hizmetlerinden duyulan 
memnuniyet düzeyinin daha yüksek olduğu araştırmalarda ortaya çıkan bir gerçektir. Neden oldukları 
veya olabilecekleri tıbbi hataların ise iyi bir geri bildirim ve denetim sistemi kurulması halinde, ikinci 
ve üçüncü basamaklardaki hatalarla kıyaslanamayacak kadar az olacağı anlaşılmaktadır. Yıllardır birinci 
basamak hekimliğin öneminin vurgulanması ve yüceltilmeye çalışılmasına karşın, tıp fakültelerine giren 
öğrencilerin öncelikli hedeflerinin hala uzmanlaşmak olduğu dikkate alındığında bu tartışma kaçınılmaz 
olmaktadır. Bu hizmetlerin, umudunu yitirmiş, mutsuz hekimler tarafından sunulmaya çalışılması için 
ısrar mı edilmeli, yoksa bir yandan tanı-tedavi konusunda hekim tekelinin kırılması sağlanıp diğer 
yandan da her hekimin uzmanlaşmasının önü mü açılmalı? soruları cevaplanması gereken sorulardır 
(Hayran, 2015).  

Aile hekimlerinin ve sağlık personelinin ücretleri; aile hekimlerine kayıtlı olan kişilere sunulan sağlık 
hizmetine göre yani kişi başı ödeme yönteminden sağlanır. Ayrıca gebe ve bebek izlem, aşı izlem, mobil 
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hizmetler kapsamındaki sağlık hizmetleri performans puanı olarak ücretlendirilir. Ancak, Sağlık 
Bakanlığı tarafından belirlenen standartlar aile hekimleri tarafından yeterince yerine getirilmezse 
ücretlerinin % 20'si kadar bir ücret kesintisi yapılır. Aile hekimliği modelinde aile hekimleri ve personeli 
daha fazla sağlık hizmeti sunmaya teşvik edilmektedir. Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanı tarafından 
sunulan sağlık hizmetlerinin miktarı ve kalitesi ücretlerini belirlemediğinden ödeme modelinin sağlık 
hizmetlerinde artış veya çeşitliliğe olanak sağlamamaktadır (Görmüş, 2015). Performans hesaplaması, 
aylık verilere göre aile hekimliği bilgi sistemi adlı bilgisayar programı ile yapılmaktadır. Hesaplama 
sonuçlarına göre beklenen performansın altında başarı gösteren hekimlerin maaşından belirli oranlarda 
kesintiler yapılmaktadır. Burada bilinen performans uygulamalarından farklı bir durum söz konusudur. 
Gösterilen performansa göre ilave bir ücret verilmesi yerine önceden verilmiş olan ücret üzerinden 
kesinti yapmak yoluna gidilmektedir. Performans uygulamasının ücrete bu şekilde yansımasının en 
önemli sebebi, kamu kurumlarının ödemesinden sorumlu Maliye Bakanlığı’nın isteğinin bu yönde 
olmasıdır (Kılıç, 2007).  

Aile hekimliği performans sisteminde bazı parametreler hem performans kesintisi ile hem de ceza puanı 
ile ilişkilendirilmiştir. Performans düşüklüğünde hem ücret kesilerek ceza verilmekte hem de ceza puanı 
uygulanarak sözleşme feshine kadar gidebilecek süreç başlamaktadır. Ayrıca performans kesintileri hem 
aile hekimleri hem de aile sağlığı elemanlarını kapsadığı halde ceza puanları sadece aile hekimlerine 
uygulanmaktadır. Yürütülen hizmetin bir ekip çalışması olduğu dikkate alınıp bu durum gözden 
geçirilmelidir. Sürekli özlük haklarından geriye gidildiği izlenimi veren uygulamalara son verilmeli, 
pozitif performans uygulamasına geçilmelidir. Bunun ek mali külfet getirmediği yöntemler de 
bulunabilir (1 yıl boyunca ihtar puanı almayan ve izlemleri tam olan aile hekimlerine ekstra hizmet 
puanı verilmesi gibi) (Uğurlu vd., 2012).  

Aile Hekimliği Uygulamasının Değerlendirildiği Bazı Çalışmalar 

Aile hekimliği uzmanlarının iş doyumunu olumlu etkileyen ve tıp fakültesi öğrencilerini aile hekimliğini 
tercih etmeleri konusunda motive eden faktörleri incelemek amacıyla yapılan çalışmada fakülte 
eğitimlerinin erken döneminde aile hekimliği stajı almaları ve pozitif rol modelleri tıp fakültesi 
öğrencilerini birinci basamak hekimliğini tercih etme konusunda motive etmektedir (Yıkılkan vd., 
2012). 104 aile hekiminin katılımıyla gerçekleşen çalışmada katılımcıların çoğu ücretin yüksek olması 
ve daha iyi hekimlik olanağı sağladığı için aile hekimliğini seçtiklerini, çalışma şartları ve ortamıyla 
ilgili ise olumsuz görüşlere sahiptirler (Aktaş ve Çakır, 2012). Aile sağlığı merkezlerinde görev yapan 
165 sağlık çalışanın katılımıyla yapılan çalışmada ise katılımcıların %80’ninin aile hekimliğine 
isteyerek geçtiğini, iş doyumunun büyük ölçüde sağlandığı belirlenmiştir (Uysal ve Devebakan, 2017). 
Manisa’da aile hekimliği birimlerinde 2011 yılında sunulan hizmetlerin değerlendirildiği çalışmada ise 
aile hekimlerinin iş yükünün %80’ini poliklinik hizmetlerinin oluşturduğu ve aile hekimleri günlük 
ortalama 60 başvuruyu karşılamaktadır (Tuncal vd., 2014). 

Aile hekimliği uygulamasında görev yapan sağlık personelinin aile sağlığı elemanı olmak ile ilgili 
görüşleri, karşılaştıkları sorunları ve memnuniyet düzeylerini değerlendirmek amacıyla yapılan 
çalışmada araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının %65,4’ü aile sağlığı elemanı olarak çalışmaktan 
memnun oldukları, %61,9’u aile sağlığı bölge nüfusuna göre aile sağlığı elemanı sayısının yetersiz 
olduğunu, %39,1’i mesleki doyum sağlamadığını belirtmişlerdir. Aile sağlığı elemanlarının %57,3’ü 
sözleşmelerinin fesh edilmesi, %21,9’u aile hekimi ile anlaşamamak, %18,1’i mesleği dışı işler yapmak 
zorunda kalma gibi, %96,2’si ise aile sağlığı elemanı sözleşmesinin özlük haklarını yeterince 
kapsamadığından dolayı kaygı duyduklarını bildirmiştir. (Sönmez ve Sevindik, 2013). Ankara’da aile 
hekimliği sisteminde çalışan 350 hekim ile aile sağlığı elemanın aile hekimliği uygulaması ile ilgili 
görüşlerini değerlendirmek amacıyla yapılan çalışmada ise uzman hekimlerin aile sağlığı merkezlerinde 
verilen hizmetin kalitesine ilişkin değerlendirmeleri pratisyen aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarına 
göre daha olumlu olduğu belirlenmiştir (İlgün ve Şahin, 2016). Kahramanmaraş il merkezine bağlı 44 
aile sağlığı merkezinde 257 sağlık çalışanının aile hekimliği sistemi ve sağlık ocağı hizmetlerini 
değerlendirmelerine yönelik araştırmada ise aile sağlığı merkezinde çalışmaktan memnun olduğu ve aile 
hekimliği siteminin eski sisteme göre koruyucu sağlık hizmetlerinin amaçlarına çok daha uygun 
olduğunu ifade ettikleri tespit edilmiştir (Aloğlu ve Taşlıyan, 2016). Malatya il merkezinde görev yapan 
276 aile hekimi ve aile sağlığı elemanın katıldığı çalışmada ise katılımcıların %46,5’i aile hekimliği 
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uygulamasından kısmen memnun ve %17,5’inin işi bırakmayı düşündükleri belirlenmiştir (Tekin vd., 
2014). Farklı illerde çalışan 104 aile hekiminin aile hekimliğini seçme nedenleri, sistemin iyi, sorunlu 
yönleri ve eğitim ihtiyaçları hakkındaki görüşlerinin değerlendirildiği çalışmada katılımcıların çoğu 
ücretin yüksek olması ve daha iyi hekimlik olanağı sağladığı için aile hekimliğini seçtiklerini 
belirtmişlerdir. Aile hekimlerinin uygulamayla ilgili olarak olumlu ve olumsuz görüşleri incelendiğinde 
en çok ücretin iyi olması, hasta-hekim ilişkilerinin iyi olması ve daha iyi hekimlik olanağı sağlaması 
gibi olumlu görüşler ile çalışma şartları ve ortamıyla ilgili olumsuz görüşler bildirilmiştir (Aktaş ve 
Çakır, 2012).  

Aile hekimliği uygulamasının performans analizinin yapıldığı çalışmada 12 aile hekimliği biriminden 
4’ünün performansı başarılı, 5’inin normal performans gösterdiği, 3’ünün performansı ise başarısız 
olarak saptanmıştır (Karaman ve Kazan, 2015). 9 aile hekimliği biriminin performansının 
değerlendirildiği bir başka çalışmada ise 2012 yılı performans ölçütlerine göre 8 aile hekimliğinin 
performansı %100 olarak hesaplanmıştır. Aile hekimliği performanslarının kırsal ve kentsel yerleşim 
bölgesi oluşu, bağlı nüfusun yaş, cinsiyet ve eğitim gibi sosyodemografik özellikleri ile değişebildiği 
görülmektedir. Çalışmanın gerçekleştirildiği Tekirdağ’daki ilçenin aile hekimleri bu bölgede benzer 
özellikteki nüfusa sahiptirler. Performansın %100 bulunması sayılan nedenlerle ilişkili olduğu 
düşünülmektedir (Saraçoğlu vd., 2017). 

Aile hekimliği uygulamasından beklenen olumlu çıktı uygulanan sistemin bireylere sağlık hizmet 
sunucusunu seçme şansı tanımasından dolayı elde edilememektedir. Sağlık hizmet sunucusu seçme 
tercihi, sağlık hizmetinin doğası gereği oluşan bilgi asimetrisinden dolayı, sağlık hizmeti alanlara değil 
kişilerin gereksinimleri doğrultusunda ilgili sağlık hizmet sunucularına yönlendirilmesini sağlayacak 
sağlık profesyonellerine bırakılmalıdır (Bankur, 2016).        

Sağlık hizmeti talebi, yaşlanan nüfus ve buna bağlı olarak hastalık yükünün daha kronik/karmaşık 
hastalıklara kayması nedeniyle yükselecektir. Bu durum sağlık harcamalarını artıracaktır. Yaşlı ve 
yüksek risk taşıyan yaş grupları, sağlık harcamalarında artışı gösterecek şekilde yaş segmentlerinden 
daha hızlı büyümektedir. Yaşlanan nüfusta kronik rahatsızlıklar artmakta ve bu da sağlık hizmetlerinde 
potansiyel artışa işaret etmektedir. Risk faktörlerini azaltmak ve birinci basamak sağlık hizmetlerini 
güçlendirmek için önleyici tedbirlerin uygulanması önerilmektedir (TOBB, 2017). 

Aile hekimliği uygulamasından beklenen tasarruf etkisinin gerçekleşebilmesi için zorunlu sevk zinciri 
gibi bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir. Aksi takdirde, aile hekimleri kapı tutuculuğu görevini 
gerçekleştiremeyecek ve daha pahalı tedavi hizmetleri sunulan üst basamaklarda mükerrer muayenelerin 
önüne geçilemeyerek daha ucuz tedavi hizmeti sunulan aile hekimliği uygulaması ile beklenen tasarruf 
sağlanamayacaktır. Bu durum ise kamu kaynaklarının israfına yol açacaktır. Zorunlu sevk zinciri 
uygulamasının henüz uygulanmaması sebebiyle hastaların birinci basamak sağlık kuruluşuna başvuruda 
bulunmadan üst basamak sağlık kuruluşlarına gitmelerinde yasal olarak bir engel yoktur. Ancak sağlık 
harcamalarının sürdürülebilirliği açısından en basit düzeydeki rahatsızlıklar için dahi ikinci ve üçüncü 
basamağa başvuruda bulunulması, uzun vadede ciddi sorunlara yol açabilecektir. Buna göre gerekli alt 
yapılar sağlandıktan sonra zorunlu sevk zincirine geçilmesi, tedavilerin daha pahalı olan üst 
basamaklardan birinci basamağa kaydırılmasıyla kamu bütçesi üzerindeki yük de hafifleyecektir. 
Toplumun aile hekimine başvurma konusunda yeterince bilinçlenmediği ve zorunlu sevk zinciri 
olmaması nedeniyle herkesin istediği sağlık kuruluşuna başvuru yapabileceği kısıtları göz önüne 
alındığında oluşacak tasarruf etkisi önemli olacaktır (Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı, 2011). Aile 
hekimliğinin sunduğu koruyucu sağlık hizmetleri bakış açısıyla şehir hastaneleri değerlendirildiğinde 
bu iki yapının başarı kriterleri birbiriyle çelişmektedir. Eğer şehir hastanelerine hastalar yönlendirilirse 
yıllardır emek verilen ve hastaların sorunlarını daha fazla çözmek ve hastanelere daha az ihtiyaç duyma 
hedefiyle kurgulanmaya çalışılan aile hekimliği uygulaması yani birinci basamak başarısız kılınmış 
olacaktır. Aynı şekilde; aile hekimliği daha da geliştirilirse de yüksek bütçeyle yapılan şehir hastaneleri 
verimsiz ve atıl olacaktır. Devlet bu durumda kasasından hiç almadığı hizmetin karşılığında büyük bir 
kaynak ödemek zorunda kalacaktır. Başarılı bir sağlık sisteminde hastaların çoğunun birinci basamakta 
ve kendi aile hekimliği birimlerinde tedavi olup sağlıklarını kazanmaları hedeflenir. Birinci basamağı 
atlayarak doğrudan hastanelere ve branş uzmanlarına başvuruların artışı tercih edilmez. Ancak 
finansman modeliyle kurgulanan entegre sağlık tesislerinde maliyet ve kar hedefi olduğu için çok sayıda 
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hasta sayısına ulaşmak hedeflenecektir (Cerrahoğlu, 2016). Karmaşık sağlık hizmeti talebinin 
yönetilmesi için koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin entegrasyonu sağlanmalıdır. 

2. Yöntem

Bu çalışmada Türkiye’de sağlık alanında birinci basamak sağlık hizmeti sunan aile hekimliği modeli 
yazılı yayınlar taranmış, meslek örgütü ile yapılan görüşmeler yapılarak, farklı illerdeki aile hekimliği 
birimlerinde çalışan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının görüşleri alınarak GZFT analizi 
yapılmıştır. Özellikle sağlık hizmeti sunan sağlık kurumları için çevre daha da karmaşık ve belirsiz bir 
yapıya sahiptir. Dolayısıyla sağlık kurumları iç çevre analizi yaparak varlıklarını, yeteneklerini, 
rakiplerine karşı üstünlüklerini ve zayıflıklarını belirlemektedir. Dış çevre analizi yaparak da 
çevresinden gelebilecek tehditleri ve fırsatları belirlemektedir. Bu analizlerin tam ve düzenli olarak 
yapılması sağlık kurumunun üstünlük ve zayıflıkları ile mevcut fırsat ve tehditleri bir arada görmesine 
imkân sağlamaktadır ki bu da stratejik kararlar verebilmenin ön şartıdır. Yapılan çevresel analizler çoğu 
zaman ayrı ayrı ele alındığında bir anlam ifade etmekte yetersiz kalmaktadır. Bu yetersizlik söz konusu 
analiz sonuçlarının ortak bir matriste toplanıp bir arada değerlendirilmesiyle giderilebilmektedir. Bunun 
için geliştirilmiş birçok durum belirleme matrisi kullanılmaktadır (Uğurluoğlu vd., 2015). GZFT analizi 
mevcut durumu değerlendirmede kullanılan araçlardan biridir. Aile hekimliği uygulamasının mevcut 
durumunu değerlendirme amacına yönelik bu analiz yönteminden yararlanılmıştır.  

3. Bulgular

Aile hekimliği modeline yönelik GZFT analizine ait bulgular aşağıda yer almaktadır.

 Güçlü Yönler 

• Aile hekimliğinin ürettiği sağlık hizmetinin maliyetinin düşük olması

• Aile hekimliğinin sunduğu hizmetten sürekli yararlanan hasta/hasta yakını ile hekim arasında
iletişimin hasta/hasta yakının memnuniyetini sağlaması

• Aile hekimliği poliklinik hizmetlerinde hasta bekleme süresinin kısa olması

Zayıf Yönler

• Aile hekiminin sorumlu olduğu nüfusun yoğunluğu sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliği
kısıtlamakta

• Aile hekimliği performans modeli uygulanması performans odaklı sağlık hizmeti çıktısı
üretilmesine neden olmakta

• Zorunlu sevk zincirinin uygulanmaması

• Toplumda aile hekimliği hakkındaki algının (aile hekimi uzman hekim değil hakkında yanlış
bilgi sahibi olma, fiziksel alt yapı yetersizliği gibi sorunlar nedeniyle)  yönetilememesi

• Sağlık hizmetlerinin tedavi edici hizmetler ağırlıklı olması

• Aile hekiminin sayısal yetersizliği

• Aile hekimlerinin sağlık hizmeti üretmelerinin yanında işletmecilik görevi üstlenmeleri

• Aile hekimliğinin etkinliğini ölçmede kullanılacak üretim modelinin olmayışı (sevk zincirinin
uygulanamaması gerekçesiyle)

• Aile hekimliği modeline yönelik sağlık politikalarının ekip anlayışından(aile sağlığı elemanı ile
birlikte çalışma) çok aile hekimi odaklı olması

• Aile hekimliğinde çalışan aile hekimi uzmanı ve pratisyen hekim eğitimlerinin farklı olması

Fırsatlar
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• Temel sağlık hizmetlerinin sunumunda aile hekimliği modelinin tercih edilebilirliğini artırmak

• Aile hekimliğinin etkinliği ile toplumun sağlık statüsünde iyileşme sağlamak

• Aile hekimliğinin etkinliği sağlanarak sağlık harcamalarını azaltmak

• Aile hekimliğinin uzman hekim eğitiminde tercih edilirliğini sağlayarak aile hekiminin sayısını
artırmak

• Farklı ülkelerdeki aile hekimliği modeli değerlendirildiğinde lisans mezunu sağlık insan
gücünün eğitimle desteklenerek aile hekimi olarak çalışmasını sağlamak

• Aile hekimliği bilgi sisteminin tedavi edici hizmet sunan kurumlarla entegrasyonu sağlanarak
hasta takip etkinliğini artırmak

• Hizmet içi eğitimlerle aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının ekip çalışması yaklaşımını
benimsenmesi sağlanarak üretilen hizmetin kalitesini artırmak

Tehditler

• Aile hekimliğinin etkinsizliği (fiziksel alt yapı yetersizliği, iş yükü fazlalığı, personel sayısının
yetersizliği gibi)

• Aile hekimliği modelinin geliştirilmemesi

• Mevcut sorunlardaki iyileştirmelerin yapılmaması aile hekimliğinin tercihini engellemesi

• Sağlık insan gücü açısından aile hekimliliğinin sürdürülebilirliğinin sağlanamaması

• Sağlık hizmeti talebinin karmaşık olması ve yönetilememesi

4. Sonuç

Sağlık hizmeti arzını ve talebini yönetmek özellikle sağlık hizmetinin ulaşılabilirliğini sağlamada kilit 
role sahiptir. Aile hekimliği uygulaması sağlık hizmetinin ulaşılabilirliğini artırma hedefine ulaşmada 
sunduğu sağlık hizmeti kapsamı açısından etkin olmalıdır. Türkiye’de aile hekimliğinin uygulamaya 
başlaması ile tedavi edici hizmet talebi azalmamıştır. Zorunlu sevk zincirinin uygulanmaması hastanın 
istediği sağlık kurumuna doğrudan başvuru yapabilmesi sağlık harcamalarındaki maliyet kontrolünü 
zorlaştırmaktadır. Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri sunumu arasında entegrasyonun 
sağlanarak nitelikli sağlık hizmeti çıktısı üretilmelidir. Gelecek dönemde gerçekleşecek yaşlanma 
eğilimindeki artış sağlık hizmeti sunumunda kronik hastalık takibini gerektirecektir. Aile hekimliğinde 
hasta takibini sağlayabilecek sağlık hizmeti sunumu zorunluluğu söz konusu olacaktır. Etkin aile 
hekimliği uygulaması sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği, düşük maliyet, yüksek hasta memnuniyeti 
ve sağlık statüsünde iyileşme parametrelerine pozitif katkı sağlayacaktır. Aile hekimliği uygulamasının 
mevcut durumdaki sorunlarının belirlenmesi ve sorunların çözümlenmesi sağlık politikalarının yakın 
dönem öncelikli çalışma alanlarından biri olmalıdır. Sorunların belirlenmesi ve çözümlenmesi sürecinde 
meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının aktif katılımının sağlanması önerilmektedir. 
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KOSOVA SAĞLIK SİSTEMİ SWOT ANALİZİ 
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Özgür Uğurluoğlu2 
Duygu Ürek3 

Özet 

Bu çalışmanın amacı; Kosova Sağlık Sistemi’nin SWOT analizinin yapılmasıyla sistemin güçlü ve zayıf yönleri ile 
karşılaşmış olduğu fırsat ve tehditleri tespit edebilmektir. Çalışma, Kosova Sağlık Sistemi hakkında bilgi sahibi 
olduğu düşünülen paydaşların görüşlerine başvurularak gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda yarı yapılandırılmış 
görüşme yöntemi kullanılmıştır. Yapılan SWOT analizi sonucunda; Kosova Sağlık Sistemi’nin zayıflıklara (sağlık 
sigortasının tüm nüfusu kapsamaması, sağlık istatistiklerinin yetersizliği, GSMH’den ayrılan payın yetersizliği 
gibi), üstünlüklere (birinci basamak sağlık hizmetlerinin yeterli olması, sağlık çalışanlarının eğitim düzeyinin 
yüksek olması, sağlık hizmetlerine erişimin kolaylığı gibi), tehditlere (siyasi ve ekonomik istikrarsızlık, 
kamuoyunun sağlık kurumlarına yeterince güvenmemesi, küresel mali kriz gibi) ve fırsatlara (uluslararası 
kurumlarla işbirliği içinde çalışılması, genç ve eğitimli nüfus yapısına sahip olması, sağlık turizminin gelişimi 
gibi) sahip olduğu saptanmıştır. Bu bulgular ZF (zayıflıklar-fırsatlar) ve ÜT (üstünlükler-tehditler) stratejilerin 
uygulanabileceğini ortaya koymaktadır. Sonuç olarak; Kosova Sağlık Sistemi’ne, zayıflıklarını fırsatları 
kullanarak ortadan kaldıracak ve mevcut üstün yönlerini kullanarak tehditleri bertaraf etmesini sağlayacak 
stratejiler uygulaması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kosova, Sağlık, Sağlık Sistemi, SWOT Analizi 

SWOT ANALYSIS OF KOSOVO HEALTH SYSTEM 

Abstract 

The purpose of this study is to identify through SWOT analysis Kosovo’s Health System (KSH)’s strengths and 
weaknesses, opportunities and threats encountered. The study was carried out by consulting the views of 
stakeholders thought to have knowledge about KSH with semi-structured interview method. As a result of the 
SWOT analysis, it is stated that KSH has weaknesses (health insurance not provided for the entire population, 
inadequacy of health statistics, inadequate share of GNP etc.), strengths (sufficiency of primary health care 
services, health employers’ high educational level, ease of access to health services), threats (political and 
economic instability, insufficient public confidence in health institutions, global financial crisis etc.) and 
opportunities (working in cooperation with international structures, having young and educated population, 
development of health tourism etc.). Findings show that WO(weaknesses-opportunities) and ST(strengths-threats) 
strategies can be applied. Consequently, KSH will eliminate weaknesses using opportunities and in order to 
provide threat’s disposal it is recommended to apply strategies using existing strengths.  

Key Words: Kosovo, Health, Health System, SWOT Analysis 

1. Giriş

Günümüzde nüfustaki değişimler, teknolojinin gelişmesi ve tıbbi cihazların yenilenmesi, sağlık 
hizmetlerinin maliyetinin azaltılması ve etkinliğinin artırılması dünya genelinde bütün sağlık 
sistemlerinde gündem oluşturmaya devam etmektedir. Bu kapsamda uygulamaya konulan reformlar 
gelişmiş ülkelerde İkinci Dünya Savaşı’nın bitimiyle başlarken, Balkan ülkelerinde bu süreç 2000’li 
başlamıştır (Sargutan, 2006). Söz konusu reform sürecinin halen devam ettiği Balkan ülkelerinden birisi 
de Kosova’dır.   

Kosova’da sağlık sisteminin tarihsel gelişimi incelendiğinde, 1945’ten 1989’a kadar Yugoslavya 
Federasyonu Sağlık Sistemi’nin bir parçası olduğu görülmektedir (Mustafa vd. 2014). Bu dönemde 
Yugoslavya’da, Sovyetler Birliği’nde olduğu gibi, Shemasko Sağlık Sistemi Modeli uygulanmıştır. Bu 
sistemde; sağlık kuruluşları devlete aittir, sağlık personeli devlet çalışanı olarak kabul edilmektedir ve 

1 Uzm., Gazi Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Yönetimi ABD Doktora Öğrencisi, E-mail: 
lirdonbllaca@gmail.com  
2 Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi İİBF Sağlık Yönetimi Bölümü, E-mail: ougurlu@hacettepe.edu.tr 
3 Arş. Gör. Uzm., Hacettepe Üniversitesi İİBF Sağlık Yönetimi Bölümü, E-mail: duyguurek@hacettepe.edu.tr 
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maaşları devlet kamu hizmetleri yasası ile düzenlenip ödenmektedir. Sağlık hizmetlerinin finansmanı 
ve sunumu da, devlet tarafından sağlanmaktadır.  

Eski Yugoslavya merkezi yönetimi tarafından Kosova özerklik statüsünün kaldırılmasından sonra ise, 
Arnavut sağlık çalışanları ya işten atılmış ya da ülkeden sürülmüştür. Buna karşı çıkan sağlık çalışanları 
ülke çapında “Anne Tereza Sağlık Hizmetleri” isminde poliklinikler açarak paralel bir sistem 
kurmuşlardır (Zhara ve Cucovi, 2015). Bu poliklinikler 1990-1998 yılları arasında sağlık hizmeti 
sunmuştur (Shkoza ve Lekiqi, 2012). 1999’da savaşın bitmesiyle birlikte ülke yönetiminde söz hakkı 
edinen Birleşmiş Milletler Kosova Misyonu (United Nations Mission in Kosovo)*, Kosova’nın sağlık 
sistemini yeniden inşa etme görevini de üstlenmiştir. Bu dönemde çok küçük bir bütçeye sahip olan 
Kosova Hükümeti, sağlık hizmeti sunabilmek için yurtdışından gelen plansız hibeleri kullanmıştır. 

Kosova’da sağlık sistemi içinde kamu ve özel kesime ait çok sayıda kurum ve kuruluş, hizmet üretimi 
ve sunumunda görev almaktadır. Bu kurumların denetlenmesi ve kurumlar arasında koordinasyonun 
sağlanması görevi, Sağlık Bakanlığı’na aittir. Sağlık Bakanlığı ayrıca Kosova’da birinci, ikinci ve 
üçüncü basamak sağlık hizmetlerini en yaygın ve en geniş biçimde sunmaktadır. Birinci basamak sağlık 
hizmetleri üç farklı yapıdaki kurum (Ana Aile Sağlık Merkezi, Aile Sağlık Merkezi ve Aile Sağlık Evi), 
ikinci basamak sağlık hizmetleri iki farklı yapıdaki kurum (Bölge Hastaneleri ve Profesyonel Ruh 
Sağlığı Hizmetleri sunan merkezler) ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri altı farklı yapıdaki kurum 
(Kosova Üniversitesi ve Klinik Merkezi, Kosova Diş Sağlığı Üniversitesi ve Klinik Merkezi, Kosova 
Milli Halk Sağlığı Enstitüsü, Milli Kan Bağışlama Merkezi, Spor Sağlığı ve Rekreasyon Merkezi ve 
Milli İş Sağlığı Enstitüsü) vasıtasıyla sunulmaktadır (Kosova Sağlık Bakanlığı, 2014). Özel sağlık 
sektörü ise Kosova’nın bağımsızlığından önce de var olmuş ve 2013’te çıkarılan idari talimatlar ile daha 
geniş bir çerçeve kazanmıştır. Bu idari talimatlar ile devlet ve özel sağlık kurumları arasında ortak 
işbirliği anlaşmaları ile devlet kurumlarında verilemeyecek hizmetlerin özel sektör tarafından verilmesi 
öngörülmüştür.  

Sağlık sisteminin finansmanıyla ilgili olarak 1999-2001 yılları, kamu sağlık kurumlarının daha 
fonksiyonel hale getirilmesi için kaynak oluşturma çalışmalarının ilk aşamasını oluşturmaktadır. Bu 
dönemde sağlık sistemi finansmanı, doğrudan Kosova bütçesinden ve uluslararası kuruluşların yaptığı 
bağışlardan sağlanmıştır (KDI, 2011). Ferid Agani’nin Sağlık Bakanı olarak görev yaptığı 2011-2014 
yılları arasında yürütülen reformlar kapsamında, sağlık sistemi finansmanındaki en önemli değişiklik 
Sağlık Finansman Ajansı’nın kurulması ve sağlığın finansmanı görevinin Bakanlık yerine bu ajansa 
verilmesidir. Bu kapsamda; Sağlık Sigorta Fonu oluşturulana kadar fonun hem kurumsal altyapısını 
kurma hem de sağlık kurumlarının finansmanını sağlama görevi, Sağlık Finansman Ajansı’na 
devredilmiştir. Reform süreci sonunda; sağlık kurumlarının finansmanında Sağlık Bakanlığı’nın direkt 
rolü kalmayacak ve Sağlık Sigorta Fonu sağlık hizmeti sunan kuruluşlarla sözleşme üzerinden 
finansmanı sağlayacak, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları özel sektörden de hizmet bedeli 
üzerinden anlaşmalar çerçevesinde kaynak sağlayabilecektir (Kosova Sağlık Bakanlığı, 2015). Ülkedeki 
Sağlık Sigortaları Yasası ise 2014 yılında yürürlüğe girmiş olup, yasanın 2015 yılında uygulanması 
planlanmış olmasına rağmen uygulamaya geçememiştir (Kosova Sağlık Bakanlığı, 2014).   

Kosova’da sağlık sistemi özetle bu şekilde işlemekte olup hizmet sunumundan finansmana kadar birçok 
alanda reform süreci halen devam etmektedir. Bu çalışmayla; SWOT analizi kullanılarak Kosova Sağlık 
Sistemi’nin güçlü ve zayıf yönleri, fırsat ve tehditlerinin tespit edilmesi ve daha etkin ve başarılı bir 
sistem için ne tür çözüm önerileri veya stratejiler geliştirilebileceği konusunda bir fikir verilmesi 
amaçlanmaktadır. Literatürde Kosova Sağlık Sistemi’nin SWOT analizinin yapıldığı herhangi bir 
çalışmaya rastlanılmamış olması nedeniyle, bu çalışmanın ilgili literatüre katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. 

2. Yöntem

Çalışmada, Kosova Sağlık Sistemi’nin SWOT analizi sistem hakkında bilgi sahibi olduğu düşünülen 
paydaşların görüşlerine başvurularak gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda yarı yapılandırılmış görüşme 

* 1999 Kosova Savaşı sonrasında Kosova’da kurulan uluslararası idaredir.
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yöntemi kullanılmıştır. Hazırlanan görüşme formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, sekiz 
soruyla paydaşların demografik bilgileri sorulmuş; ikinci bölümde ise, genel olarak Kosova Sağlık 
Sistemi’nin karşılaştığı güçlü ve zayıf yönler ile tehdit ve fırsatlara yoğunlaşılmıştır.  

Araştırmada görüşme yapılmadan önce, görüşmedeki soruların anlaşılır olup olmadığını tespit etmek 
amacıyla Kosova Sağlık Sistemi konusunda bilgi sahibi olan iki uzman ile görüşülmüştür. Görüşülen 
kişilerden alınan geri bildirimlerle görüşme formuna son hali verilmiştir. Araştırma kapsamında 
görüşmeyi kabul eden katılımcılarla iki kez görüşülmüştür. İlk görüşme telefonla gerçekleştirilmiş ve 
bu görüşmede katılımcılara araştırma hakkında bilgi verilmiştir. Böylece cevaplayanlara mülakattan 
beklenenler ile ilgili bir fikir sunulmuştur. İkinci görüşme, katılımcıların ofislerinde gerçekleştirilmiş 
olup görüşme esnasında ses kayıt cihazı kullanılmıştır. Söz konusu görüşmeler 2016 yılının Ocak-Mart 
döneminde yapılmıştır. Yapılan görüşmeler ortalama 34,3 dakika sürmüştür. Görüşmeler ayrıca 
Arnavutça yapılmış olup, katılımcıların kendilerini iyi hissetmeleri için azami hassasiyet gösterilmiştir. 

Araştırmanın evrenini Kosova’da sağlık sektöründe faaliyet gösteren aktörler oluşturmaktadır. 
Çalışmada nitel araştırmalarda kullanılan yöntemlerden birisi olan amaçlı örnekleme yöntemi 
kullanılmıştır (Altunışık vd., 2012). Bu yöntem, incelenen konuyla doğrudan ilgisi olan ve araştırmanın 
amacına hizmet edecek kişileri seçmeye dayanan bir yöntemdir (Özen ve Gül, 2007). Amaçlı örnekleme, 
çalışmanın amacına bağlı olarak bilgi açısından zengin durumların seçilerek derinlemesine araştırma 
yapılmasına olanak tanımaktadır (Büyüköztürk vd., 2012). Bu çalışma kapsamında Kosova Sağlık 
Sistemi konusunda bilgi sahibi olduğu düşünülen 25 kişiye ulaşması hedeflenmiştir. Ancak 5 kişi 
çalışmaya katılmayı kabul etmemiştir ve toplam 20 kişiye ulaşılmıştır. Çalışmaya katılan 20 kişi 
araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır ve kurumlara göre dağılımları Tablo 1’de yer almaktadır.  

Tablo 1. Paydaşların Kurumsal Dağılımı 

Çalışılan Kurumlar Sayı Yüzde 
Sağlık Bakanlığı 5 25,0 
Sivil Toplum Kuruluşları 3 15,0 
Sağlık Çalışanları Sendikası 3 15,0 
Bölge Hastaneleri 2 10,0 
Kosova Üniversitesi ve Klinik Merkezi 2 10,0 
Kosova Milli Halk Sağlığı Enstitüsü 1 5,0 
İsviçre Dayanışma Bürosu 1 5,0 
Dünya Bankası 1 5,0 
Kosova Meclisi 1 5,0 
Dünya Sağlık Örgütü 1 5,0 
TOPLAM 20 100,0 

Çalışmada elde edilen verileri değerlendirmek için herhangi bir istatistiksel paket programı 
kullanılmamıştır. Görüşmeler yapıldıktan sonra Microsoft Office Word 2013 kullanılarak görüşmeler 
yazılı hale getirilmiştir. Elde edilen veriler dâhilinde bir kodlama listesi oluşturulmuş, sözcükler ve 
cümleler ilgili kodlara aktarılmıştır. Ardından her bir soru tek tek değerlendirilerek içerik analizi 
yapılmıştır.  

3. Bulgular

3.1. Tanımlayıcı Bulgular

Araştırmaya katılan kişilerin demografik özellikleri Tablo 2’de yer almaktadır. Buna göre; katılımcıların 
%35’inin 46-53 yaş aralığında, %85’inin erkek ve tamamının evli olduğu görülmektedir. Araştırma 
kapsamında görüşülen kişilerin %55’i lisansüstü eğitime sahipken, %25’inin meslekte toplam çalışma 
süresi 20 yıl ve üzeridir. Katılımcıların çalıştıkları kurumlara göre dağılımına bakıldığında ise, %25 ile 
Sağlık Bakanlığı’nın ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Sağlık Bakanlığı’nı sivil toplum kuruluşları ile 
Sağlık Çalışanları Sendikası takip etmektedir. 

Tablo 2. Katılımcıların Demografik Özellikleri 
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3.2. İçerik Analizi Bulguları 

Katılımcıların Kosova Sağlık Sistemi’ne ilişkin görüşlerinin içerik analizine tabi tutulması 
doğrultusunda elde edilen sonuçlar Tablo 3, 4, 5, 6 ve 7’de verilmektedir. Katılımcıların birden fazla 
duruma katılabilmeleri nedeniyle tablolarda ulaşılan toplam sayılar katılımcı sayılarından fazla 
olabilmektedir.  

Öncelikle araştırmaya katılan kişilerden Kosova Sağlık Sistemi ile ilgili olarak genel bir değerlendirme 
yapmaları istenmiştir. Bu değerlendirmelere ilişkin içerik analizi sonuçları Tablo 3’te yer almaktadır. 
Elde edilen bulgulara göre; katılımcıların %50’si Kosova Sağlık Sistemi’nin zorluklarla karşı karşıya 
olduğunu, %15’i ise hedeflenen durumdan uzak olduğunu düşünmektedir. İki katılımcı savaş öncesi 
duruma göre daha kötü bir konuma gelindiğini düşünürken, bir katılımcı ise bu durumun tam tersini 
ifade etmiştir. Kosova Sağlık Sistemi’ne ilişkin ifade edilen diğer görüşler ise; finansman sorunu 
yaşandığı, etik eksikliğinin olduğu ve profesyonellikten uzak olunduğu yönündedir.  

Tablo 3. Paydaşların Kosova Sağlık Sistemi Hakkındaki Görüşleri 

Kosova Sağlık Sistemi’ni nasıl değerlendiriyorsunuz? Sayı Yüzde 
Zorluklarla karşı karşıya 10 50,0 

DEĞİŞKENLER Sayı Yüzde 
Yaş 
30-37 5 25,0 
38-45 6 30,0 
46-53 7 35,0 
54-60 2 10,0 
Cinsiyet 
Erkek 17 85,0 
Kadın 3 15,0 
Medeni Durumu 
Evli 20 100,0 
Bekâr 0 0,0 
Eğitim Durum 
Lisans 4 20,0 
Yüksek Lisans 8 40,0 
Doktora 3 15,0 
Tıpta Uzmanlık 5 25,0 
Toplam Çalışma Süresi 
5 yıldan az 1 5,0 
6-10 yıl 6 30,0 
11-15 yıl 5 25,0 
16-20 yıl 3 15,0 
20 yıl ve üstü 5 25,0 
Çalışılan Kurumlar 
Sağlık Bakanlığı 5 25,0 
Sivil Toplum Kuruluşları 3 15,0 
Sağlık Çalışanları Sendikası 3 15,0 
Bölge Hastaneleri 2 10,0 
Kosova Üniversitesi ve Klinik Merkezi 2 10,0 
Kosova Milli Halk Sağlığı Enstitüsü 1 5,0 
İsviçre Dayanışma Bürosu 1 5,0 
Dünya Bankası 1 5,0 
Kosova Meclisi 1 5,0 
Dünya Sağlık Örgütü 1 5,0 
TOPLAM 20 100,0 
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Hedeflenen durumdan uzak 3 15,0 
Finansman sorunu yaşamakta 2 10,0 
Savaştan önceki duruma göre daha kötü durumda 2 10,0 
Savaş öncesi duruma göre iyi durumda  1 5,0 
Profesyonellikten uzak olunması 1 5,0 
Etik eksikliği söz konusu 1 5,0 
TOPLAM 20 100,0 

Kosova Sağlık Sistemi’nin genel olarak değerlendirilmesiyle ilgili olarak katılımcılardan biri, “Sağlık 
Sistemi; Kosova’nın ekonomik durumunu yansıtmaktadır. Diğer sektörlerde olduğu gibi sağlık sistemi 
de zorluklarla karşı karşıyadır. Sağlık sektörü çok sınırlı bir bütçeyle çalışmaktadır, ancak bu sınırlı 
bütçe daha iyi ve daha etkili bir şekilde yönetilebilir” şeklinde bir açıklama yapmıştır.  

Diğer bir katılımcı ise, “Sağlık sektörü savaştan önce olduğundan çok daha iyi durumdadır, ancak 
kişisel kanaatim sağlık sektörünün olması gereken yerden çok daha uzakta olduğudur. Son 16 yıllık süre 
sağlık sisteminin güçlendirilmesi için yeterli bir süreydi. Çok büyük bir gelişmeden bahsetmiyorum, 
ancak aşama kaydedildikten sonra vatandaşların beklentilerini karşılayabilecek seviyede olabilirdi” 
şeklinde fikir bildirmiştir. 

Tablo 4’te paydaşların Kosova Sağlık Sistemi’nin üstün yönlerine ilişkin görüşleri yer almaktadır. Elde 
edilen bulgulara göre; Kosova Sağlık Sistemi’nin güçlü yönü olarak ilk sırayı, birinci basamak sağlık 
hizmetlerinin yeterli olması (%55) almaktadır. Bu sırayı, sağlık çalışanlarının eğitim düzeyinin yüksek 
olması (%15) ve sağlık hizmetlerine erişimin kolay olması (%15) takip etmektedir.   

Tablo 4. Paydaşların Kosova Sağlık Sistemi’nin Üstün Yönleri Hakkındaki Görüşleri 

Kosova Sağlık Sistemi’nin üstün yönleri nelerdir? Sayı Yüzde 
Birinci basamak sağlık hizmetlerinin yeterli olması 11 55,0 
Sağlık çalışanlarının eğitim düzeyinin yüksek olması 3 15,0 
Sağlık hizmetinin bütün şehirlerde sunuluyor olması ve özellikle kırsal 
kesimlerde yaşayanların bu hizmetlerden faydalanıyor olması 3 15,0 

Özel sağlık sektörünün gelişimi 2 10,0 
Genç nüfusun fazlalığı nedeniyle hastalık yükünün az olması 1 5,0 
TOPLAM 20 100,0 

Kosova Sağlık Sistemi’nin üstün yönleriyle ilgili olarak katılımcılardan birinin yapmış olduğu açıklama 
şu şekildedir: 

“Kanaatimce Kosova, sağlık çalışanları açısından olağanüstü bir potansiyele sahiptir. Yurtdışında 
öğrenim gören doktorlara sahibiz, bence bu potansiyeli değerlendirmeliyiz. Birinci basamak sağlık 
hizmetinin iyi olduğunu ve yerelde sağlık hizmetinin merkezden daha kaliteli olduğunu düşünüyorum” 

Görüşülen paydaşlardan bir diğeri ise sağlık sisteminin üstün yönleriyle ilgili olarak, “Özel sektörün 
kalkınmasının kamu sektörünün yararına olacağına inanıyorum. Özel sağlık sektörü Kosova’da önemli 
bir etkene sahiptir. Kamu sektöründe sunulmayan hizmetleri özel sektörde bulma imkânı mevcut ve bu 
da özel sektörün Kosova Sağlık Sistemi’nde güçlü bir pozisyonda olduğunu kanıtlıyor. Değinmek 
istediğim diğer bir nokta ise, halkın sağlık hizmetlerine erişimi konusudur. Kosova’nın savaş esnasında 
sağlık sektöründe yaşanan yıkımları atlatması, bugün ülke çapında sağlık hizmetlerinin her yerde 
olmasını gösteriyor” şeklinde bir açıklamada bulunmuştur.   

Tablo 5’te paydaşların Kosova Sağlık Sistemi’nin zayıf yönlerine ilişkin görüşlerine yer verilmektedir. 
Buna göre; Kosova Sağlık Sistemi’nin zayıf yönü olarak ilk sırayı, sağlık sigortasının olmaması (%17,8) 
almaktadır. Katılımcılar tarafından zayıf yön olarak öne çıkarılan diğer faktörler ise; sağlık 
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istatistiklerinin eksik olması (%11,1), hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların yetersizliği (%11,1) 
ve sağlık kurumlarındaki koordinasyon ve iletişim eksikliğidir (%11,1).  

Tablo 5. Paydaşların Sağlık Sisteminin Zayıf Yönleri Hakkındaki Görüşleri 

Kosova Sağlık Sistemi’nin zayıf yönleri nelerdir? Sayı Yüzde 

Sağlık sigortasının olmaması 8 17,8 
Sağlık istatistiklerinin yetersizliği 5 11,1 
Hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların yetersizliği 5 11,1 
Sağlık kurumlarında iç ve dış koordinasyon ve iletişim eksikliği 5 11,1 
Sağlık hizmeti kalitesinin düşük olması 4 8,9 
Eğitimlerin yetersizliği ve çalışanlar arasında fırsat eşitliğinin olmaması 3 6,7 
Sağlık sektöründe iç ve dış denetimin yetersizliği 3 6,7 
Bazı sağlık kurumlarında sağlık personeli sayısının hizmet talebini 
karşılamakta yetersiz kalması 3 6,7 

Hasta ile doktor arasındaki iletişimin istenilen seviyede olmaması 2 4,5 
Sağlık personelin verimliliğinin düşük olması 1 2,2 
Yeterli altyapıya sahip olmama (Binalar, cihazlar vs.) 1 2,2 
GSMH’den sağlık sektörüne ayrılan payın yetersizliği 1 2,2 
Sağlık sisteminin finansal sürdürülebilirliğinin sağlanmasındaki güçlük 1 2,2 
Topumun sağlık sistemine yeterince güvenmemesi  1 2,2 
Sağlık personelinin maaşlarının düşük düzeyde olması 1 2,2 
Teknik ve yardımcı personel eksikliği 1 2,2 
TOPLAM 45 100,0 

Katılımcıların Kosova Sağlık Sistemi’nin zayıf yönleriyle ilgili olarak belirtmiş olduğu görüşlerden 
bazıları aşağıdaki gibidir: 

Bir katılımcı, “Sağlık sektörü hala Bakanlığın kesin planlama ve sağlık hizmeti verme işlevlerinin 
karıştığı bir ortam içindedir. Sağlığa ayrılan GSMH payının az olması, sürdürebilir bir finansman olan 
sağlık sigortasının olmaması, sağlık personelinin verimliliğinin düşük olması, toplumun sağlık 
sektörüne olan güvenin azalması, kullanılan tıbbi cihazların fiziki ömrünün bitmesi ve sürdürebilir bir 
tamir onarım hizmet alımının olmaması ve hastanelerde teknik ve yardımcı personelin sağlık 
personelinden daha az olması karşılaşan problemler arasındadır” şeklinde görüş bildirmiştir. 

Diğer bir katılımcı ise Kosova Sağlık Sistemi’nin zayıf yönlerini, “Sorunlardan biri, 2011 yılında 
onaylanan sağlık yasasının uygulanmasındaki eksikliklerdir. Ayrıca bütçe eksikliği, ilaç eksikliği, sağlık 
sigortasının olmaması, uzmanlıkların eşit şekilde dağılmaması ve sürekli eğitim yapılmaması ve bazı 
alanlarda aşırı personel bulunurken bazılarında ciddi eksikliklerin bulunması...” şeklinde sıralamıştır. 

Tablo 6’da araştırmaya katılan paydaşların Kosova Sağlık Sistemi’nin karşı karşıya olduğu fırsatlara 
ilişkin görüşleri verilmektedir. Yapılan görüşme sonuçlarına göre, Kosova Sağlık Sistemi’nin sahip 
olduğu fırsatlar konusunda ilk sırayı uluslararası kurumlarla işbirliği içinde çalışılması (%36,6) 
almaktadır. Fırsat olarak öne çıkan diğer hususlar ise; genç ve eğitimli nüfusa sahip olunması (%33,3), 
sağlık turizminin gelişimi (%13,3) ve genç nüfusun fazlalığı nedeniyle sağlık personeli teminindeki 
kolaylıktır (%10,0).   
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Uluslararası kurumlarla işbirliği içinde çalışılması 11 36,6 
Genç ve eğitimli nüfus yapısına sahip olması 10 33,3 
Sağlık turizminin gelişimi 4 13,3 
Genç nüfusun fazlalığı nedeniyle sağlık personeli temininde kolaylık 3 10,0 
Kosova’da alkol, uyuşturucu ve sigara tüketiminin az olması 1 3,3 
Hükümetin sağlık sistemine öncelik vermesi 1 3,3 
TOPLAM 30 100,0 

Katılımcıların Kosova Sağlık Sistemi’nin karşı karşıya olduğu fırsatlara ilişkin görüşlerinden bazıları şu 
şekildedir: 

Bir katılımcı, ''Kosova kurumlarının uluslararası hibeleri (bağışları), yeni proje önerileri ve daha iyi ve 
güvenilir müfredat programları sağlık sisteminin reform sürecinde bir fırsat olarak değerlendirmesi 
gerekiyor. Daha doğru sağlık politikaları oluşturabilmeleri için, yabancı ülkelerde başarılı olan sağlık 
uzmanları ile yerel uzmanların belli bir süreliğine iş birliği içinde olmaları gerekir diye düşünüyorum'' 
şeklinde açıklamada bulunmuştur. 

Diğer bir katılımcı ise, ''Kosova'da sağlık sisteminin gelişmesi için önemli bir fırsat, nüfusun genç olması 
ve eğitimli insanların oranının sürekli olarak yükselmesidir. Başka bir fırsat olarak 
değerlendirebileceğimiz şey, halkın sürekli sağlık sektörünün öncü olmasını talep etmesidir'' şeklinde 
görüş bildirmiştir.  

Tablo 7’de paydaşların Kosova Sağlık Sistemi’nin karşı karşıya olduğu tehditlere ilişkin görüşleri yer 
almaktadır. Buna göre, Kosova Sağlık Sistemi’nin karşılaştığı tehditler arasında ilk sırayı siyasi ve 
ekonomik istikrarsızlık (%21,2) almaktadır. Katılımcılar tarafından sağlık sistemi için tehdit olarak öne 
çıkarılan diğer faktörler ise; kamuoyunun sağlık kurumlarına yeterince güvenmemesi (%15,2), küresel 
mali kriz (%15,2), doktorların yurtdışına kaçışı (%15,2) ve Sırp Belediyelerinin Kosova hükümetine 
rapor vermemesidir (%12,1). 

Tablo 7. Paydaşların Kosova Sağlık Sisteminin Karşılaştığı Tehditler Hakkındaki Görüşleri 

Kosova Sağlık Sistemi’nin karşı karşıya olduğu tehditler nelerdir? Sayı Yüzde 
Siyasi ve ekonomik istikrarsızlık 7 21,2 
Kamuoyunun sağlık kurumlarına yeterince güvenmemesi 5 15,2 
Küresel mali kriz 5 15,2 
Doktorların yurtdışına kaçışı 5 15,2 
Sırp Belediyelerinin Kosova Hükümeti’ne rapor vermemesi 4 12,1 
Yolsuzluk 3 9,1 
Sağlık kuruluşu yöneticilerinin sık sık değişmesi 2 6,1 
Nepotizm (İltimas, liyakatsizlik) 2 6,1 
TOPLAM 33 100,0 

Araştırmaya katılan kişilerin Kosova Sağlık Sistemi’nin karşılaştığı tehditlere ilişkin görüşlerinden 
bazıları aşağıda yer almaktadır.  

Yapılan görüşmelerde bir katılımcı, “Politik ve ekonomik istikrarsızlık sağlık sistemi için bir tehdit 
oluşturuyor. Hükümetlerin ve sağlık kuruluşlarındaki yönetim yapılarının sık sık değişmesi, hiçbir 
şekilde planlı politikaların yürütülmemesi ve de yolsuzluk gibi unsurların, Kosova Sağlık Sistemi için 
tehdit oluşturduklarını düşünüyorum” şeklinde bir tehdit unsuru belirtmiştir. 

Diğer bir katılımcı tehdit olarak hekimlerin mesleki ve finansal tatminsizliğine vurgu yaparak, “Kosova 
Sağlık Sistemi’nde tehdit olarak algılanması gereken bir unsur, hekimlerin ülkeyi terk etmesidir. 
Finansal koşullar, akademik unvanlara ve de mesleki deneyimlere sahip olan doktorlara emellerini 
tatmin edici şartlar sunmamaktadır. Bu yüzden deneyimli hekimlerin ülkeyi terk etmesi, her zaman 
potansiyel bir tehdittir” şeklinde açıklamada bulunmuştur.  
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4. Sonuç

Kosova Sağlık Sistemi’nin reform sürecinde olması ve bu nedenle sistemin güçlü ve zayıf yönlerinin, 
karşı karşıya olduğu fırsat ve tehditlerin bilinmesinin söz konusu süreçte fayda sağlayacağı 
düşüncesinden hareketle gerçekleştirilen bu çalışmada Kosova Sağlık Sistemi’nin SWOT analizi 
yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; Kosova Sağlık Sistemi’nin üstün yönleri olarak vurgulanan 
özelliklerin başında birinci basamak sağlık hizmetlerinin yeterli olması, sağlık çalışanlarının eğitim 
düzeyinin yüksek olması ve sağlık hizmetlerine erişimin kolay olması gelirken; sistemin zayıf yönleri 
olarak ön plana çıkarılan unsurların ise sağlık sigortasının olmaması, sağlık istatistiklerinin eksik olması, 
hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların yetersizliği ve sağlık kurumlarındaki koordinasyon ve 
iletişim eksikliği olduğu tespit edilmiştir. Sağlık Sistemi’nin sahip olduğu fırsatların başında; 
uluslararası kurumlarla işbirliği içinde çalışılması, genç ve eğitimli nüfusa sahip olunması, sağlık 
turizminin gelişimi ve genç nüfusun fazlalığı nedeniyle sağlık personeli teminindeki kolaylık gibi 
özellikler bulunurken; karşı karşıya olduğu tehditler konusunda ise önemle vurgulanan unsurların siyasi 
ve ekonomik istikrarsızlık, kamuoyunun sağlık kurumlarına yeterince güvenmemesi, küresel mali kriz, 
doktorların yurtdışına kaçışı ve Sırp Belediyelerinin Kosova Hükümeti’ne rapor vermemesi olduğu 
belirlenmiştir.  

Kosova Sağlık Sistemi için yapılan SWOT analizi sonucunda, sistemin daha çok zayıf yönlere ve 
fırsatlara sahip olduğu bulunmuştur. Bu kapsamda fırsatlar kullanılarak zayıflıkların giderilmesi esasına 
dayanan ZF (zayıflıklar-fırsatlar) stratejisinin uygulanması önerilmektedir. Zayıf yön olarak tespit 
edilen GSMH’den sağlık sektörüne ayrılan payın yetersizliği ve sağlık sisteminin finansal 
sürdürülebilirliğinin sağlanmasındaki güçlük olarak ifade edilen özellikler hükümetin sağlık sektörüne 
öncelik vermesi fırsatı kullanılarak ortadan kaldırılabilir. Hükümetten sağlık sektörüne daha fazla 
kaynak ayırmasının talep edilmesi ve hükümetin sağlık sektörü için yaratacağı yeni finansman 
kaynaklarının, sağlık sektörünün finansman sorununu çözebileceği düşünülmektedir. Çalışma 
kapsamında belirlenen bir diğer zayıf yön olan sağlık çalışanlarının verimliliğinin düşük olması, genç 
nüfusun fazlalığı nedeniyle sağlık personeli temininde kolaylık fırsatı ile giderilebilir. Sağlık çalışanları 
için belirlenecek performans göstergelerini karşılayamayanların yerine yeni çalışanların istihdam 
edilmesi de bu konuda sunulabilecek bir diğer öneridir. Sağlık istatistiklerinin yetersizliği, sağlık 
sektöründe iç ve dış denetimin eksikliği, sağlık hizmeti kalitesinin düşük olması gibi zayıf yönlerin 
giderilmesinde ise; uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışması fırsatı kullanılabilir. 
Uluslararası kuruluşlardan bu zayıflıkların giderilmesinde yardım alınabileceği düşünülmektedir. 

Gerçekleştirilen SWOT analizi sonucunda Kosova Sağlık Sistemi için önerilen bir diğer strateji ÜT 
(üstünlükler-tehditler) stratejisidir. Bu strateji, üstün yönlerin avantaj olarak kullanılarak tehditlerin 
ortadan kaldırılması esasına dayanmaktadır. Örneğin; yolsuzluk, nepotizm, sağlık yöneticilerinin sık sık 
değişmesi tehditleri sağlık çalışanlarının eğitim düzeyinin yüksek olması üstün yönü ile giderilebilir. 
Eğitim düzeyi yüksek olan sağlık çalışanlarına yolsuzluk, nepotizm ve sağlık yöneticilerinin sık sık 
değişmesinin sağlık sistemine ve daha genel olarak bütün ülkeye verdiği zarar anlatılarak bu konularda 
daha hassas olmaları, bu olumsuzluklara neden olanları ilgili birimlere şikayet ederek bu tehdidin 
azaltılması sağlanabilir. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin yeterli olması ve sağlık hizmetlerinin kır 
ve kentte ulaşılabilir olması gibi üstün yönler ise kamuoyunun sağlık kurumlarına karşı olan 
güvensizliklerinin giderilmesinde kullanılabilir. Küresel mali krizden tüm sektör ve örgütler 
etkilenmektedir. Bu tehdidin Kosova Sağlık Sistemi için ortadan kaldırılmasında ya da zararının en aza 
indirilmesinde özel sağlık sektörünün gelişimi üstün yönünden yararlanılabilir. Buna göre, özel sağlık 
sektörünün gelişimi teşvik edilip sağlık sektöründe rekabet ve verimlilik gerçekleştirilerek mali krizin 
etkilerinin en aza indirilebileceği düşünülmektedir. 

Bu çalışmada, yöntem olarak SWOT analizi kullanılmış olup farklı yöntemlerden yararlanarak Kosova 
Sağlık Sistemi’nin incelenebileceği gelecekte bu konuda çalışma yapacak araştırmacılara sunulacak bir 
öneridir. Ayrıca çalışmada 20 paydaş ile görüşülmüştür ve farklı paydaşlarla yapılacak görüşmelerde 
sağlık sisteminin farklı ihtiyaçlarının belirlenebileceği düşünülmektedir. Ek olarak bu çalışma, Kosova 
Sağlık Sistemi’nin geneli için gerçekleştirilmiş olup daha spesifik sorunların tespiti için hastaneler ve 
hizmet birimleri için de SWOT analizi yapılabilir. 
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İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK HİZMETİ SUNAN 
KURULUŞLARIN (HASTANELERİN) VERDİKLERİ HİZMETLERE GÖRE 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Selman Coşğun 
Metin Ateş 

Özet 

Gelişen dünya ile birlikte tıbbi uzmanlık hizmetleri de gelişmekte zamanla bazı uzmanlık 

hizmetleri kendi içerisinde bölünerek yeni uzmanlık alanlarının oluşmasına neden olmaktadır. Bu uzmanlık 

hizmetleri dünyanın her bir yanında farklı basamaklarda hastalara sunulmaktadır. Önceki yıllarda sağlık 

hizmetleri sadece kamu tarafından sunulmaktayken günümüzde özel hastanelerin hizmet vermeye başlaması ile 

birlikte uzmanlık hizmetlerin sunumu basmaklar arasında daha da karmaşık bir hal almıştır.  

       Bu çalışmada İstanbul, Londra, Münih ve Havana şehirlerindeki ikinci ve üçüncü basamak hastanelerin 

uzmanlık hizmetlerini hangi basmakta sundukları araştırılarak, İstanbul şehri ile Londra, Münih ve Havana 

şehirlerindeki hastaneler bu açıdan karşılaştırılmıştır.  

Sonuç olarak; İstanbul’daki ikinci ve üçüncü basmak düzeyinde hizmet veren hastanelerde sunulan 

uzmanlık hizmetleri arasında nitelik veya sayı yönünden farklılığa rastlanmamıştır. Her iki basmakta da tüm 

uzmanlık hizmetlerinin verildiği, ikinci basmak hastanelerin, üçüncü basmaktaki hastanelerle aynı ya da daha 

fazla branşta hizmet verdiği tespit edilmiştir. Ancak, Londra, Münih, Havana’da ikinci basamak düzeyinde hizmet 

veren hastanelerde bulunan uzmanlık hizmeti sayılarının üçüncü basmak düzeyinde hizmet veren hastanelerdeki 

uzmanlık hizmetleri sayılarından daha az olduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: uzmanlık hizmetleri, tıbbi branşlar, ikinci basamak, üçüncü basamak 

Abstract 
 Healthcare speciality services are improving with the developing world and some specialities are divided 

into new speciality fields. These services are presented to the patients within different level of care of healthcare 

services. While healthcare services were provided by public authorities in past years, nowadays providing of 

specialty services became more complex after private hospitals started to present healthcare services. 

In this study, specialty services given in secondary and tertiary level hospitals in Istanbul, London, Munich and 

Havana are analyzed and the hospitals serving in Istanbul is compared with the hospitals in London, Munich and 

Havana.  

In conclusion, it is identified that there is no significant difference neither in quality nor in quantity of 

healthcare services between secondary and tertiary level hospitals in Istanbul.  It is determined that all healthcare 
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services is provided in both levels, also the number of departments providing healthcare services in secondary 

level hospitals is same or more, when compared to tertiary level hospitals. However, it is identified that the number 

of departments providing healthcare services in secondary level hospitals in London, Munich and Havana is less 

than the tertiary level hospitals in those countries. 

Keywords: Speacialty services, medical branches, secondary level of care, tertiary level of care 

Giriş 

Gelişen dünyamız ile birlikte sağlık hizmetleri de gelişmektedir. Sağlık hizmetleri hemen her ülkede 

basamaklara ayrılarak hastalara verilmektedir. Birinci basmak tedavi hizmetleri; Ayakta tedavi 

hizmetlerini, ikinci basmak tedavi hizmetleri; hastane ortamında giderilmesi gereken sağlık sorunlarını, 

üçüncü basamak tedavi hizmetleri; üniversite veya eğitim araştırma düzeyinde giderilmesi gereken 

sağlık sorunları basamağıdır. Türkiye’de sağlık hizmetleri hem kamu hem de özel sektör tarafından 

verilmektedir. Sağlık hizmetlerinin diğer hizmetlerden ayıran birçok önemli özelliği bulunmakta 

özellikleri gereği de farklı uzmanlaşma düzeyleri gerektirmektedir. 

Yöntem 

       Araştırma ikinci basmak genel hastaneleri ve üçüncü basamak üniversite veya eğitim araştırma 

hastanelerini, bu hastanelerin vermiş oldukları uzmanlık alanlarını kapsamaktadır.  

       Araştırma tanımlayıcı bir araştırma olup oluşmuş veriler üzerinden yapılmıştır. Veriler, literatür 

taraması ve hastanelerin resmi internet siteleri taranarak elde edilmiştir. Hastanelerin düzeyleri 

literatürde olduğu gibi, eğitim öğretim faaliyetleri gösterip, göstermediğine göre belirlenmiştir. Eğitim 

araştırma ve üniversite hastaneleri üçüncü basamak, diğer genel hastaneler ikinci basamak olarak kabul 

edilmiştir. Araştırmada İstanbul’dan (Türkiye) 100 hastane, Londra’dan (İngiltere) 6 hastane, Münih’ten 

(Almanya) 6 hastane, Havana’da (Küba) 6 hastane, hizmet verdikleri uzmanlık alanları yönünden 

literatür taraması ve resmi internet kaynaklarından edinilen bilgiler ile incelenmiştir.
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Bulgular 

Literatür taramasında tespit edilen buldular aşağıdaki gibidir. 

Şehirler=> İstanbul 2. Basamak İstanbul 3. Basamak 
Londra, Münih, Havana 3. 

Basamak Londra, Münih, Havana 2. Basamak 

Dahili Bölümler 
Branşın 

Bulunduğu 
Hastane Sayısı 

Yüzde 
Branşın 

Bulunduğu 
Hastane Sayısı 

Yüzde 
Branşın 

Bulunduğu 
Hastane Sayısı 

Yüzde Branşın Bulunduğu 
Hastane Sayısı Yüzde 

Acil Tıp 69 100,00% 31 100,00% 9 100% 9 100% 

Adli Tıp 0 0,00% 6 19,35% 0 0% 0 0% 

Aile Hekimliği 13 18,84% 26 83,87% 0 0% 0 0% 

Alternatif Tıp 5 7,25% 2 6,45% 1 11% 5 56% 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 65 94,20% 29 93,55% 3 33% 6 67% 

Dermatoloji 60 86,96% 26 83,87% 4 44% 8 89% 

Enfeksiyon Hastalıkları 37 53,62% 27 87,10% 1 11% 2 22% 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 49 71,01% 26 83,87% 6 67% 7 78% 

Göğüs Hastalıkları 44 63,77% 27 87,10% 9 100% 9 100% 

Hava ve Uzay Hekimliği 3 4,35% 2 6,45% 0 0% 0 0% 

İç Hastalıkları 67 97,10% 30 96,77% 0 0% 2 22% 

Kardiyoloji 59 85,51% 26 83,87% 7 78% 7 78% 

Nöroloji 58 84,06% 28 90,32% 5 56% 8 89% 

Tıbbi Onkoloji 15 21,74% 14 45,16% 5 56% 8 89% 

Psikiyatri 46 66,67% 29 93,55% 2 22% 9 100% 

Su Altı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp 2 2,90% 4 12,90% 0 0% 2 22% 
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Şehirler=> İstanbul 2. Basamak İstanbul 3. Basamak 
Londra, Münih, Havana 3. 

Basamak 
Londra, Münih, Havana 2. 

Basamak 

Cerrahi Bölümler 
Branşın 

Bulunduğu 
Hastane Sayısı 

Yüzde 
Branşın 

Bulunduğu 
Hastane Sayısı 

Yüzde 
Branşın 

Bulunduğu 
Hastane Sayısı 

Yüzde 
Branşın 

Bulunduğu 
Hastane Sayısı 

Yüzde 

Ağız ve Diş Sağlığı 49 71,01% 14 45,16% 2 22% 9 100% 

Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi 4 5,80% 7 22,58% 1 11% 7 78% 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon 69 100,00% 31 100,00% 9 100% 9 100% 

Beyin ve Sinir Cerrahisi 49 71,01% 26 83,87% 2 22% 8 89% 

Çocuk Cerrahisi 28 40,58% 24 77,42% 1 11% 6 67% 

Genel Cerrahi 67 97,10% 28 90,32% 8 89% 9 100% 

Göğüs Cerrahisi 23 33,33% 24 77,42% 1 11% 5 56% 

Göz Sağlığı ve Hastalıkları 62 89,86% 27 87,10% 3 33% 6 67% 

IFV Tüp Bebek 15 21,74% 7 22,58% 0 0% 0 0% 

Kadın Hastalıkları ve Doğum 66 95,65% 27 87,10% 2 22% 8 89% 

Kalp ve Damar Cerrahisi 26 37,68% 24 77,42% 1 11% 7 78% 

Kulak Burun Boğaz Hastalıları 67 97,10% 27 87,10% 4 44% 9 100% 

Organ Nakli (Transplantasyon) 5 7,25% 9 29,03% 2 22% 4 44% 

Ortopedi ve Travmatoloji 66 95,65% 26 83,87% 8 89% 9 100% 

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 40 57,97% 24 77,42% 3 33% 6 67% 

Üroloji 64 92,75% 27 87,10% 4 44% 8 89% 

Tanı ve Tedavi Bölümleri 
Branşın 

Bulunduğu 
Hastane Sayısı 

Yüzde 
Branşın 

Bulunduğu 
Hastane Sayısı 

Yüzde 
Branşın 

Bulunduğu 
Hastane Sayısı 

Yüzde 
Branşın 

Bulunduğu 
Hastane Sayısı 

Yüzde 

Nükleer Tıp 11 15,94% 19 61,29% 2 22% 7 78% 

Radyasyon Onkolojisi 7 10,14% 14 45,16% 2 22% 5 56% 

Radyoloji 67 97,10% 31 100,00% 9 100% 9 100% 

Tıbbi Genetik 4 5,80% 17 54,84% 1 11% 4 44% 

Tıbbi Patoloji 16 23,19% 24 77,42% 7 78% 9 100% 
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Tıbbi Mikrobiyoloji ve Tıbbi Biyokimya 
(Laboratuvar Tıbbı) 69 100,00% 31 100,00% 7 78% 9 100% 

Yan Dallar 
Branşın 

Bulunduğu 
Hastane Sayısı 

Yüzde 
Branşın 

Bulunduğu 
Hastane Sayısı 

Yüzde 
Branşın 

Bulunduğu 
Hastane Sayısı 

Yüzde 
Branşın 

Bulunduğu 
Hastane Sayısı 

Yüzde 

Algoloji 4 5,80% 7 22,58% 3 33% 5 56% 
Çocuk Alerji ve İmmunolojisi 3 4,35% 15 48,39% 0 0% 0 0% 
Çocuk Endokrinolojisi 8 11,59% 15 48,39% 0 0% 2 22% 
Çocuk Gastroenterolojisi 6 8,70% 12 38,71% 1 11% 1 11% 
Çocuk Göğüs Hastalıkları 2 2,90% 6 19,35% 0 0% 0 0% 
Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi 4 5,80% 10 32,26% 0 0% 2 22% 
Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi 1 1,45% 2 6,45% 0 0% 0 0% 
Çocuk Kardiyolojisi 11 15,94% 16 51,61% 3 33% 2 22% 
Çocuk Nefrolojisi 5 7,25% 12 38,71% 1 11% 0 0% 
Çocuk Nörolojisi 8 11,59% 12 38,71% 4 44% 1 11% 
Çocuk Psikiyatrisi 8 11,59% 15 48,39% 0 0% 4 44% 
Çocuk Romatolojisi 2 2,90% 4 12,90% 0 0% 0 0% 
Çocuk Ürolojisi 2 2,90% 6 19,35% 0 0% 0 0% 
Endokrinoloji 13 18,84% 19 61,29% 6 67% 8 89% 
Gastroenteroloji 21 30,43% 21 67,74% 8 89% 9 100% 
Neonatoloji  2 2,90% 9 29,03% 3 33% 6 67% 
Hematoloji 12 17,39% 14 45,16% 5 56% 7 78% 
Nefroloji 14 20,29% 21 67,74% 4 44% 5 56% 
Diyaliz 0 0,00% 0 0,00% 0 0% 0 0% 
Romatoloji 8 11,59% 15 48,39% 5 56% 5 56% 
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Sonuç 

Sonuç olarak; İstanbul’daki ikinci ve üçüncü basmak düzeyinde hizmet veren hastanelerde 

sunulan uzmanlık hizmetleri arasında nitelik veya sayı yönünden farklılığa rastlanmamıştır. Her iki 

basmakta da tüm uzmanlık hizmetlerinin verildiği, ikinci basmak hastanelerin, üçüncü basmaktaki 

hastanelerle aynı ya da daha fazla branşta hizmet verdiği tespit edilmiştir. Ancak, Londra, Münih, 

Havana’da ikinci basamak düzeyinde hizmet veren hastanelerde bulunan uzmanlık hizmeti sayılarının 

üçüncü basmak düzeyinde hizmet veren hastanelerdeki uzmanlık hizmetleri sayılarından daha az olduğu 

ve bulundurulan uzmanlık hizmetlerinin niteliklerine göre ayrıştırıldığı tespit edilmiştir.  

Kaynakça: 

Ateş, M. (2016). Sağlık Sistemleri. 3. Baskı. İstanbul: Beta Yayınları. 

Coşğun, S. (2018). İkinci Ve Üçüncü Basamak Tedavi Edici Sağlık Hizmeti Sunan Kuruluşların 
(Hastanelerin) Verdikleri Hizmetlere Göre Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Arel 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
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HASTANELERİN VİZYON İFADELERİNİN ANALİZİ VE 
İÇERİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Saffet Ocak 1 
Tezcan Şahin 2 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki tüm hastanelerinin vizyon ifadelerinin içeriklerinin belirlenmesi ve 
hastanelerin mülkiyet yapısına, hizmet türüne, eğitim statüsüne, akreditasyon durumuna ve zincir olma 
durumuna göre karşılaştırmaların yapılmasıdır. Her bir sektöre ait vizyon ifadelerinin karşılaştırılmasında 
içerik analizi kullanılmıştır. Vizyon ifadeleri; geleceğe yönelik umut, meydan okuma ve mükemmellik, 
etkileyicilik ve duygusallık, personel güçlendirme, geleceğe hazırlama ve anımsanabilirlik ve yön verme 
boyutları kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu araştırmanın sonuçları, hastanelerin mülkiyet yapısına, hizmet 
türüne, eğitim statüsüne, akreditasyon durumuna ve zincir olma durumuna göre vizyon ifadesi içerikleri 
bakımından anlamlı farklılıklar olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte elde edilen sonuçlar, hastanelerin 
büyük çoğunluğunun vizyon oluşturmada mükemmele ulaşamadığını ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Vizyon ifadesi, Kamu ve özel hastaneler, İçerik analizi 

ANALYSIS OF HOSPITALS’ VISION STATEMENTS AND COMPARISON OF CONTENTS 

Abstract 

The aim of this study was to determine the content of the vision statements of all hospitals in Turkey and to make 
comparison based on the hospital ownership structure, type of service, education status, accreditation condition 
and chain condition. Content analysis was used to compare the vision statements of each sector. Vision 
statements have been assessed using dimensions of hope for the future, challenging and about excellence, 
impressiveness and emotionality, empowerment, prepare for the future and memorable and provide guidance. 
The results of this study show that there are significant differences in terms of vision statement contents 
according to the ownership structure of the hospitals, service type, education status, accreditation status and 
chain status. The results, however, reveal that the vast majority of hospitals do not achieve excellence in 
creating vision. 

Key Words: Vision statement, Public and private hospitals, Content analysis 

1. Giriş

Örgütlerin stratejik yönlendirmesinin en önemli adımlarından biri olan vizyon ifadesi örgütün 
geleceğe yönelik olarak tasarlanmış birçok amacının genel bir şekilde ilan edilmesi, açıklanmasıdır. 
Mintzberg (1994), stratejik düşünmenin vizyon ile mümkün olduğunu, Oghojafor vd. (2011) vizyon 
ifadesini stratejik yönetim sürecinde başlangıç noktası olduğunu, Kantabutra ve Avery (2010) 
vizyonun bir örgütün dönüşüm sürecinin başlangıç noktası olduğunu belirtmektedir. Ülgen ve 
Mirze’ye (2010) göre ise vizyon, değişimi ve yeniden örgütlenmeyi planlayan bir işletmenin üst 
yönetimi için bir referans ve dönüm noktasıdır. Vizyon ifadesi, örgütün eylemlerine güç katan 
katolizer görevi yapmaktadır (Anthony, 2012). 

 Dinçer’e (1998) göre vizyon, mevcut gerçekler, umutlar, hayaller, tehlike ve gerçeklerin bir araya 
gelmesiyle oluşan geleceğin tanımlanması için bilinenden bilinmeye doğru olan bir hedeftir. Ülgen ve 
Mirze’ye (20010) göre vizyon, kişilerin veya kurumların, kendilerinin veya işletmelerinin gelecekte 
olmasının arzu ettikleri durumun ifadesidir. Vizyon, işletmenin veya bireyin gelecekteki durumunu 
sözcüklerle yansıtan bir fotoğrafı veya resmidir. Tanımlardan da anlaşılacağı üzere vizyon, örgütün 
nereye gitmek istediği ve ne olmak istediği gibi soruların yanıtıdır ve örgütün yönünü işaret eder. Bu 
nedenle vizyon ifadesi örgütü gelecek hedeflere veya başarılara yönlendirmektedir (Drohan, 1999).  

1 Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, Türkiye, saffetocak@mu.edu.tr   
2 Dr. Öğr. Üyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, Türkiye, tezcankasmer@mu.edu.tr 
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Vizyon yıldan yıla değişme göstermeyen, örgütün çevresine taahhüt ettiği kalıcı vaattir. Vizyonun 
uzun dönemli bir araç olması nedeniyle belirlenen hedeflere kısa zamanda ulaşılmaz. Dolayısıyla 
vizyon tamamlanmadıkça veya çevresel koşullar değiştirilmesini zorunlu kılmadıkça değişmemelidir 
(Ocak vd. 2016). Gelecekte varılmak istenen durumun belli olması, örgütün bugünkü tercihlerinde 
tutarlı olmasına olanak sağlayacaktır  

Vizyon ifadesinin sağlayacağı yararları genel olarak sıralayacak olursak; (Levin, 2000; Alkoç, 2010; 
Ülgen ve Mirze, 2010; Lucas, 1998). 

1. Vizyon ifadesi ile çalışanlar ortak bir hedef doğrultusunda güçlerini birleştirirler, sinerji
yaratırlar,

2. Çalışanlar ile yöneticilere ilham ve motivasyon kaynağıdır, hedef ve yönelim sağlar,

3. Örgütü işbirliğine, yaratıcılığa ve rasyonel davranışa yönlendirir,

4. İstenilen hedef doğrultusunda etkin kaynak dağılımını sağlar,

5. Örgütün ilgisiz işlere ve iş alanlarına girmesini engelleyerek örgüt üzerinde iyi bir kontrol
sisteminin kurulmasına yardımcı olur,

6. Örgütlerin geleceğini betimler, strateji ve hedeflerin belirlenmesinde yol göstericidir,

7. Örgütün faaliyette bulunduğu alanda rekabette üstünlük sağlayacak temel yetenekleri üzerine
odaklanıp, hedeflediği yönde ilerlemesini sağlayacaktır.

Collins ve Porras (1996) vizyon ifadesinde temel ideoloji ve tasarlanan gelecek olmak üzere iki temel 
öğesinin bulunması gerektiğini ileri sürmektedir.  Temel ideoloji, örgütün neyi temsil ettiği ve varlık 
nedenini açıklayan temel değerleri ve temel amaçlarını içeren örgütün karakterinin tanımıdır. 
Tasarlanan gelecek ise örgütün gelecekte ne olmak istediği, neyi başarmaya kararlı olduğu ve uzun 
dönemde neye yöneldiğidir. Literatürde etkili bir vizyon ifadesinin hangi öğelerden oluşması 
gerektiğine yönelik bir netliğin olmadığı görülmektedir. Bazı çalışmalarda ele alan vizyon öğeleri 
Tablo 1’de sunulmuştur.  

Tablo 1. Vizyon Çalışmalarında Ele Alınan Öğeler 

Yazar Vizyon Öğeleri 
Collins ve Porras (1996)  Öz değerler, öz amaçlar, büyük hedefler 
Alcorn (1998) Öz değerler, öz amaçlar, büyük hedefler. 
Abelman ve Amy (2008) Paylaşılmışlık, açıklık, zorlayıcılık, karmaşıklık, avantaj 

sağlayıcılık, gözlemlenebilirlik. 
Brătianu ve Bălănescu 
(2008) 

Varlık nedeni, temel değerler, sosyal sorumluluk, edebîlik, 
anlamlılık. 

Kasowski ve Filion (2010) Gelecek yönelimlilik, pazar odaklılık, netlik ve 
gerçekleştirilebilirlik, değişim odaklılık 

Yozgat ve Karataş(2011) Sosyal sorumluluk, çevresel duyarlılık, etik davranışlar 
Burke (2011) Kısalık, açıklık, somutluk ve meydan okuyuculuk, hedefler, gelecek 

yönelimlilik, arzu edilen amaçlar, başarı kriterleri. 
Ay ve Koca (2012) Liderlik, yenilikçilik, küresellik, büyüme-gelişme, öncülük, kalite, 

sosyal sorumluluk, ekonomiklik 
Masood vd. (2012) Kısalık, açıklık, somutluk, yaratıcılık, ilham vericilik, öz olmak, 

güven vericilik, fırsatları tanımlayıcılık, gelecek yönelimlilik, eylem 
odaklılık, uzun dönemlilik, esneklik. 

Haghighi vd. (2013) Kısalık, açıklık ve anlaşılabilirlik, gelecek yönelimlilik, değişim 
odaklılık, ilham vericilik, arzu dolu olmak, net hedefler. 

Papulova (2014) Anlaşılabilirlik, hatırlanabilirlik, olumluluk, motive edicilik, ilham 
vericilik, cezbedicilik, meydan okuyuculuk, gelecek yönelimlilik. 

Kaynak: Ocak vd., 2016 
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Bu çalışmada literatürde hastane işletmelerinin vizyon ifadelerinde bulunması gerektiği konusunda 
yaygın olarak kabul gören ve birçok literatürde (Duncan vd. 1995; Kavuncubaşı ve Yıdırım, 2010) yer 
alan Tablo 2’deki altı öğe dikkate alınarak araştırma gerçekleştirilmiştir. 

Tablo 2. Vizyon Bildirgesini Oluşturan Öğeler 

Vizyon Öğeleri Öğelerin İçeriği 
 Geleceğe Yönelik Umutlar Örgütün gelecekle ilgili hayalleri, açık ve 

anlaşılır biçimde belirtilmelidir. 
Meydan Okuma Ve Mükemmellik İddialı ve mükemmelliği ön plana çıkaran 

cümleler yer almalıdır. 
Etkileyici Ve Duygusal Herkesi etkilemeli ve herkesin duygularına hitap 

etmelidir. 
Güçlendirme Öncelikle çalışanları ve daha sonra müşterileri 

(hastaları) güçlendirmelidir. 
Geleceği Hazırlama Örgütün gelecekle ilgili ana felsefesini 

yansıtmalıdır. 
Anımsanabilir ve Yön Verme Cümleler dikkat çekici, kolay anımsanabilir 

olmalı,çalışanlarda yön duygusu oluşturmalıdır.  

Kaynak: Swayne vd. (2006); Kavuncubaşı ve Yıldırım (2010) 

Sağlık kurumları yöneticileri, örgütsel vizyonu örgütün geçmişine, tecrübelerine, çevrenin yarattığı 
fırsatlar ve örgütün kapasitesine dayalı olarak geliştirmelidir (Duncan vd., 1995; Kavuncubaşı, 2010). 
Bir hastanenin vizyon bildirgesi hizmet sunduğu toplumun sağlık bakım gereksinimleri ile ilişkili 
olmalı ve toplumun sağlık statüsünü yükseltmeye olan katkısını açıklamalıdır. Ayrıca vizyon 
bildirgesi, hastanenin sağlık hizmetleri içindeki rolüne yer verecek şekilde hazırlanması gerektiği 
söylenebilir. 

Etkili bir vizyon bildirgesinin kısa ve öz olması, paydaşlar tarafından kolayca anlaşılması (Ocak vd. 
2016), ilham verici, anlamlı, net,  hatırlanabilir olması önem arz etmektedir.  Ağırbaş (2016) iyi bir 
hastane organizasyon yapısının oluşturulabilmesi için dikkate alınması gereken kurallar arasında 
hastanenin vizyon ifadesinin açık ve anlaşılır şekilde belirlenmesi gerektiğini ileri sürmektedir. 

Bu çalışma, Türkiye de faaliyet gösteren mülkiyeti özel sektöre ve kamuya ait olan hastanelerin vizyon 
ifadelerinde hangi öğelerin sık kullanıldığı, öğelerin tamamının kullanılıp kullanılmadığını ve bu 
öğelerin kullanımında benzerlik olup olmadığını, ayrıca bu öğelerin hastanelerin mülkiyet yapısına, 
hizmet türüne, eğitim statüsüne, akreditasyon durumuna ve zincir olma durumuna göre farklılık 
gösterip göstermediğini araştırmaktadır. 

İşletmelerde bir süreç olarak ele alınan ve uygulanmaya çalışılan stratejik yönetimin amacı, 
işletmelerin uzun dönemli nihai sonuca ulaşmasını sağlama, uzun dönemde yaşamını devam 
ettirmesini, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasını ve sektör ortalaması üzerinde getiri elde 
etmesini gerçekleştirmektir. Burada “uzun dönem” ifadesinde anlatılmak istenen arzulanan nihai 
sonuca odaklanmış bir süreyi kapsamasıdır. Arzulanan nihai sonuca odaklanmış süreyi genelde pratik 
olarak misyon, vizyon ve ana amaçlar belirler (Ülgen ve Mirze, 2010).  Stratejik yönetimin odak 
noktalarından biri olan, stratejik yönetim sürecinin üçüncü aşamasını oluşturan işletmenin kurumsal 
yönelimini ortaya koyan ve betimleyen faktörlerden birisi olan vizyon bildirgesi önemli hale 
gelmektedir. Stratejik yönetimin önemli araçlarından biri olan vizyon ifadesi son yıllarda birçok 
araştırmanın konusu olmaktadır. Ancak vizyona ilişkin araştırmaların, stratejik yönlendirme evresini 
oluşturan unsurlardan biri olan misyon ifadelerine ilişkin yapılan çalışmalar kadar doygunluğa 
ulaşmadığı söylenebilir. Özellikle diğer endüstrilere ilişkin vizyon ifadelerini konu alan araştırmalar 
rastlanılsa da sağlık bakım endüstrisini içerisinde faaliyet gösteren hastanelerin vizyon ifadeleri içeriği 
üzerine yapılan çalışmalara literatürde rastlanılmamıştır. Dolayısıyla bu boşluğu bir nebze gidermek 
amacıyla böyle bir araştırma yapılmış olup, yeni araştırmalara referans olabilecek bir katkı sağlaması 
hedeflenmektedir. Diğer bir ifade ile bu konunun hem literatüre katkı hem de uygulayıcılara fikir 
vermek ve yol göstermek için araştırılması gerektiği düşünülmektedir.  
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2. Yöntem 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de faaliyet gösteren tüm özel sektöre ve kamuya ait olan hastanelerin 
vizyon ifadelerini içerik analizi ile incelemek ve hastanelerin mülkiyet yapısına, hizmet türüne, eğitim 
statüsüne, akreditasyon durumuna ve zincir olma durumuna göre vizyon ifadelerinde farklılık olup 
olmadığını tespit etmektir.   

Bu doğrultuda oluşturulan hipotezler aşağıdaki gibidir: 

1H1: Mülkiyet türüne göre vizyon skorlarında istatistiksel bakımdan anlamlı farklılıklar vardır. 

2H1: Hizmet türüne göre vizyon skorlarında istatistiksel bakımdan anlamlı farklılıklar vardır. 

3H1: Eğitim hastanesi olup olmamasına göre vizyon skorlarında istatistiksel bakımdan anlamlı 
farklılıklar vardır. 

4H1: Akredite olma durumuna göre vizyon skorlarında istatistiksel bakımdan anlamlı farklılıklar 
vardır. 

5H1: Zincir hastane olma durumuna göre vizyon skorlarında istatistiksel bakımdan anlamlı farklılıklar 
vardır. 

Araştırmanın amacına ulaşabilmesi için yöntem olarak içerik analizi benimsenmiştir. İçerik analizi, 
çeşitli döküman ve kayıtların karakterize edilmesi ve karşılaştırılması amacıyla tercih edilen bir analiz 
tekniğidir (Altunışık vd., 2010). Özünde içerik analizi metin halinde sunulan verilerin çözümlenmesi 
için geliştirilmiş bir yöntemdir ve nitel verileri nicel terimlere indirgeyen bir tekniktir (Öğülmüş, 
1991).  

Araştırmanın amacını gerçekleştirmek üzere Türkiye genelinde faaliyet gösteren tüm kamu ve özel 
hastaneler araştırmanın evreni olarak belirlenmiştir. Türkiye'de toplam 884 kamu hastanesi ve 560 
özel hastane faaliyetlerini sürdürmektedir (Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, 
http://rapor.saglik.gov.tr/istatistik/rapor/index.php). Bu çalışma kapsamında internet siteleri 
aracılığıyla toplam 836 kamu ve 525 özel hastanenin vizyon ifadeleri değerlendirmeye alınmıştır. 
Dolayısıyla ulaşılamayan diğer hastanelerin vizyon ifadelerinin değerlendirme dışı kalmış olması 
çalışmanın en önemli sınırlılığını oluşturmaktadır.  

Vizyon ifadelerinin değerlendirilmesinde: geleceğe yönelik umut, meydan okuma ve mükemmellik, 
etkileyicilik ve duygusallık, personel güçlendirme, geleceğe hazırlama ve anımsanabilirlik ve yön 
verme kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığı incelenmiş; araştırmacılar tarafından var olanlara 1, 
olmayanlara 0 verilmiştir. Nihai olarak vizyon skoru ise tüm ifadelerden alınan toplam puan şeklinde 
hesaplanmıştır.  

Veri analizleri SPSS 20 paket programı kullanılarak parametrik testler aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. 
Veri analizinde frekans dağılımları, farklılıklara ilişkin Independent-Samples T Test yapılmıştır.  

3. Bulgular 

Araştırmanın gerçekleştirildiği evrene ilişkin genel karakteristikler Tablo 3'te sunulmuş olup büyük 
çoğunluğunun kamu hastanelerinden oluştuğu, genel hastane olduğu ve eğitim hastanesi olmadığı, 
akredite ve zincir hastane olmayanların çoğunlukta olduğu görülmektedir.  

Tablo 3. Hastanelerin Genel Karakteristiklerine Göre Dağılımı 

General karakteristikler  Frekans Yüzde Geçerli 
Yüzde 

Kümülatif 
Yüzde 

Mülkiyet durumu 
Kamu hastanesi 836 61,4 61,4 61,4 
Özel hastane 525 38,6 38,6 100,0 
Toplam  1361 100,0 100,0  

Hizmet türü 
Genel hastane 1114 81,9 81,9 81,9 
Dal hastanesi 247 18,1 18,1 100,0 
Toplam 1361 100,0 100,0  
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Eğitim hastanesi 
Evet 148 10,9 10,9 10,9 
Hayır 1213 89,1 89,1 100,0 
Toplam 1361 100,0 100,0 

Akreditasyon 
Evet 50 3,7 3,7 3,7 
Hayır 1311 96,3 96,3 100,0 
Toplam 1361 100,0 100,0 

Zincir hastane 
Evet 172 12,6 12,6 12,6 
Hayır 1189 87,4 87,4 100,0 
Toplam 1361 100,0 100,0 

Hastanelerin altı boyutta gerçekleştirilen vizyon ifade analizleri Tablo 4’te sunulmuştur. Elde 
dilen bulgulara göre geleceğe yönelik umut boyutunda birçok hastanenin gerekli ifadeleri içerdiği 
görülmektedir. Diğer boyutlara nazaran vizyon ifadelerinde en fazla yer alan boyut olarak dikkat 
çekicidir. Sırasıyla; anımsanabilirlik ve yön verme, mükemmellik ve meydan okuma, etkileyicilik ve 
duygusallık, personel güçlendirme ve geleceğe hazırlama vizyon ifadelerinde azalan oranlarda yer 
almıştır. Diğer bir dikkat çekici nokta ise geleceğe hazırlama boyutunun vizyon ifadelerinde nispeten 
az oranda yer almasıdır.  

Tablo 4. Hastanelerin Vizyon İfadelerinin İçerik Analizi 

İfade Değer Frekans Yüzde Geçerli 
Yüzde 

Kümülatif 
Yüzde 

Geleceğe 
yönelik umut 

Hayır 77 5,7 6,8 6,8 
Evet 1053 77,4 93,2 100,0 
Toplam 1130 83,0 100,0 
Kayıp veri 231 17,0 
Toplam 1361 100,0 

Meydan okuma 
ve mükemmellik 

Hayır 302 22,2 26,7 26,7 
Evet 828 60,8 73,3 100,0 
Toplam 1130 83,0 100,0 
Kayıp veri 231 17,0 
Toplam 1361 100,0 

Etkileyicilik ve 
duygusallık 

Hayır 398 29,2 35,2 35,2 
Evet 732 53,8 64,8 100,0 
Toplam 1130 83,0 100,0 
Kayıp veri 231 17,0 
Toplam 1361 100,0 

Personel 
güçlendirme 

Hayır 580 42,6 51,3 51,3 
Evet 550 40,4 48,7 100,0 
Toplam 1130 83,0 100,0 
Kayıp veri 231 17,0 
Toplam 1361 100,0 

Geleceğe 
hazırlama 

Hayır 724 53,2 64,1 64,1 
Evet 406 29,8 35,9 100,0 
Toplam 1130 83,0 100,0 
Kayıp veri 231 17,0 
Toplam 1361 100,0 

Anımsanabilirlik 
ve yön verme  

Hayır 282 20,7 25,0 25,0 
Evet 848 62,3 75,0 100,0 
Toplam 1130 83,0 100,0 
Kayıp veri 231 17,0 
Toplam 1361 100,0 

Hastanelerin mülkiyetlerine bağlı olarak vizyon skorlarının dağılımı Tablo 5’te sunulmuş olup kamu 
hastanelerinin yaklaşık %80’inin, özel hastanelerin ise yaklaşık %60’ından fazlasının ortalama ve üstü 
skorlara sahip olduğu görülmektedir. Özel hastanelerin skorları incelendiğinde %32’lik büyük bir 
çoğunluğunun vizyon ifadelerine ulaşılamamış olunması büyük bir sorundur. Karşılaştırma 
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yapıldığında kamu hastanelerinin özel hastanelere göre daha yüksek düzeyde vizyon ifadelerine önem 
ve özen gösterdikleri ortaya çıkmaktadır.  

Tablo 5. Hastanelerin Mülkiyetlerine Bağlı Vizyon Skorlarına Göre Dağılımı 

Y
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Ç
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Toplam 

Mülkiyet  
Kamu 65(,07) 31(,03) 80(,09) 215(,25) 175(,20) 194(,23) 76(,09) 836 
Özel  171(,32) 9(,01) 21(,04) 88(,16) 85(,16) 106(,20) 45(,08) 525 

Toplam 236(,17) 40(,02) 101(,07) 303(,22) 260(,19) 300(,22) 121(,08) 1361 

Mülkiyet türüne göre vizyon skorları farklılıklarına ilişkin analiz sonucu Tablo 6’da gösterilmiştir. 
Buna göre her altı boyut bakımından iki tür hastane arasında anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. Bu 
farklılıklar, geleceğe yönelik umut, meydan okuma ve mükemmellik, etkileyicilik ve duygusallık, 
geleceğe hazırlama boyutlarında özel hastanelerin; personel güçlendirme, anımsanabilirlik ve yön 
verme boyutlarında ise kamu hastanelerinin daha yüksek ortalamaya sahip olmasından 
kaynaklanmaktadır. Toplam skor bakımından kamu hastanelerinin daha yüksek ortalamaya sahip 
olduğu ve bunun istatistiksel bakımdan anlamlı olduğu da görülmektedir. Dolayısıyla "1H1: Mülkiyet 
türüne göre vizyon skorlarında istatistiksel bakımdan anlamlı farklılıklar vardır." desteklenmiştir.  

Tablo 6. Mülkiyet Türüne Göre Vizyon Skorlarının Farklılıklarına İlişkin T Testi 

Mülkiyet türü N X S.S. F P 

Geleceğe yönelik umut Kamu hastaneleri 774 ,9173 ,27559 35,222 ,000* 
Özel hastaneler 356 ,9635 ,18784 

Meydan okuma ve 
mükemmellik 

Kamu hastaneleri 774 ,7041 ,45673 48,011 ,000* 
Özel hastaneler 356 ,7949 ,40431 

Etkileyici ve duygusal Kamu hastaneleri 774 ,6098 ,48811 77,809 ,000* 
Özel hastaneler 356 ,7303 ,44441 

Personel güçlendirme Kamu hastaneleri 774 ,5052 ,50030 8,562 ,004* 
Özel hastaneler 356 ,4466 ,49784 

Geleceğe hazırlama Kamu hastaneleri 774 ,3256 ,46889 33,082 ,000* 
Özel hastaneler 356 ,4326 ,49613 

Anımsanabilirlik ve yön 
verme 

Kamu hastaneleri 774 ,7649 ,42436 10,205 ,001* 
Özel hastaneler 356 ,7191 ,45007 

Toplam skor Kamu hastaneleri 836 3,5431 1,61484 130,458 ,000* 
Özel hastaneler 525 2,7714 2,17663 

* p ≤ 0,05

Tablo 7’de hizmet türüne bağlı vizyon skor karşılaştırmaları yer almaktadır. Bu verilere göre 
anımsanabilirlik ve yön verme boyutunda dal hastanelerinin, geleceğe yönelik umut, personel 
güçlendirme ve geleceğe hazırlama boyutlarında ise genel hastanelerin yüksek skorlara sahip 
olmasından kaynaklı farklılıklar ortaya çıkmış, diğer boyutlarda anlamlı farklılıklar görülmemiştir. Bu 
nedenle "2H1: Hastane türüne göre vizyon skorlarında istatistiksel bakımdan anlamlı farklılıklar 
vardır." hipotezi kısmen desteklenmiştir.  

Tablo 7. Hizmet Türüne Göre Vizyon Skorlarının Farklılıklarına İlişkin T Testi 

Hizmet türü N X S.S. F P 

Geleceğe yönelik umut Genel hastane 916 ,9367 ,24367 6,866 ,009* 
Dal hastanesi 214 ,9112 ,28510 

Meydan okuma ve Genel hastane 916 ,7358 ,44114 ,887 ,347 
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mükemmellik Dal hastanesi 214 ,7196 ,45024 

Etkileyici ve duygusal Genel hastane 916 ,6419 ,47970 3,294 ,070 
Dal hastanesi 214 ,6729 ,47026 

Personel güçlendirme Genel hastane 916 ,4945 ,50024 7,402 ,007* 
Dal hastanesi 214 ,4533 ,49898 

Geleceğe hazırlama Genel hastane 916 ,3690 ,48280 9,692 ,002* 
Dal hastanesi 214 ,3178 ,46670 

Anımsanabilirlik ve yön 
verme 

Genel hastane 916 ,7445 ,43636 3,881 ,049* 
Dal hastanesi 214 ,7757 ,41810 

Toplam skor Genel hastane 1114 3,2253 1,91144 3,023 ,082 
Dal hastanesi 247 3,3360 1,78420 

* p ≤ 0,05

Tablo 8’de eğitim hastanesi olma durumuna göre vizyon skorları karşılaştırmaları yer almakta olup 
meydan okuma ve mükemmellik, personel güçlendirme ve toplam skor bakımından eğitim 
hastanelerinin daha yüksek ortalamaya, etkileyicilik ve duygusallık bakımından ise eğitim hastanesi 
olmayanların daha yüksek ortalamaya sahip olmalarından kaynaklı farklılıklar olduğu görülmektedir. 
Bu nedenle "3H1: Eğitim hastanesi olup olmamasına göre vizyon skorlarında istatistiksel bakımdan 
anlamlı farklılıklar vardır." hipotezi kısmen desteklenmiştir.  

Tablo 8. Eğitim Hastanesi Olma Durumuna Göre Vizyon Skorlarının Farklılıklarına İlişkin T 
Testi  

Eğitim hastanesi N X S.S. F P 

Geleceğe yönelik umut Evet 134 ,9403 ,23782 ,693 ,405 
Hayır 996 ,9307 ,25405 

Meydan okuma ve 
mükemmellik 

Evet 134 ,7985 ,40262 17,008 ,000* 
Hayır 996 ,7239 ,44729 

Etkileyici ve duygusal Evet 134 ,5373 ,50048 14,097 ,000* 
Hayır 996 ,6627 ,47304 

Personel güçlendirme Evet 134 ,5746 ,49625 9,590 ,002* 
Hayır 996 ,4749 ,49962 

Geleceğe hazırlama Evet 134 ,3657 ,48343 ,103 ,748 
Hayır 996 ,3584 ,47978 

Anımsanabilirlik ve yön 
verme 

Evet 134 ,7687 ,42327 1,145 ,285 
Hayır 996 ,7480 ,43438 

Toplam skor Evet 148 3,6081 1,66858 7,023 ,008* 
Hayır 1213 3,2012 1,90987 

* p ≤ 0,05

Akreditasyon durumuna göre vizyon skor farklılıkları Tablo 9’da gösterilmektedir. Bu verilere göre 
geleceğe yönelik umut, meydan okuma ve mükemmellik ile personel güçlendirme boyutlarında 
akredite olan hastanelerin daha yüksek ortalama sahip olmalarından kaynaklı istatistiki farklılıklar 
bulunmaktadır. Dolayısıyla "4H1: Akredite olma durumuna göre vizyon skorlarında istatistiksel 
bakımdan anlamlı farklılıklar vardır." hipotezi kısmen desteklenmiştir.  

Tablo 9. Akreditasyon Durumuna Göre Vizyon Skorlarının Farklılıklarına İlişkin T Testi 

Akreditasyon N X S.S. F P 

Geleceğe yönelik umut Evet 43 1,0000 ,00000 15,375 ,000* 
Hayır 1085 ,9290 ,25689 

Meydan okuma ve 
mükemmellik 

Evet 43 ,9302 ,25777 73,992 ,000* 
Hayır 1085 ,7244 ,44701 

Etkileyici ve duygusal Evet 43 ,6512 ,48224 ,008 ,930 
Hayır 1085 ,6479 ,47784 
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Personel güçlendirme Evet 43 ,5581 ,50249 4,687 ,031* 
Hayır 1085 ,4848 ,50000 

Geleceğe hazırlama Evet 43 ,3953 ,49471 ,749 ,387 
Hayır 1085 ,3585 ,47979 

Anımsanabilirlik ve yön 
verme 

Evet 43 ,6977 ,46470 2,110 ,147 
Hayır 1085 ,7521 ,43201 

Toplam skor Evet 50 3,6400 1,79296 ,624 ,430 
Hayır 1309 3,2299 1,89272 

* p ≤ 0,05

Zincir hastane olma durumuna göre vizyon skor farklılıkları Tablo 10’da gösterilmekte olup beş 
boyutta anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir. Geleceğe yönelik umut, meydan okuma ve 
mükemmellik, geleceğe hazırlama boyutlarında zincir hastanelerin daha yüksek ortalamaya sahip 
olmasından; personel güçlendirme ve toplam skor bakımından ise zincir olmayan hastanelerin daha 
yüksek ortalamaya sahip olmasından kaynaklı farklılıklar ortaya çıkmıştır. Bu nedenlerle "5H1: Zincir 
hastane olma durumuna göre vizyon skorlarında istatistiksel bakımdan anlamlı farklılıklar vardır." 
hipotezi kısmen desteklenmiştir. 

Tablo 10. Zincir Olma Durumuna Göre Vizyon Skorlarının Farklılıklarına İlişkin T Testi 

Zincir hastane N X S.S. F P 

Geleceğe yönelik umut Evet 72 ,9722 ,16549 8,655 ,003* 
Hayır 1058 ,9291 ,25676 

Meydan okuma ve 
mükemmellik 

Evet 72 ,8194 ,38735 16,358 ,000* 
Hayır 1058 ,7268 ,44579 

Etkileyici ve duygusal Evet 72 ,6111 ,49092 1,412 ,235 
Hayır 1058 ,6503 ,47711 

Personel güçlendirme Evet 72 ,3056 ,46387 188,097 ,000* 
Hayır 1058 ,4991 ,50024 

Geleceğe hazırlama Evet 72 ,4306 ,49863 3,905 ,048* 
Hayır 1058 ,3544 ,47857 

Anımsanabilirlik ve yön 
verme 

Evet 72 ,7917 ,40897 3,235 ,072 
Hayır 1058 ,7476 ,43457 

Toplam skor Evet 172 1,6453 2,12114 44,129 ,000* 
Hayır 1189 3,4769 1,73560 

* p ≤ 0,05

4. Sonuç

Türkiye'de faaliyet gösteren tüm özel sektöre ve kamuya ait hastanelerin vizyon ifadelerini içerik 
analizi ile incelemek ve hastanelerin bazı kriterler bağlamında vizyon ifadelerinde farklılık olup 
olmadığını tespit etmek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada elde edilen en önemli sonuçlardan biri, 
yaklaşık %17’lik bir oranın vizyon ifadelerine hiç yer vermemesidir. Bu oranın büyük çoğunluğunun 
da özel hastanelerden oluştuğu tespit edilmiştir. Oysaki her sistemin yaşama güdüsü ile faaliyet 
gösterdiği ve en temel amaçlarından birinin yaşamını sürekli kılmak olduğu düşünüldüğünde, bu 
amaca hizmet eden önemli bir kriterin yok sayılması ve buna ilişkin değerlendirmelerin yapılmaması, 
bu örgütlerin gelecek belirsizliği ile daha fazla karşı karşıya kalmasına ve hangi stratejilerin izleneceği 
ve bu doğrultuda hangi operasyonel taktiklerin oluşturulacağı konusunda belirsizlik yaşamasına 
sebebiyet verebilecektir.  

Kamu hastanelerinin özel hastanelere kıyasla vizyon ifadesi oluşturma ve bunu bu çalışmada 
belirlenen altı kriter bağlamında belirlemede daha başarılı oldukları görülmüştür.  Aslında kamu 
hastanelerinin amaçlarının belirlenmesinde üst akıl olan Sağlık Bakanlığı hedef ve politikaları 
etkileyici ve bağlayıcı bir unsur iken özel hastaneler için böyle bir bağlayıcılık söz konusu değildir. 
Dolayısıyla bu açıdan değerlendirme yapıldığında özel hastanelerin daha öznel, özerk ve kapsayıcı bir 
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vizyona sahip olması daha olası iken elde edilen sonucun tersi yönde olduğu görülmektedir.  Gelecek 
araştırmalarda bunların nedenlerine ilişkin ayrıntılı çalışmaların yapılması durumun açıklanmasına 
yardımcı olacaktır.  

Hastanelerin genel olarak vizyon ifadeleri incelendiğinde, geleceğe yönelik umudun en yüksek 
ortalamaya sahip olurken geleceğe hazırlayıcı ana felsefenin eksik bırakıldığı (en düşük ortalamaya 
sahip) tespit edilmiştir. Bir yaşam felsefesine sahip olmadan salt olmayı istemek ve buna bağlı umudu 
arttırmak sağlam temelleri oluşturmadan bir sistemi ne kadar ayakta tutabilir, geleceğe ve değişimlere 
karşı nasıl dirençli kılabilir tartışılması gereken bir diğer önemli husustur. Stratejik yönetim sürecinde 
yapılan planlamaların daha dikkatli yapılması ve bunların diğer tüm paydaşlarca paylaşılabilen ve 
örgüt tarafından gerçekleştirilebilme potansiyelinin yüksek olduğu bir düzeye getirilmesine ihtiyaç 
olduğu görülmektedir.   

Tüm bunlarla birlikte mülkiyet tipi, hizmet türü, eğitim durumu, akreditasyon ve zincir hastane olma 
durumuna göre vizyon ifadelerinin çeşitli boyutlarında anlamlı farklılıklar olduğu orta çıkmıştır. 
Hastaneler, sürekli değişen çevresel koşullar, artan maliyetler, dalgalanan bir talep ve önemli yönetsel 
problemlerle yüzleşen bir sektörde yer almaktadır (Vandijck vd., 2007). Tüm bu özellikler nedeniyle 
tüm hastane türlerinin birbirine benzer özellikler göstermeye başlaması olası beklenen bir durum iken 
gerçekte farklılaşmaların ortaya çıkması, bunların sebeplerine ilişkin araştırmaların yapılmasını gerekli 
hale getirmektedir.  

Bir bütün olarak değerlendirme yapıldığında mükemmele ulaşan hastane oranının %8 olması, stratejik 
yönetimde vizyon belirlemenin öneminin çok net anlaşılmadığı izlenimi uyandırmaktadır. Stratejik 
yönetim ve bunun alt bağlamında vizyona ilişkin örgütlerin öğrenmeye ve bunları uygulamaya 
dökmeye ihtiyaçları olduğu açık bir gerçekliktir.  

Sonuç olarak sağlık hizmet sunumunda maliyetlerin artması, sağlık hizmetlerinde kullanılan 
teknolojideki gelişmeler, toplumun sağlık hizmetlerine olan gereksinim ve beklentilerinin değişmesi 
sağlık bakım endüstrisinde yoğunlaşan rekabet,  değişken ve dinamik çevrede faaliyet gösteren 
hastanelerin stratejik yönetim uygulamalarına olan ihtiyacı geçmişe oranla daha da arttırmıştır. 
Hastane örgütleri stratejik yönetim sürecini sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi için vizyon 
bildirgesini iyi anlayabilme, önemini kavramalı ve gerekli faydayı sağlayabilmek için uygun öğelerden 
oluşturmalıdır. Hastanelerin vizyon ifadelerini oluşturma esnasında gösterilecek hassasiyet, diğerlerine 
göre performans farklılıkları oluşturarak, toplumun sağlık seviyesine olumlu katkılar sağlayacağı ileri 
sürülebilir. 
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ÖZEL SAĞLIK KURUMLARININ WEB SİTESİ ÖZELLİKLERİ 
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ 

Feyza Şenay1 

Özet 
İletişim aracı olarak kullanılan web siteleri hayatımızın her alanında karşımıza çıkmakla beraber özel sağlık 
kurumlarında web siteleri hastaneye hastaların gelmeden birçok bilgiyi edinecekleri bir tanıtım aracı rolündedir. 
Web siteleri tüketim toplumunda birçok alanda tanıtımların yapıldığı, müşteri kitlesine internet yoluyla ulaşılmak 
istenmesi özel sağlık kuruluşlarının da etkin olarak kullandığı bir araçtır. Bu çalışma ile Ankara ilinde bulunan 
toplam 33 hastanenin web sitesi incelenmiştir. Hastane web sitelerine ait 7 farklı özellik sıklık ve yüzdelerle 
değerlendirip yorumlanmıştır. Rekabet ortamında web sitelerinde gereken özellikleri hastane yönetimlerinin 
sağlamadığı ortaya çıkmıştır. Çoğu hastanenin web sitesinde Kurum bilgilerine ait verilerin içinde ziyaretçi 
bilgilerini sınırlı tuttuğu (%51,5), yabancı hastalara yönelik işlemlerin yetersiz olduğu tespit edilmiştir (%18,2). 
Geri dönüş almak için etkin olması gereken hasta memnuniyet anketi sekmesinin aktif olmadığı (%12,1), hekime 
danışma sisteminin yetersiz olduğu saptanmıştır (%6,1). Genel sağlık bilgileri (%97), kolaylaştırıcı randevu 
işlemlerinin yeterli düzeyde olduğu görülmüştür (%93,9). Kurum ile ilgili birçok bilginin sunumu web sitesinden 
gerçekleşeceği için sağlık kurumuna sadakat arttırma amaçlı hastane yönetimlerinin gereken önemi göstermesi 
önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Hastane Web Siteleri, Web Site İçeriği, Özel Hastane 

A STUDY ON THE WEBCITE PROPERTIES OF SPECIAL HEALTH CORPORATIONS: ANKARA 
PROVINCIAL EXAMPLE 

Abstract 
Websites used as communication tools are a means of publicity in all areas of our lives, as well as being a means 
of promoting websites in private health institutions where patients can get a lot of information without coming to 
the hospital. Web sites are made by many publicity announcements in the consumer society, and access to the 
customer mass via the internet is a tool that private healthcare institutions use effectively. This study examined the 
website of a total of 33 hospitals in Ankara. Seven different features of hospital web sites were evaluated and 
interpreted in terms of frequency and percentage. It has emerged that hospital administrations do not provide the 
necessary features in a competitive environment. Most of the patients had limited visitor information (51.5%) in 
the data of Institutional information on the web site and it was found that the procedures for foreign patients were 
insufficient (18.2%). The patient satisfaction questionnaire which was supposed to be effective for returning was 
not active (12.1%) and the pharmacy counseling system was found to be inadequate (6.1%). General health 
information (97%), facilitating appointment procedures were found to be sufficient (93,9%). It is recommended 
that hospital administrations aim to increase loyalty to the health institution should show the importance of 
providing information about the institution from the web site. 

Keywords: Hospital Web Sites, Web Site Content, Private Hospital 
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1. GİRİŞ

Hastane web siteleri hastanelerin tanınırlığı, daha çok kesime hitap edebilmesi, kullanımdaki kolaylığı 
sayesinde hastanelerin özellikle özel sağlık kuruluşlarının pazarlamasında tanıtımında etkin role 
sahiptir. Web bilişim sistemleriyle özel sağlık kuruluşları kendi reklamlarını potansiyel hasta kesimine 
tanıtmaktadır. Hasta ve hasta yakınları kolaylaştırıcı işlemler ile tedavi haricinde bütün bilgileri web 
siteleri aracılığıyla kolayca edinmektedir.  Birçok mal ve hizmet sunucu hedef kitleye reklam ve 
tanınırlık adına internet teknolojileriyle ulaşabilmekte ve reklam hizmetlerini etkin bir şekilde 
kullanabilmektedir.  

Sağlık kurumlarında da hem sağlık profesyonellerinin hem sağlık yöneticilerinin hem de hasta ve hasta 
yakınlarının internet yoluyla birçok sağlık bilgisine ulaşabildikleri görülmüştür. Hekimler internet 
yoluyla mail, canlı destek, kişisel web sayfaları gibi alanlarda hasta ve hasta yakınlarına bireysel hizmet 
vermekteyken, sağlık kurumları da web sayfaları üzerinden birçok sağlık, hekim, kurum hizmetleri gibi 
alanda hedef müşteri kitlesi olan hasta ve hasta yakınlarına bilgi verebilmektedir. 

Sağlık hizmeti sunanlar, artık daha bilinçli ve daha sorgulayan bir hasta profili ile karşı karşıyadırlar. 
Hastalar iletişim araçları ve bilişim imkânları aracılığıyla, bilgi edinebilmekte ve sağlık kurumu 
hakkında birçok bilgiyi kendi imkânlarıyla edinebilmektedir.  

Sağlık kurumlarında internet sayesinde ulaşılabilen web sayfaları hastane ve ilgili sağlık kuruluşuna 
gitmeden birçok alanda bilgi verilmesini sağlamaktadır. Sağlık kurumlarının müşterisi olma özelliğinde 
olan hasta ve hasta yakınları kişisel bilgisayar, telefon gibi internet özelliği olan cihazlardan gerekli 
bilgilere ulaşıp hastane, hekim gibi birçok tercihinde karar verici durumda hastane web sitelerini 
kullanabilmektedirler.  

Gelişmiş toplumlarda eğitim seviyesinin de artmasıyla insanlar daha bilinçli ve kendileriyle ilgili 
konularda özellikle de sağlık gibi risk faktörlerinin fazlaca olduğu hizmet alanında daha sorgulayıcı 
olmaktadır. 

Günümüz teknoloji çağında internet kullanımı artmış ve evrensel bilgi kaynağı haline dönüşmüştür. Kısa 
sürede birçok bilgiye ulaşabilme ve farklı kaynaklardan bilgileri edinebilme kolaylığı sayesinde 
hayatımızın hemen her anında internet erişimi yer almaktadır.  

Türkiye İstatistik Kurumunun (TUİK) verilerine göre Bilgisayar ve İnternet kullanımı 2018 yılında 16-
74 yaş grubundaki bireylerde sırasıyla %59,6 ve %72,9 oldu. Hanelerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı 
Araştırması verileri ise 2017 yılında sırasıyla %56,6 ve %66,8 idi. Hanehalkı bilişim teknolojileri 
kullanım araştırması sonuçlarına göre 2018 yılı Nisan ayında hanelerin %83,8’i evden İnternete erişim 
imkânına sahip oldu. Bu oran 2017 yılının aynı ayında %80,7 idi.  

TUİK, Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırma verilerinde web sitesine sahip olma oranı 
2016 yılında %66 iken, 2017 yılında bu oran artarak %72,9’dur. 

TUİK, Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırma verilerinde 2016 yılının ilk üç ayında 
"Sağlıkla ilgili bilgi arama (yaralanma, hastalık, beslenme, vb.)" oranı %65,9 iken 2017 yılının il üç 
ayında bu oran %69’6’a çıkmıştır. 2016 yılının ilk üç ayında "Web sitesi üzerinden bir doktordan 
randevu alma (sağlık kuruluşu veya hastane vb.)" oranı ise %34,2’dir. 

Giderek artan internet kullanma sıklığı, müşteri rolündeki hasta ve yakınlarının, sağlık profesyonellerini 
çeşitli paydaşların bilgi ihtiyacını karşıladığı bir alan haline gelmiştir. İnternet ortamında birçok bilginin 
yer aldığı hastane web sitelerinde hastanın hekim, otopark bilgilerinin dahi yer aldığı otelcilik hizmetleri 
gibi birçok alanda bilgi sağlanmaktadır.  Web siteleri sayesinde kurum ile ilgili birçok bilginin sunumu 
web sitesinden gerçekleşeceği için sağlık kurumuna sadakat artacaktır. Web sitesi tasarımının kültürler 
arası sadakatin habercisi olarak araştırıldığı bir çalışmada, Cyr vd. (2005), sadakatin bir web sitesini 
yeniden ziyaret etme veya gelecekte satın alma niyetini tanımlamıştır. 

Hastane web siteleri hasta ve sağlık profesyonelleri bilgi, araştırma ve iletişim için web kaynaklarını 
kullanan bir reklam platformu haline gelmektedir. Tüm paydaşların, verilerin paylaşılmasını sağlayan 
kesintisiz bir ağa entegre edeceği web sayfaları gelişen teknolojilerle farklı boyutlar kazanacaktır ve e-
hastaneler olma yolunda büyük adımlara basamak oluşturacaktır. 
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Hekimler ve hastalar arasında web kullanım sıklığı ve süresindeki değişiklikleri araştıran birçok çalışma 
olmasına rağmen hiçbiri web sitesi güvencesi ve etkinlik konularına odaklanmamıştır. Sivasailam vd. 
(2002), web sitelerindeki bilgi güvencesi sorunlarının bazılarını araştırmış fakat araştırmaları bir sağlık 
kuruluşu alanında yürütülmemiştir. Web sitelerinin etkinliğini değerlendirmek ve üst düzey sağlık 
kurumlarının web sitelerinin etkinliğini analiz eden Randeree ve Rao (2004) web sitelerinin yalnızca 
%1’inin aktif bir gizlilik politikası izlediğini ortaya çıkartmıştır. 

Sağlık sisteminde sadakatin memnuniyet odaklı olduğunu ve web sitesinin istenilene yanıt vermesi, 
güvenliği ve teknik işlevselliğinin güvene etki ettiği anlaşılmıştır. 

İstanbul’daki hastanelerin web sitesi özelliklerini inceleyen Uğurluoğlu, hastanelerin web sitelerinin 
basit elektronik broşür becerilerine sahip olduğunu ve gelecek yıllarda hastanelerin web sitelerinin 
sağlık bilgisinin sunumunda ve hasta bakımındaki önemli potansiyelinin farkına varılması gerekliliğini 
vurgulamıştır (2009:87). 

2. YÖNTEM

Bu araştırmada ele alınan Ankara ili özel hastaneleri web sitelerinin kapsamları ve içerikleri hakkında 
bilgi sağlanması amaçlanmıştır. 

Sağlık kurumuna ulaşmada günümüz teknolojilerinin yardımlarıyla web sayfalarının çarpıcı nitelikte 
olması birçok açıdan hastaların dikkatini çekmek için önemli bir faktördür. Hastaların hastanenin 
imkânlarını tanıma, hastaneye olan sadakatinin sürekliliğinin sağlanması açısından web bilişim 
sistemleri hastaneye ulaşmadan bir hastanın hastane, hekim, otelcilik hizmetleri gibi birçok faktörü 
öncesinde görme imkânı sağlayacaktır. 

Çalışmada Uğurluoğlu (2009)’nun İstanbul ili özel hastaneleri üzerinde yaptığı çalışmada kullandığı 68 
farklı web sitesi özelliğini içeren kontrol listesi ile yapılmış ve bu listede yer alan web sitesine ait 
özelliklerin olup olmadığı kontrol edilmiştir.  

Kurum bilgileri, hedef grup ve paydaş bilgisi, sağlık bilgisi, ürün/hizmet bilgisi, güncellik ve 
bilgilendirme, kolaylaştırıcı işlemler, finansal bilgiler gibi 7 ana başlık üzerinde bulgular elde edilip, 
bulguların değerlendirilmesinde SPSS (Statistical Packages for The Social Sciences) programı 
kullanılmıştır. Araştırmada elde edilecek veriler sıklık ve yüzdelerle değerlendirip yorumlanmıştır. 

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık İstatistikleri Dairesi Başkanlığı ile yapılan 
görüşme sonucunda 03.07.2018 tarihi itibarıyla Ankara ilinde 35 özel hastane bulunduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Bazı hastaneler kurumsallaşma sürecinde hızlanmış ve birden fazla sağlık tesisine sahip 
olmaktadır. 2 hastanenin 1, 2 hastanenin 2 adet şubesi bulunmasından dolayı, birden fazla tesisi olan 
hastanelerle birlikte toplam 39 hastane Ankara ilinde hizmet vermektedir. Aynı kuruma ait farklı 
alanlarda konumlanmış hastanelerin web sayfalarında değişiklik olmadığı için hastane sayısında evren 
olarak 33 hastane web sitesi ele alınmıştır. 

Bu araştırma, Ankara ili özel hastaneleri web siteleriyle sınırlıdır. Ancak, bu çalışma sağlık kurumlarının 
öz bakış açısını incelemediğinden araştırmanın kısıtı sadece hastane dışından birey ve kurumların 
hastane web sitesinin görünümüyle sınırlandırılmıştır.  

3. BULGULAR

Ankara ilinde hizmet veren 33 özel hastanenin tamamında web sitesi bulunmaktadır. Özel sağlık 
kurumlarının rekabet ortamında bütün hastanelerin web sitesine sahip olması özel sektörün bu 
gerekliliğini önemsediğini göstermektedir. 

Ankara ilinde hizmet veren özel hastanelerin web sitesi özelliklerinden kurum bilgilerine ait bulgular 
Tablo 1’de gösterilmiştir. 
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Tablo 1. Kurum Bilgilerine Ait Bulgular 

Toplam 
(N=33) 

Kurum Bilgileri n % 
Tarihçe 7 23,1 
Telefon numarası 33 100 
Adres bilgisi 33 100 
Kroki (harita/yer bilgisi) 29 87,9 
Misyon/vizyon ifadeleri 29 87,9 
Kurum hakkında güncel haberler 31 93,9 
Kurum içi duyurular 2 6,1 
Basında biz haberleri 12 36,4 
Hastane logosu 33 100 
Otopark bilgisi 9 27,3 
Ziyaretçi bilgisi 17 51,5 
Sanal gezinti 6 18,2 
Servislerin listesi 30 90,9 
Servislerin yeri 0 0 

Tablo 1’e göre hastane tarihçelerinden ayrı bir sekmede bahsedilmediği anlaşılmaktadır (%23,1), telefon 
numarası, misyon/vizyon bilgileri, kurum hakkında birçok güncel haberler çoğu web sitesinde 
mevcuttur. Kurumların kendi iç duyuruları web sitesinde yayınlanmaması kurum kültürü gereği ve 
kurum mahremiyeti gereği önemli bir unsurdur. Adres bilgilerine ait veriler ve hastanelere ait olan 
logolar bütün hastane web sitelerinde mevcuttur (%100).  Sanal olarak hastanenin içinde hissini yaratan 
görselliğin ön planda olduğu sanal hastane özelliğinin web sitelerinde bulunma oranı %18,2’dir. 
Hastanelerin kurumsallaşma yolunda hızla ilerleyeceği düşünülen tanınırlığı arttıracak olan alanlardan 
birisi de basında yer almasıdır. Basında biz sekmesine sahip hastane web sitesi sayısı 12’dir.Hastanelerin 
harita üzerindeki konumları çoğu kurumda yer alırken (%87,9), hastaneye ulaşım gibi bilgilere yer 
verilmemiştir. Özel hastane olmasına karşın vale hizmetinden ya da otopark bilgilerinden yalnızca 9 
özel hastane bahsetmiştir. Ziyaretçilere ait bilgiler, hastane kuralları bilgiler sınırlıdır (%51,5). 
Hastanelerde hangi servisin yer aldığı bilgisine yer veren 30 hastane vardır (%90,9) fakat hastanelerde 
yönlendirme tabelaları olsa dahi hangi servisin hastanenin hangi bölgesinde ya da hangi katta 
konumlandığı bilgisi hiçbir hastane web sitesinde belirtilmemiştir. Günümüzde özel hastanelerden 
hizmet alan hastalara servislerin yerleri online randevu alındığında mesaj yoluyla telefonlarına 
bildirilmektedir. Fakat yine de randevu aşamasından önce servislerin yeri bilgisi ziyaretçiler açısından 
da önemli bir bilgidir. 

Özel sağlık kurumlarında hastaların hastaneyi tercih etme sebeplerinden bir tanesi de hekim seçimidir. 
Tablo 2’ye göre hastanelerde kurumda çalışan hekim bilgileri 2 hastane hariç belirtilmiştir (93,9). Hekim 
bilgisine ait isim ve fotoğraf bilgisi aynı orandadır. Hekimlerin özgeçmişlerini web sitesinde yayınlayan 
hastane sayısı 26’dır. Hekimlere ait kurum uzantılı mail adresi yalnızca 7 hastanede belirtilmiştir 
(%21,2). Hekimlere ulaşılabilecek sadece hekime ait dâhili telefon bilgisini paylaşan yalnızca 6 hastane 
mevcuttur. Hastanelerde “hekiminize danışın” ibaresiyle dolaysız olarak hekime ulaşılabilecek yalnızca 
2 hastane mevcuttur (%6,2). 

Sağlık çalışanlarının mesleklerinde uzmanlaşması adına eğitimler düzenleyip bunu web siteleri 
aracılığıyla paylaşan hastane sayısı azdır (%9,1). 

Kurumlarda büyük çoğunluğu hekimlerin kendi alanlarına göre yazılan makaleler, haberler 
bilgilendirme paylaşımları e-bülten, e-dergi kısmında yer almaktadır. Belirli aralıklarda yazı yayınlayan 
hastane sayısı 14’tür (%42,4).  
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Sağlık turizminin her geçen gün arttığı ülkemizde Ankara ili özel hastaneleri web sitelerinde Türkçe 
dışında yabancı dil desteği %54,5 oranındadır. Yabancı hastalara yönelik bilgiler ise sadece 6 özel 
hastanenin web sitesinde yer almaktadır (%18,2). 

Sağlık sektöründe hatanın telafisinin zor olduğu düşünüldüğünde kurumların hatalarını görerek, hasta 
ve hasta yakınlarından belirli şikâyetler üzerine önlemler geliştirerek iyileştirme çalışmaları yapabilirler. 
Bu durumda hasta ve hasta yakınlarına yönelik hastanenin her türlü durumunu içeren anketlerle geri 
dönüşler almak kurumlar için önemli bir stratejik hamledir. Bu kapsamda hasta memnuniyet anketleri 
oluşturulmalı ve hatta web sitelerinden de bu anketlere ulaşım sağlanmalıdır. Ankara ilinde yalnızca 4 
özel hastane web sitesinde hasta memnuniyet anketi mevcuttur (%12,1).  

Ülkemizde hastaların belirli sorumluluklarının olduğu gibi birçok maddeyle sabitlenmiş hakları 
mevcuttur. 19 özel hastane web sitesinde hasta haklarından bahsedilerek hasta ve hasta yakınları 
bilinçlendirilmiştir. 

Hastaların her türlü sorunlarına yönelik geliştirilen bir hastanın haklarını yazılı bir metinle duyuran 
hastane sayısı 19’dur. 

Tablo 2. Hedef Grup ve Paydaş Bilgisine Ait Bulgular 

Toplam 
(N=33) 

Hedef Grup ve Paydaş Bilgisi n % 
Hastaya özel linkler 5 15,2 
Danışman hekim bilgisi 2 6,1 
   Telefon 0 0 

E-posta 0 0 
Kurum hekimleri bilgisi 31 93,9 
   İsim 31 93,9 
   Telefon 6 18,2 

E-posta 7 21,2 
   Özgeçmiş 26 78,8 
   Fotoğraf 31 93,9 
Personel Eğitimi 3 9,1 
E-bülten/E-dergi 14 42,4 
Bağışlar (organ/kan) 2 6,1 
Türkçe dışında dil 18 54,5 
Yabancı hasta bilgisi 6 18,2 
Hasta memnuniyeti anketi 4 12,1 
Hasta hakları 19 57,6 

Toplumun organ/kan gibi konularda bağışlarını destekleyen paylaşım sayısı hastanelerin genelinde 
%6,1’dir. Bu konuda insanları bilinçlendirmek web siteleriyle kolay olmakla birlikte Tablo 3’te 
görüldüğü gibi genel sağlık olaylarına ilişkin bilgiler web sitelerinde oldukça fazla yer almaktadır 
(%97). Toplum sağlığına yönelik bilgiler ve linkler sadece 5 hastanenin web sitesinden yer almaktadır. 

Tablo 3. Sağlık Bilgisine Ait Bulgular 

Toplam 
(N=33) 

Sağlık Bilgisi n % 
Genel sağlık bilgisi 32 97 
Toplum sağlığı olayları 5 15,2 
Daha fazla bilgi için önerilen linkler 5 15,2 
Sağlık etkinlikleri haberleri 26 78,8 
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Arama seçeneği 17 51,5 
Web sitelerinde daha fazla bilgi almak için linklerin paylaşılması reklama yol açacağından yalnızca 5 
özel hastane web sitesinde daha fazla bilgi için önerilen linkler sekmesi mevcuttur. Bu hastaneler 
genellikle kurumsallaşmış ve kendi markalarını yaratmış hastanelerdir. Birçok alana yayılan kurumsal 
hastanelerde farklı kollardaki kendi ürün ve hizmetlerini tanıtma amaçlı web sitelerini aktif 
kullanmışlardır. 

Çoğu hastane (%78,8) sağlık alanında yapmış oldukları etkinlik, çalışma, hastane içi hareketlilikleri web 
sitelerinde paylaşmıştır. Bilgiye kısa yoldan ulaşmanın hedeflendiği arama seçeneği de 17 hastane web 
sitesinde bulunmaktadır. Hastalar aradıkları bir hekim bilgisine ya da kurum ile ilgili bir bilgiye arama 
seçeneğiyle kolaylıkla ulaşabilmektedir. 

Tablo 4. Ürün/Hizmet Bilgisi Ait Bulgular 

Toplam 
(N=33) 

Ürün/Hizmet Bilgisi n % 
Ürün ve hizmet bilgisi 33 100 
Reklâm linkleri 1 3,0 
Web tasarlayıcısı 11 33,3 
Akreditasyon bilgisi (JCI) 8 24,2 
ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi 
Belgesi 

7 21,2 

Tablo 4’e göre hastane web sitelerinde hizmet bilgilerine ait bilgiler tüm hastaneler tarafından 
paylaşılmıştır. Fakat hastaneler kendi markaları haricinden reklam linklerine yer vermemiştir (%3). 

Hastane web sitelerinde görünüş, tasarım gibi belirli kuralları uygulayan yani web sitelerini internet 
ortamına ulaştıran firmalar web tasarlayıcısı sekmesi adı altında 11 hastanede gösterilmiştir (%33,3). 

Kurumların kalite politikaları kapsamında daha iyi hizmet sunabilmesi yani kalite standartlarına 
erişebilmesi için belirli şartların sağlanması gerekmektedir. Bu şartlar Türk Standartları Enstitüsü 
tarafından şartları sağlayan kurumlara verilen ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile 
tescillenmiştir. Bu durumda ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine sahip 7 hastane (%21,2), 
JCI Akreditasyon belgesine sahip 8 hastane (%24,2) mevcuttur. Bu belgelerin varlığını yayınlamayan 
hastanelerin belgelere sahip olduğunu belirten bir bilgi web sitelerinde yer almamaktadır. 

Tablo 5. Güncellik ve Bilgilendirmeye Ait Bulgular 

Toplam 
(N=33) 

Güncellik ve Bilgilendirme n % 
Telif hakkı (copyright) tarihi 27 81,9 
Son güncelleme tarihi 6 18,2 
Gizlilik ilkeleri ve kullanım şartları 12 36,4 

Tablo 5’te görüldüğü gibi telif hakkı (copyright) tarihi 27 hastane web sitesinde yer almaktadır. Sağlık 
alanında gerek teknolojinin gelişmesi gerek insanların bilgiye ihtiyaç duymasının artmasından dolayı 
web sitesinin güncelliğinin koruyup sürekli yenilenmesi gerekirken web sitesinin son güncelleme tarihi 
belirtilen yalnızca 6 hastane mevcuttur (%18,2). Gizlilik ilkeler ve kullanım şartlarına yönelik içeriklerin 
oranı da %36,4’tür. 

Tablo 6. Kolaylaştırıcı İşlemlere ait bulgular ve Tartışma Ait Bulgular 

Toplam 
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(N=33) 
Kolaylaştırıcı İşlemler n % 
Randevu işlemleri 31 93,9 
   Telefon 32 97 

E-posta (e-randevu) 1 3,0 
Laboratuvar sonuçları 29 87,9 
İş başvurusu 21 63,6 
Hekim çalışma planı 2 6,1 
Personel işlemleri 1 3,0 

Tablo 6’ya göre hastanelerin 2’si hariç hepsinde online randevu işlemlerinin web sitelerinde yer aldığı 
anlaşılmaktadır (93,6). Telefon ile randevu işlemi ise 32 hastanede gerçekleşmektedir. E-posta 
işlemleriyle ise randevu sağlayan yalnızca 1 hastane mevcuttur. Sonuçlara kolay ulaşımı sağlamak 
amacıyla 29 hastane web sitesinde online olarak laboratuvar sonuçlarına erişim sağlanmıştır (87,9). 
İnsan kaynakları departmanlarının iş başvurularını bir havuzda topladığı, ihtiyaç olduğunda kişilere 
ulaştığı sistemler web sitelerinde insan kaynakları iş başvurusu sekmesinde mevcuttur. Hazır formlar ile 
veya mail adresiyle iş başvurusu yapılabilecek 21 hastane bulunmaktadır (%63,6). Hekimlerin randevu 
işlemlerinde uygun saatlerinin görülebileceği hekim çalışma planı ise yalnızca 2 hastane web sitesinde 
mevcuttur. Personel ile işlemlerin web sitesinden erişilebildiği 1 hastane bulunmaktadır. 

Tablo 7. Finansal Bilgilere Ait Bulgular ve Tartışma Ait Bulgular 

Toplam 
(N=33) 

Finansal bilgiler n % 
Fiyatlar 1 3,0 
İhale bilgileri 3 9,1 
Anlaşmalı kurumlar (Sigorta bilgisi) 32 97 

Tablo 7’ye göre hastane ücretlerinin yer aldığı yalnızca 1 hastane bulunmaktadır. Hastanelerin 
kurumlarla yaptıkları anlaşmalar gibi bilgilerin bulunduğu ihale bilgileri sekmesi 3 hastane web 
sitesinde bulunmaktadır (%9,1). Anlaşmalı kurumlar bilgilerinin yani sigorta bilgilerinin web sitelerinde 
yer aldığı hastane sayısı 32’dir (%97). 

4. SONUÇ

Sağlık kurumlarında web siteleri de hastaların ve hasta yakınlarının hastaneyi tercih etmeleri için ilk 
etapta karşılaştıkları bir ara yüzdür.  Hastaneyi tercih nedenleri her ne kadar çeşitli faktörlerin varlığı 
sayesinde olsa da günümüz teknoloji çağında web siteleri hem kurumun hem doktorların hem de sağlık 
kurumunun birçok bilgisine yer vereceğin dolayı hastaların hastaneyi tercih etmesine sebep olacaktır ve 
sadık hasta kavramının oluşmasına katkı sağlayacaklardır. 

Kurum bilgileri bulgularına baktığımızda hasta ve hasta yakınlarına yol gösterecek olan kroki, otopark, 
ziyaretçi bilgileri ve hatta en önemlisi servislerin yerleri bilgileri web sitelerinde daha detaylı yer 
almalıdır. Hastanenin kurumsal itibarını arttıracak olan hastanenin genel bilgileri web sitelerinde 
gösterilerek, basında yer alma durumu gibi birçok bilgi de web sitesinde yer alarak bilgi ihtiyacı web 
aracılığıyla ilk ara yüzde belirtilmelidir. 

Hedef grup ve paydaş bilgilerine baktığımızda danışman hekim bilgilerinin web sitesinde çoğunlukla 
yer almadığını görmekteyiz. Hastaların bağlılığını arttırabilmek için en önemli unsurlardan birinin 
hekimler ile olumlu iletişim olduğunu düşündüğümüzde bu sekmelerin daha da arttırılması gerektiğinin 
görmekteyiz. Kurum hekimlerinin bilgilerinden e-posta ve telefon hariç web sitelerinde isim, özgeçmiş 
ve fotoğraf bilgileri yer almaktadır. Sağlık turizminin giderek önem kazandığı ülkemizde yabancı hasta 
potansiyelini arttırabilmek için Türkçe dışında dil desteği ve yabancı hastalara yönelik bilgilendirme 
sekmeleri web sitelerine entegre edilmelidir. Sağlık profesyonellerinin aldıkları kurum içi eğitimleri 
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web sayfalarında yayınlayarak bilgi almak isteyen bireylere yol gösterilmelidir. Hastaların her türlü 
şikâyet ve geri dönüşlerinin alındığı hasta memnuniyet anketlerinin yer aldığı web sitesi sayısı oldukça 
azdır. Hastane web sitelerinde memnuniyet anketleri daha fazla yer almalıdır. 

Sağlık bilgisi ile ilgili bilgilere baktığımızda genel sağlık bilgilerinin hemen hemen her hastane web 
sitesinde yer aldığını fakat daha fazla bilgi için önerilen link gibi sekmelerin yetersiz olduğunu 
görmekteyiz. Bilgiye kolay ulaşabilmek adına arama seçeneğinin arttırılması önerilmektedir. 

Ürün hizmet bilgilerine ait bulgulara baktığımızda tüm hastane web sitelerinde ürün ve hizmetlerden 
bahsedilmektedir. Hastanelerin tanıtım amaçlı reklam bilgilerine yer vermemeleri hasta gözünden 
bakıldığında kurumun maddi kaygılar beslemediği düşüncesiyle olumlu algılanmaktadır. Bir hastanenin 
kalite ile ilgili birçok standartları yerine getirdiğini belgeleyen JCI akreditasyon bilgileri ve Türk 
Standartları Enstitüsü tarafından şartlara bağlı olarak verilen ISO 9901: 2000 Kalite Yönetim Sitemi 
Belgesini hastane web sitesinde yayınlamaları hastanenin her konuda hizmet standartlarını yerine 
getirdiğini kanıtlayan önemli bir faktördür. 

Güncellik ve bilgilendirmelere ait verilere baktığımızda telif hakkı (copyright) tarihi çoğu hastane web 
sitesinde yer alırken, son güncelleme tarihinin sadece 6 hastanede yer alması sağlık alanını her geçen 
gün teknolojinin gelişmesi gibi güncellemenin her an olduğu bir alanda çok z hastane web sitesinde yer 
almaktadır.  

Kolaylaştırıcı işlemler olarak tanımlanan randevu işlemleri, laboratuvar sonuçları gibi birçok sekme 
hastane web sitelerinde yer almaktadır. E- posta adresi ile randevu alınan hastane yalnızca 1 tanedir. 
İnsan kaynakları açısından insanların mülakat öncesi uygun pozisyon için özgeçmişlerini sisteme 
yükledikleri hastane web sitesi sayısı artmalıdır ve açık pozisyonlar hastanenin personel işleri tarafından 
sürekli güncel tutulmalıdır. Randevu işlemlerine geçilmeden sistem tarafından hekimlerin çalışma 
planları açıkça gösterilmelidir. 

Finansal bilgilere yönelik bilgilere baktığımızda fiyat bilgilerini paylaşan yalnızca 1 hastane mevcuttur. 
Ücretin rekabeti arttıran bir unsur olmasından dolayı kurumlar ücret bilgilerini gizlemeyi tercih etmesi 
tanıtım için uygun bir durumdur. Hastanelerin ihale bilgilerini paylaşmayarak sadece anlaşmalı 
kurumları yayınladıkları görülmektedir. Sigorta işlemleri açısından özel sağlık sigortalarının ülkemizde 
sayıca fazlalaşmasından dolayı anlaşmalı kurumlar bilgilerinin web sitelerinde yer alması olumlu bir 
durumdur. 

Araştırmanın sağlık kuruluşlarına hasta sadakatini takip edebilen, uyarı sistemleriyle sağlık 
profesyonellerini ve sağlık yöneticilerini bilgilendiren, sağlık kurumunun tekrar tercih edilebilmesi için 
yapılacak işlemlere veri sağlayan web bilişim sistemlerinin geliştirilmesine fayda sağlayacağı 
düşünülmektedir. Erişebilir olmak günümüz teknolojileriyle en başta web siteleriyle mümkündür. 
Jennings ve Loan (1999)’ın dediği gibi iyi kalite ve erişilebilirlik, bir tüketicinin belirli bir sağlık 
sistemine olan olumlu görüşünü ve sadakatini sürdürmede temel unsurlar olarak doğrulanıp, maliyetin 
dahi tüketici kararında daha az önemli bir faktörü olduğu kanıtlanmaktadır. Ayrıca araştırmanın 
sonuçlarının sağlık kurumları yöneticilerinin planlama ve strateji geliştirme boyutunda yardımcı bir 
kaynak olarak kullanmasında ve web bilişim sistemlerinin takibinin yapılarak verilerin bilgiye 
dönüştürülmesi sürecine katkı sağlayacaktır.
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ÖZEL HASTANELERİN KURUMSAL WEB SİTELERİNİN 
İNCELENMESİ: MARMARA BÖLGESİ ÖRNEĞİ 

Selma Söyük 1 
Salim Yılmaz2 

Özet 

Kurumlar günümüzde sağlık sektöründe hızla yaygınlaşan bilgi ve iletişim teknolojileri 
sayesinde tanıtım harcamalarını azaltabilmekte, müşteri hizmetleri kalitesinin artırabilmektedir. Bunun 
en hızlı ve kolay erişim yolu kurumsal web sayfalarıdır.  

Çalışmada; Marmara Bölgesindeki özel hastanelerin kurumsal web sayfalarının içeriklerini, 
tanıtım ve halkla ilişkiler anlamında incelemek amaçlanmıştır. Araştırma, niteliksel olup içerik analizi 
çalışmasıdır. 2017 yılının Mayıs-Temmuz ayları arasında Marmara Bölgesindeki özel hastanelerindeki 
223 özel hastanenin tamamının kurumsal web sayfaları, literatür taraması sonucunda belirlenen 18 
farklı kriterde değerlendirmeye alınmıştır.  

Araştırma sonucunda hastaneler web sayfalarında genel tanıtımını büyük oranda 
barındırmalarına karşın; sayfalarında yeni pratik ve hızlı hizmetler sunma konusunda oldukça zayıf 
oldukları görülmüştür. Fotoğraf/video galerisi, yabancı dil seçeneği bulunduranları sayısı da 
beklenenden az çıkmıştır. Bu durum kurumsal pazarlama ve halkla ilişkiler konusunda web siteleri 
yeterince etkili kullanılmadığı sonucunu ortaya koymuştur. 

Anahtar Kelimeler: Hastane web siteleri, Hastane kurumsal pazarlama, halkla ilişkiler 

INVESTIGATION OF INSTITUTIONAL WEB SITES OF SPECIAL 
HOSPITALS: A STUDY OF MARMARA REGION 

Abstract 

Hospitals today are able to reduce the cost of publicity and increase the quality of customer 
service thanks to the information and communication technologies that are rapidly spreading in the 
health sector. This is the fastest and easiest way to access corporate web pages.  

The aim of the study was to examine the contents of the corporate web pages of the private 
hospitals in the Marmara Region in terms of promotion and public relations. Research is qualitative 
and content analysis work. The institutional web pages of 223 private hospitals in the Marmara region 
were evaluated between May and July of 2017 on 18 different criteria determined as a result of the 
literature review. 

As a result of the research, the hospitals have been found to be very weak in providing new 
practical and fast services on their pages, although they are hosting the general overview on the web 
pages. The number of photo/video galleries and foreign language options was also lower than 
expected. This has led to the lack of effective use of websites for corporate marketing and public 
relations. 

Key Words: Hospital websites, Hospital corporate marketing, public relations 
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2Araştırma Görevlisi, İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, salimyilmaz142@gmail.com 

1408



2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

1. Giriş

Günümüz çağının teknolojisinin ve yarattığı insan tipolojisinin beklentileri, kişilerin yaşamlarının her 
alanında kendi istek ve ihtiyaçlarını gidermede bilgiye hızlı erişebilir olmak ve pratik çözümlerle 
sonuca ulaşmaktır. Bu sebeple müşteriye ulaşmada web siteleri günümüzde büyük ölçeklilerden küçük 
ölçeklilere kadar hemen hemen her işletmede pazarlama, kurumsal pazarlama ve halkla ilişkiler 
kapsamında kullanılmaktadır.  

İnternet kullanımı istatistikleri incelendiğinde, Türkiye’de internet kullanımı 2014 yılında % 59,6 iken, 
2016 yılında %66,8’e yükselmiştir (TÜİK, 2016). Bu durum işletmelerin internet ortamından 
yararlanmak ve rakiplerine karşı üstün gelmek adına yeni bir saha oluşturmaktadır. Nitekim internet 
trafiğinin büyük kısmı (%75) web sitelere giriş çıkışlar oluşturmaktadır (Başkan, 2004). Bu yüzden 
web siteleri, işletmelerin; halkla ilişkiler ve pazarlama bölümlerinde hedef kitlelere ulaşma amacı 
boyutunda önemli bir yer arz etmektedir (Esrock ve Leichty,1998; Kent ve Taylor, 1998).  

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan bu hızlı ve kapsamlı değişim, mal ve diğer hizmet 
işletmelerini etkilediği kadar sağlık hizmetlerini ve sunucularını da etkilemektedir. Bu durum 
hastanelerin kurumsal web sitelerini aktif kullanma ve güncelleme ihtiyacını ortaya çıkarmıştır 
(Uğurluoğlu, 2009). 

Amerika’da 2006 yılında günde yaklaşık 10 milyon kişinin internet aracılığıyla sağlıkla ilgili 
konularda arama yaptıkları belirlenmiştir. Çalışmada kişilerin internet üzerinden yaptığı bu 
araştırmaların %29’unun hekim ve hastane bulma amacıyla yapıldığı tespit edilmiştir (Dolliver, 2006). 
İnternet kullanımının hızla yaygınlaştığı günümüzde bu durumun daha fazla oranlarda olduğu tahmin 
edilebilir.  

Rekabetin ülkemizde oldukça yoğun bir şekilde yaşandığı giderek artmaya devam ettiği sektörlerden 
birisi olan sağlık sektörü içerisinde faaliyet gösteren hastanelerin, kurumsal web siteleri yukarıda bahsi 
geçen amacına hizmet edebilmesi adına bazı noktaların üzerinde durulması önem arz etmektedir. Bir 
hastanenin günümüz rekabet şartlarında ayakta kalabilmesi ve rakiplerine fark atabilmesi açısından 
kurumsal web sayfalarında aşağıdaki hususlara dikkat etmesi gerekmektedir:  

 Hastanenin olanakları açıkça gösterilmeli, iç ve dış çevresi, hakkında bilgi veren video
fotoğraflar, 360 derece fotoğraf gibi tanıtımla ilgili öğeler bulunmalıdır.

 Hastanede sunulan hizmetlere ait listeler, hekimler ve özgeçmiş bilgileri, hekimlerin çalışma
günleri web sitelerinde olmalıdır.

 Hastanenin yönetiminin ve örgütlenmesinin kalite ve açıklık kapsamında gösterildiği
organizasyon şemaları bulunmalıdır.

 Hastanenin faaliyetlerine dair çeşitli oranları gösteren faaliyet raporu web sitesinde yer
almalıdır.

 Ziyaretçi ve refakatçi kurallarıyla ilgili bilgiler açıkça yer almalıdır.

 Çeşitli basın bilgileri, dergiler, katalog ve elektronik kaynaklar yer almalıdır.

 Hastanenin ulaşım bilgileri, iletişim telefonu bulunması gerekliliğinin yanı sıra pratik ve hızlı
erişim sağlama adına canlı destek biriminin bulunması da sağlanmalıdır.

 Sosyal sorumluluk projeleri, etkinlikler ve organizasyonların tanıtımı ve bilgi verilmelidir.
 Kariyer fırsatları ve iş başvurularıyla ilgili kısımlar bulunmalıdır.

 Tahlil ve tetkik sonuçlarına açıkça ulaşım sağlanabilmelidir.
 Web sitelerinin güncellenmesi devamlı olarak yapılmalı ve erişim, kullanım kolaylığına önem

verilmelidir.
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2. Yöntem 
 

Çalışmada Marmara Bölgesindeki özel hastanelerin kurumsal web sayfalarının içeriklerini 
pazarlama, tanıtım, halkla ilişkiler, kurumsallık, mevcut organizasyon yapısının anlaşılırlığı gibi 
faktörler açısından incelemek amaçlanmıştır.  Bu amaçla 18 kriter belirlenmiş ve bu kriterler ışığında 
web sayfalarının içerik analizleri yapılmıştır. Bu kriterler; hakkımızda bölümü, başhekim/hastane 
müdürü/yönetici mesajı, misyon ve vizyon, yönetim kadrosu, organizasyon şeması, akreditasyon 
durumu, kalite politikası, kalite departmanı kadrosu, fotoğraf/video galerisi, 360° seçeneği, faaliyet 
raporu, öneri ve şikayet bölümü, basın, e-dergi, iş başvuru seçeneği, yabancı dil seçeneği, canlı destek 
hattıdır. Çalışmada aynı zamanda, hastanelerin organizasyon şemaları da, organizasyon şeması 
hazırlama standartlarına uygunluk açısından incelenmiştir. Organizasyon şemaları incelenirken 
literatürdeki organizasyon şeması hazırlama kriterleri ele alınmış ve bu kriterler uzman öğretim üyeleri 
ile düzenlenerek bir soru formu oluşturulmuştur. Çalışma, 2017 yılının Mayıs-Temmuz ayları arasında 
gerçekleştirilmiştir. Araştırma, nitel tanımlayıcı bir çalışmadır.  

Araştırmanın evrenini Marmara Bölgesindeki 225 özel hastane oluşturmuştur (Bölgede 204 
özel hastane, 10 özel dal hastanesi ve 13 tane vakıf üniversitesi hastanesi bulunmaktadır). Örneklem 
seçimine gitmeden bu hastanelerin tümünün kurumsal web sayfaları araştırılmış, 2 hastanenin web 
sitesine ulaşılamamış ve sonuç olarak 223 hastanenin kurumsal web sayfası değerlendirmeye dâhil 
edilmiştir.. 

Kriterler, web sayfalarında bulunup bulunmama durumlarına göre Microsoft Office Excel 
2016 sürümünden yararlanılarak “Var” “Yok” ifadeleriyle incelenmiştir. Elde edilen bulgular 
niceliksel olarak sayı ve yüzde üzerinden değerlendirilmiştir. Ayrıca özel hastane, özel dal hastanesi 
ve vakıf üniversitesi hastanelerinin kurumsal web sayfalarındaki 18 kriter yönünden aralarında  
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olup olmadığına bakılmıştır. Farklılığın incelenmesinde 
tarafların kategorik olması sebebiyle ki-kare testinden yararlanılmıştır. İstatistiksel değerlendirme 
SPSS 22.0 paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

  

1410



2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

3. Bulgular

Tablo 1: Marmara Bölgesinde Özel Sektöre Ait Hastanelerin Şehirlere Göre Dağılımı

Marmara Bölgesinde özel sektöre ait hastanelerin şehirlere göre dağılımı incelendiğinde 
toplam 225 hastanenin; 161’inin (%71,55) İstanbul’da, 17’sinin (%7,55) Bursa’da, 16’sının (%7,11) 
Kocaeli’de, 9’unun (%4,00) Tekirdağ’da, 6’sının (%2,66) Sakarya’da , 5’inin (%2,22) Balıkesir’de, 
3’ünün (%1,33) Edirne’de, 3’ünün (%1,33) Kırklareli’de, 3’ünün (%1,33) Yalova’da, 2’sinin (%0,88) 
Çanakkale’de olduğu görülmüştür (Tablo 1). 

Tablo 2: Marmara Bölgesinde Özel Sektöre Ait Hastanelerin Türleri (n=225) 

Hastane Türü n % 

Özel Hastane 202 89,77 

Vakıf Üniversitesi Hastanesi 13 5,77 

Özel Dal Hastanesi 10 4,44 

Toplam 225 100 

Şehir n % 

İstanbul 161 71,55 

Bursa 17 7,55 

Kocaeli 16 7,11 

Tekirdağ 9 4,00 

Sakarya 6 2,66 

Balıkesir 5 2,22 

Edirne 3 1,33 

Kırklareli 3 1,33 

Yalova 3 1,33 

Çanakkale 2 0,88 

Toplam 225 100 
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 Marmara Bölgesinde özel sektöre ait hastanelerin türlerine bakıldığında 225 
hastaneden; 202’sinin (%89,77) Özel Hastane, 13’ünün (%5,77) Vakıf Üniversitesi Hastanesi, 
10’unun (%4,44) Özel Dal Hastanesi olduğu görülmüştür (Tablo 2). 

Tablo 3: Hastanelerin Web Sayfalarının İçeriklerine Ait Bulgular (n=223) 

 Var Yok 

İçerik Özellikleri  n  %  n  % 

Hastanemiz/Hakkımızda/Tarihçe/Tanıtım 207 92,8  18 7,2 

Başhekim/Yönetici Mesajı 63 28,3 162 71,7 

Misyon Vizyon Değerler 192 86,1 33 13,9 

Yönetim Kadrosu 116 52,01 109 47,99 

Organizasyon şeması 25 11,21 200 88,79 

Akreditasyon Durumu 78 34,97 147 65,03 

Kalite Politikası 172 77,13 53 22,87 

Kalite Kadrosu 46 20,62 179 79,56 

Kalite Şeması 16 7,17 209 92,83 

Foto/Video Galeri 102 45,73 123 54,27 
360° 

 Tur 
30 13,45 

195 86,55 

Faaliyet Raporu/Öz Değerlendirme 16 7,71 209 92,83 

Öneri/Şikayet/Teşekkür/Memnuniyet Formları 172 77,13 53 22,87 

Basın 89 13,91 136 60,09 

E-Dergi/TV 87 39,01 138 60,99 

İş Başvurusu/İlanlar 202 90,58 23 9,42 

For International Patients 151 67,71 74 32,29 

Canlı Destek/Mesaj/Whatsapp Hattı 40 17,93 185 82,07 

 

Marmara Bölgesindeki Özel Hastane, Özel Dal Hastanesi ve Vakıf Üniversitesi 
Hastanelerinden, web sitelerine ulaşabildiğimiz toplam 225 hastanenin kurumsal özellikleri 
incelendiğinde; %92,80’ininn hastane tanıtımını yaptığı, %28,30’unda başhekim veya 
yönetici mesajının olduğu, %86,11’inde misyon, vizyon veya değerler kısmının bulunduğu, 
yönetim kadrosunu %52,01’inin paylaştığı, %11,21’inde (25 tanesinde) organizasyon 
şemasının olduğu, %34,97’sinin bir veya daha fazla  akreditasyon belgesine sahip olduğu, 
%77,13’ünün kalite politikasını paylaştığı, kalite birimi kadrosunu %20,62’si, kalite şemasını 
%7,17’sinin paylaştığı, foto/video galerisinin %45,73’ünde, 360° tur seçeneğinin 
%13,45’inde olduğu, faaliyet veya öz değerlendirme raporlarını %7,17’sinin paylaştığı, 
Öneri/Şikayet/Teşekkür/Memnuniyet gibi form seçeneklerinin %77,13’ünde olduğu, “Basın’ 
da Biz” seçeneğinin %39,91’inde bulunduğu, E-Dergi/TV seçeneklerinin %39,01’inde 
bulunduğu, İş Başvurusu/İlanlar seçeneklerinin %90,58’inde bulunduğu, “For International 
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Patients” gibi yabancı dil seçeneklerinin %67,71’inde, Canlı Destek/Mesaj/Whatsapp Hattı 
seçeneğinin %17,93’ünde bulunduğu görülmüştür(Tablo 3). 

Tablo 4: Özel Hastanelerin Web Sayfalarının İçeriklerine Ait Bulgular (n=200) 

Var Yok 

İçerik Özellikleri n %  n  % 

Hastanemiz/Hakkımızda/Tarihçe/Tanıtım 184 92,00 16 8,00 

Başhekim/Yönetici Mesajı 57 28,50 143 71,50 

Misyon Vizyon Değerler 171 85,50 29 14,50 

Yönetim Kadrosu 107 53,50 93 46,50 

Organizasyon şeması 34 17,00 166 83,00 

Akreditasyon Durumu 68 34,00 132 66,00 

Kalite Politikası 152 76,00 48 24,00 

Kalite Kadrosu 42 21,00 158 79,00 

Kalite Şeması 12 6,00 188 94,00 

Foto/Video Galeri 94 47,00 106 53,00 

360° Tur 29 14,50 171 85,50 

Faaliyet Raporu/Öz Değerlendirme 12 6,00 188 94,00 

Öneri/Şikayet/Teşekkür/Memnuniyet Formları 156 78,00 44 22,00 

Basın 73 36,50 127 63,50 

E-Dergi/TV 73 36,50 127 63,50 

İş Başvurusu/İlanlar 180 90,00 20 10,00 

For International Patients 132 66,00 68 34,00 

Canlı Destek/Mesaj/Whatsapp Hattı 35 17,50 165 82,50 

Marmara Bölgesindeki Özel Hastanelerin toplam 202’sinden ikisinin kurumsal web 
sitesine ulaşılamamıştır. Web sitelerine ulaştığımız ve kurumsal özellikler incelediğimiz 
toplam 200 (n=200) özel hastanenin; %92,00’ının hastane tanıtımını yaptığı, %28,50’sinde 
başhekim veya yönetici mesajının olduğu, %85,50’sinde misyon, vizyon veya değerler 
kısmının bulunduğu, yönetim kadrosunu %53,50’sinin paylaştığı, sadece %17,00’ında 
organizasyon şemasının olduğu, %34,00’ının bir veya daha fazla akreditasyon belgesine sahip 
olduğu, %76,00’ının kalite politikasını açıkça paylaştığı, kalite birimi kadrosunu %21,00’ı, 
kalite şemasını %6,00’ı paylaştığı, foto/video galerisinin %47,00’sinde, 360° Tur seçeneğinin 
%14,50’sinde olduğu, faaliyet veya öz değerlendirme raporlarını %6,00’ının paylaştığı, 
Öneri/Şikayet/Teşekkür/Memnuniyet gibi form seçeneklerinin %78,00’ında olduğu, 
“Basın’da Biz” seçeneğinin %36,50’sinde bulunduğu, E-Dergi/TV seçeneklerinin 
%36,50’sinde bulunduğu, İş Başvurusu/İlanlar seçeneklerinin %90,00’ında bulunduğu, For 
International Patients gibi yabancı dil seçeneklerinin %66,00’ında, Canlı 
Destek/Mesaj/Whatsapp Hattı seçeneğinin %17,50’sinde bulunduğu görülmüştür (Tablo 4). 
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Tablo 5: Özel Dal Hastanelerinin Web Sayfalarının İçeriklerine Ait Bulgular (n=10) 

 Var Yok 

İçerik Özellikleri n % n % 

Hastanemiz/Hakkımızda/Tarihçe/Tanıtım 10 100,00 0 0,00 

Başhekim/Yönetici Mesajı 2 20,00 8 80,00 

Misyon Vizyon Değerler 10 100,00 0,00 0,00 

Yönetim Kadrosu 5 50,00 5 50,00 

Organizasyon şeması 1 10,00 9 90,00 

Akreditasyon Durumu 5 50,00 5 50,00 

Kalite Politikası 10 100,00 0 0,00 

Kalite Kadrosu 3 30,00 7 70,00 

Kalite Şeması 2 20,00 8 80,00 

Foto/Video Galeri 3 30,00 7 70,00 

360° Tur 0 0,00 10 0,00 

Faaliyet Raporu/Öz Değerlendirme 3 30,00 7 70,00 

Öneri/Şikayet/Teşekkür/Memnuniyet Formları 7 70,00 3 30,00 

Basın 8 80,00 2 20,00 

E-Dergi/TV 8 80,00 2 20,00 

İş Başvurusu/İlanlar 10 100,00 0 0,00 

For International Patients 9 90,00 1 90,00 

Canlı Destek/Mesaj/Whatsapp Hattı 3 30,00 7 70,00 

 

Marmara Bölgesindeki Özel Dal Hastanelerinin web sitelerindeki kurumsal özellikler 
incelendiğinde, toplam 10 hastaneden; 10’unda hastane tanıtımının yapıldığı, 2 tanesinde 
başhekim veya yönetici mesajının olduğu, 10’unda da misyon, vizyon veya değerler kısmının 
bulunduğu, yönetim kadrosunu 5’inin paylaştığı, sadece 1’inde organizasyon şemasının 
olduğu, 5’inin bir veya daha fazla akreditasyon belgesine sahip olduğu, 10’un da kalite 
politikasını paylaştığı, kalite birimi kadrosunu 3’ünün paylaştığı, kalite şemasının 2’sinin 
koyduğu, foto/video galerisinin 3’ünde bulunduğu, 360° Tur seçeneğinin hiçbirinde olmadığı, 
faaliyet veya öz değerlendirme raporlarını 3’ünün paylaştığı, 
Öneri/Şikayet/Teşekkür/Memnuniyet gibi form seçeneklerinin 7’sinde olduğu, “Basın’ da 
Biz” seçeneğinin 8’inde bulunduğu, E-Dergi/TV seçeneklerinin 8’inde bulunduğu, İş 
Başvurusu/İlanlar seçeneklerinin 10’unda da bulunduğu, “For International Patients” gibi 
yabancı dil seçeneklerinin 9’unda bulunduğu, Canlı Destek/Mesaj/Whatsapp Hattı 
seçeneğinin 3’ünde bulunduğu görülmüştür (Tablo 5). 
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Tablo 6: Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinin Web Sayfalarının İçeriklerine Ait 

Bulgular (n=13) 

Var Yok 

İçerik Özellikleri n % n % 

Hastanemiz/Hakkımızda/Tarihçe/Tanıtım 13 100,00 0 0,00 

Başhekim/Yönetici Mesajı 4 30,70 9 69,30 

Misyon Vizyon Değerler 12 92,30 1 7,70 

Yönetim Kadrosu 4 30,70 9 69,30 

Organizasyon şeması 1 7,60 12 92,40 

Akreditasyon Durumu 6 46,10 7 53,90 

Kalite Politikası 11 84,60 2 15,40 

Kalite Kadrosu 1 7,60 12 92,40 

Kalite Şeması 2 15,30 11 84,70 

Foto/Video Galeri 5 38,40 8 61,60 

360° Tur 1 7,60 12 92,40 

Faaliyet Raporu/Öz Değerlendirme 1 7,60 12 92,40 

Öneri/Şikayet/Teşekkür/Memnuniyet Formları 9 69,20 4 30,80 

Basın 8 61,50 5 38,50 

E-Dergi/TV 6 46,10 7 53,90 

İş Başvurusu/İlanlar 12 92,30 1 7,70 

For International Patients 10 76,90 3 23,10 

Canlı Destek/Mesaj/Whatsapp Hattı 2 15,30 11 84,70 

Marmara Bölgesindeki Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinin web 
sitelerindeki kurumsal özellikler incelendiğinde, toplam 13 hastaneden; 13’ünde de hastane 
tanıtımının yapıldığı, 4 tanesinde başhekim veya yönetici mesajının olduğu, 12’sinde misyon, 
vizyon veya değerler kısmının bulunduğu, yönetim kadrosunu 4’ünün paylaştığı, sadece 
1’inde organizasyon şemasının olduğu, 6’sının bir veya daha fazla akreditasyon belgesine 
sahip olduğu, 11’inin kalite politikasını paylaştığı, kalite birimi kadrosunu sadece 1’inin 
paylaştığı, kalite şemasını 2’sinin paylaştığı, foto/video galerisinin 5’inde bulunduğu, 360° 
Tur seçeneğinin sadece 1’inde olduğu, faaliyet veya öz değerlendirme raporlarını 1’inin 
paylaştığı, Öneri/Şikayet/Teşekkür/Memnuniyet gibi form seçeneklerinin 9’unda olduğu, 
“Basın’ da Biz” seçeneğinin 8’inde bulunduğu, E-Dergi/TV seçeneklerinin 6’sında 
bulunduğu, İş Başvurusu/İlanlar seçeneklerinin 12’sinde bulunduğu, For International Patients 
gibi yabancı dil seçeneklerinin 10’unda bulunduğu, Canlı Destek/Mesaj/Whatsapp Hattı 
seçeneğinin 2’sinde bulunduğu görülmüştür (Tablo 6). 
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Tablo 7: Özel Hastanelerin, Özel Dal Hastanelerinin ve Vakıf Üniversitesi Hastanelerinin 

Kurumsal Web Sitelerinin İçeriklerinin Değerlendirilmesi  (n=223) 

İçerik Türü 

Hastane Türü 

Özel 
Hastane 

Özel Dal 
Hastanesi 

Vakıf 
Üniversitesi 
Hastanesi 

χ2 p 

Hastanemiz/ 
Hakkımızda/ 
Tarihçe /Tanıtım 

Var 184 10 13 
1,982 ,371 

Yok 16 0 0 

Başhekim/Yönetici 
Mesajı 

Var 57 2 4 
0,383 ,826 

Yok 143 8 9 

Misyon/ Vizyon 
Değerler 

Var 171 10 11 
1,698 ,428 

Yok 29 0 2 

Yönetim Kadrosu 
Var 108 5 4 

2,667 ,264 
Yok 92 5 9 

Organizasyon 
şeması 

Var 23 1 1 
0,193 ,908 

Yok 177 9 12 

Akreditasyon 
Var 67 5 6 

1,898 ,387 
Yok 133 5 7 

Kalite Politikası 
Var 152 10 10 

3,110 ,211 
Yok 48 0 3 

Kalite Kadrosu 
Var 43 3 1 

1,900 ,387 
Yok 157 7 12 

Kalite Şeması 
Var 12 2 2 

4,200 ,122 
Yok 188 8 11 

Foto/Video Galeri 
Var 92 3 5 

1,213 ,545 
Yok 108 7 8 

360° Tur 
Var 30 0 1 

2,235 ,327 
Yok 170 10 12 
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Faaliyet Raporu/Öz 
Değerlendirme 

Var  12 3 1 
8,242 ,016* 

Yok 188 7 12 

Öneri/Şikayet 
/Memnuniyet 
Formları 

Var  157 7 9 
0,949 ,662 

Yok 43 3 4 

Basın 
Var  72 8 8 

10,534 ,005 
Yok 128 2 5 

E-Dergi/TV 
Var  74 7 6 

4,665 0,98 
Yok 126 3 7 

İş Başvurusu/İlanlar 
Var  181 10 12 

1,080 ,583 
Yok 19 0 1 

For International 
Patients 

Var  132 9 10 
3,045 ,218 

Yok 68 1 3 

Canlı Destek Hattı 
Var  35 3 2 

1,072 ,585 
Yok 165 7 11 

 
Tablo 7’de kamu hastaneleri haricindeki özel hastane, özel dal hastanesi ve vakıf üniversitesi 

hastanelerinin kurumsal web siteleri değerlendirilmiş, faaliyet raporu/öz değerlendirme kriterinde 
anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür (χ2=8,242, p<0.05). Ancak bu bulgu özel dal hastaneleri ve vakıf 
üniversitesi hastanelerinin web sitelerinin özel hastanelerin web sitelerinden daha iyi olduğunu 
göstermek için yeterli değildir. Diğer 17 kriterde, anlamlı bir fark görülmemiştir. Buna göre özel 
hastanelerin, özel dal hastanelerinin ve vakıf üniversitesi hastanelerinin kurumsal web siteleri 
birbirinden çok da farklı olmadığı yorumu getirilebilir. Ancak özel dal hastanelerinin ve vakıf 
üniversiteleri hastanelerinin sayısının oldukça az olması farkın istatistiksel olarak anlamsız çıkmasında 
etkileyici bir faktör olduğu düşünülmektedir.  

 

Tablo 8’de özel hastanelerin, özel dal hastanelerinin ve vakıf üniversitesi hastanelerinin 
kurumsal web sayfalarında paylaştıkları hangi akreditasyon durumuna sahip oldukları ve/veya kalite 
belgesine sahip olma durumları verilmiştir. Buna göre; en çok JCI (n=44) akreditasyonuna sahip 
oldukları görülmüştür. Yine Tablo 8’de kurumsal web sitelerinde akredite olma durumu ve kalite 
belgelerine sahip olma durumuyla ilgili herhangi bir bilginin bulunmadığı hastanelerin sayısı 145 olup, 
tüm Marmara Bölgesindeki özel hastaneler (n=223) arasında bu sayının oranının %65,02 olduğu 
görülmüştür.  
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Tablo 8: Kurumsal Web Sitelerinde  Paylaşılan Akreditasyon Durumu ve Kalite Belgeleri 

Bilgisine Göre Özel Hastaneler, Özel Dal Hastaneleri ve Vakıf Üniversitesi Hastaneleri  

N 
Akreditasyon ve/veya 
Kalite Belgesi Alanlar 
İçindeki Oranı (n=78) 

Tüm Örneklemdeki 
Oranı (n=223) 

JCI 44 56,41% 19,73% 

ISO 9001 37 47,44% 16,59% 

ISO 15189 10 12,82% 4,48% 

ISO 14001 8 10,26% 3,59% 

ISO 9000 7 8,97% 3,14% 

OHSAS 18001 5 6,41% 2,24% 

ISO 10002 3 3,85% 1,35% 

ISO 27001 2 2,56% 0,90% 

EQAS Certificate 2 2,56% 0,90% 

ISO9004 1 1,28% 0,45% 

ISO 9004 1 1,28% 0,45% 

ISO 19011 1 1,28% 0,45% 

ESPRM 1 1,28% 0,45% 

ROC 1 1,28% 0,45% 

IQ Net International 
Certificate 1 1,28% 0,45% 

AOSPINE 1 1,28% 0,45% 

Akreditasyon ve/veya 
Kalite Belgesi 
Alanların Toplamı 

78 - 34,98% 

Akredite Olmayan 
ve/veya Herhangi Bir 
Kalite Belgesine Sahip 
Olmayan 

145 - 65,02% 
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Tablo 9: Hastane Organizasyon Şemaları İncelemesi (N=37) 

Evet Hayır 

Değerlendirme Soruları n % n % 

Organizasyon şeması türü anlaşılıyor mu? 34 91,9 3 8,1 

Hiyerarşik ilişkiler anlaşılıyor mu? 31 83,78 6 16,22 

Organizasyon yapısı türü anlaşılıyor mu? 28 75,67 9 24,33 

Fonksiyonel ilişkiler anlaşılıyor mu? 25 67,56 12 32,44 

Departman isimleri belli mi? 24 64,86 13 35,14 

Organizasyon tam gösterilmiş mi? 19 51,35 18 48,65 

Hiyerarşik yerleştirme doğru mu? 18 48,65 19 51,35 

Kurmay ilişkiler anlaşılıyor mu? 10 27,03 27 72,97 

Çizim kurallarına uygun mu? 9 24,33 28 75,67 

Biçimsel yönden uygun mu? 8 21,62 29 78,38 

Çalışmada hastanelerin organizasyon şemalarının bazılarında organizasyon şeması hazırlanma 
kurallarının ihlal edildiği anlaşılmıştır. Bu kapsamda organizasyon şemalarının incelemesi 
yapıldığında Tablo 9’da; 28’inde (%75,67) organizasyon yapısının türü açıkça anlaşılabildiği, 18’inin 
(%48,65) hiyerarşik yerleştirmesinin doğru olduğu, 31’inde (%83,78) hiyerarşik ilişkilerin 
anlaşılabildiği, 10’unda (27,03) kurmay ilişkilerin anlaşılabildiği, 25’inde (67,56) fonksiyonel 
ilişkilerin anlaşılabildiği, sadece 8’inin (%21,62) biçimsel yönden uygun olduğu, sadece 9’unun 
(%24,33) çizim kurallarına uyduğu, 24’ünde (%64,86) departman isimlerinin açıkça görüldüğü, 
34’ünde (%91,9) organizasyon şemasının türünün anlaşıldığı, 19’unda (%51,35) organizasyonun tam 
bir şekilde gösteriminin mevcut olduğu görülmektedir.  
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4. Sonuç 
 

Elde edilen bulgulara göre hastanelerin sadece %11,21’inin web sayfasında organizasyon 
şeması paylaştığı görülmüştür. Bu bize organizasyon şemasının olmadığı düşüncesini de 
uyandırmıştır. Hastanelerin %52,01’i yönetim kadrosunu web sayfasında paylaşmıştır. Diğer 
paylaşımlara bakıldığında; kalite kadrosunu %20,62’sinin, yöneticinin mesajını %28,3’ünün, öz 
değerlendirmesini %7,71’inin paylaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Bir hastanenin kurumsal web 
sayfasında bu bilgileri yayınlaması, kendine güvenen ve şeffaf bir imaj çizmesine neden olacaktır. 
Ancak yapılan çalışmada bu bilgilerin paylaşan hastane sayısının oldukça az olduğu görülmüştür. 
Diğer taraftan organizasyon şemasına ulaşılan hastanelerin organizasyon şemalarının birçoğunun  
organizasyon şeması hazırlama kurallarına uyulmadan çizildiği görülmüştür. 

Çalışmanın bir diğer sonucu yakın zamanda popüler olan ve iyi bir halkla ilişkiler-pazarlama 
aracı haline gelen 360° tur, canlı destek gibi seçeneklerin birçok hastanenin web sayfasında 
bulunmadığı görülmüştür. Özellikle daha önce o hastaneye gitmemiş hastalara, hastanenin hem iç 
ortamının nasıl olduğu hem de dış görünüşü ve konumu hakkında bilgi edinme fırsatı tanıyan 360° tur 
seçeneğinin hastane web sitesinde bulunması, hastalara kurumun modern bir imaj çizmesi konusunda 
etkili olacaktır. Canlı destek seçeneği ise hastaların hastane ile ilgili merak ettiklerini öğrenmesi, 
yönlendirilmesi ve çeşitli sorularına yanıt bulması hususunda hastalara son derece hızlı ve pratik bir 
çözüm sunmaktadır. Ancak günümüzde birçok sektörde yaygınlaşmalarına rağmen hastanelerin web 
sitelerinde 360° tur seçeneğinin sadece %13,45’inde, canlı destek seçeneğinin ise sadece %17,93’ünde 
bulunması hastanelerin kurumsal web sayfalarını yeterince etkili kullanmadıklarını göstermektedir. 

Çalışmada ulaşılan bir diğer sonuç yabancı dil seçeneğinin hastanelerin web sayfalarının 
%67,71’inde bulunmasıdır. Bu oranın çoğunluğu oluşturmasına karşın günümüzde yeterli olmadığını 
belirtmek gerekir. Gerek globalleşen dünya gerçeği, gerekse Türkiye’nin sağlık turizmi alanında 
sosyokültürel, coğrafi ve iyi yetişmiş uzmanlara sahip olma gibi birçok konuda avantajlı sayılabilecek 
durumuna bakıldığında, bu bulgu iyimser bir sonuç olarak kabul edilmemelidir. 

Bunlara rağmen hastanelerin, kurumsal web sayfalarında kurumun genel tanıtımını %92,8’inin 
yapması, misyon ve vizyonlarını %86,1’inin açıklaması, kalite politikalarını %77,13’ünün duyurması, 
memnuniyet konusunda geribildirim alma seçeneğini %77,13’ünün barındırması olumlu bir sonuç 
olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Araştırmada özel dal hastanelerinin ve vakıf üniversitesi hastanelerinin kurumsal web 
sitelerinin içerikleri hususunda birbirleri arasında anlamlı düzeyde farklılıklarının olmadığı 
saptanmıştır.  

Hastanelerin kurumsal web sayfalarında akredite olma durumu ve çeşitli kalite belgelerinden 
en az birine sahip olma durumuna sahip kurum sayısı oranının %34,98 olması bir diğer çarpıcı sonuç 
olmuştur.  

Hastalar kaliteli hizmet alabilecekleri ve kendilerini güvende hissedecekleri bir hastane 
ortamında olacaklarına inanmak isterler. Bu yüzden hastanelerin kurumsal web sayfalarına 
girdiklerinde kaliteli hizmet beklentisini karşılayabilecek bir görüntüyle karşılaşmaları önemli ölçüde 
etkileyici olacaktır. Çünkü iyi bir tasarım ile birlikte birçok içerik özelliğini birleştiren bir web sayfası, 
yazılı olarak kalite politikasının duyurulmasından veya hastanenin tanıtımının yapılmasından daha 
etkilidir. 
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YAŞAM DOYUM ÖLÇEĞİ TÜRKÇE VERSİYONUNUN 
GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ: KARDİYOLOJİ HASTALARI 

ÖRNEĞİ 

Mesut Teleş1 
Sıdıka Kaya2 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, Ankara’da bir üniversite hastanesinin kardiyoloji polikliniklerine başvuran hastalar 
üzerinde uygulanan Yaşam Doyum Ölçeği Türkçe versiyonunun psikometrik özellikleri hakkında bulguları 
ortaya koymak ve bu hastaların yaşam doyumunu değerlendirmektir. Araştırmada, 2 Ağustos 2015 − 15 Eylül 
2015 tarihleri arasında kota örnekleme yöntemiyle 530 kişiye ulaşılmıştır. Yaşam doyum ölçeği beş maddeden 
oluşmaktadır. Ölçeğin geçerliğini belirlemede yapı geçerliğinden yararlanılmış ve yöntem olarak da açıklayıcı 
faktör analizi uygulanmıştır. Faktör analizi sonucunda, bütün maddelerin birinci faktöre yüksek yüklerle 
yüklendiği (0,800-880), ölçeğin toplam varyansın yaklaşık %74‟ünü açıklayan tek boyutlu bir yapıdan oluştuğu 
görülmüştür. Yaşam Doyum Ölçeğinin güvenirliğini belirlemede alfa katsayısı ve Spearman-Brown 
katsayısından yararlanılmıştır. Güvenirlik analizleri sonucunda Yaşam Doyum Ölçeğinin alfa katsayısı 0,908 
iken Spearman-Brown katsayısı 0,884 olarak yüksek güvenilir bulunmuştur. Bu sonuçlara göre, Yaşam Doyum 
Ölçeği Türkçe versiyonunun hastaların yaşam doyumunu ölçmede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu 
sonucuna varılmıştır. Ölçeğin, “Hayatımdan memnunum” maddesinin ortalamasının (4,6±1,7) en yüksek; “Eğer 
hayata yeniden başlasaydım hemen hemen hiçbir şeyi değiştirmezdim” maddesinin ortalamasının (3,6±1,9) ise 
en düşük olduğu görülmüştür. 
Anahtar Kelimeler: Yaşam Doyum Ölçeği, geçerlik, güvenirlik, kardiyoloji hastaları 

 

VALIDITY AND RELIABILITY OF THE TURKISH VERSION OF THE SATISFACTION WITH 
LIFE SCALE: A SAMPLE OF CARDIOLOGY PATIENTS 

Abstract 

This study examined the psychometric features of the Turkish version of the Satisfaction With Life Scale (SWLS) 
and presents basic data on the life satisfaction of participations. The SWLS was administered to patients 
admitted to cardiology polyclinics of a university hospital in Ankara. In the study, 530 people were reached 
using quota sampling method between August 2, 2015 and September 15, 2015. SWLS consists of five items. 
Construct validity was used to determine the validity of the scale and explanatory factor analysis was applied as 
a method. The exploratory factor analyses revealed a single factor structure, and all the items had rather high 
loadings onto the related factors (0.800-0.880). Furthermore, the first factor explained 74% of the total 
variance. Alpha coefficient and Spearman-Brown coefficient were used to determine the reliability of the SWLS. 
As a result of the reliability analysis, the alpha coefficient of the scale was 0.908 while the Spearman-Brown 
coefficient was 0.884. Consequently, it can be said that the validity and reliability of the SWLS is high, and the 
Turkish version of the SWLS would be useful for assessing the life satisfaction of the patients. The item with the 
highest average score was "I am satisfied with my life" (4,6 ± 1,7) while the item with the lowest average score 
was “If I could live my life over, I would change almost nothing (3,6±1,9”. 

 

 

Key Words: Satisfaction With Life Scale, validity, reliability, cardiology patients 
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2 Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi, İİBF, Sağlık Yönetimi Bölümü, sdkaya@hacettepe.edu.tr 

1422



 
   

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

1. Giriş 

Pozitif psikolojide mutluluğun terimsel karşılığı olarak genellikle “öznel iyi-oluş” (subjective well-
being) kavramı kullanılmaktadır (Çivitçi, 2012). Öznel iyi oluş, kişinin yaşamını bilişsel ve duygusal 
olarak değerlendirmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu değerlendirme, olaylara verilen duygusal tepkileri 
ve doyumun bilişsel değerlendirmesini içermektedir (Tuzgöl Dost, 2007). Öznel iyi-oluş, birbiriyle 
ilişkili üç unsuru kapsamaktadır: Olumlu duygulanım, olumsuz duygulanım ve yaşam doyumu. 
Olumlu ve olumsuz duygulanım, hoşa giden ve gitmeyen duygulardan oluşmakta iken, yaşam doyumu 
bireyin yaşamına ilişkin bilişsel değerlendirmelerini içermektedir (Çivitçi, 2012). Kısaca yaşam 
doyumu, insanın mutluluğu ile ilgili kavramlardan öznel iyi oluşun bilişsel yönünü temsil etmekte 
olup kişinin seçtiği kriterlere göre kendi yaşamının niteliği hakkında genel bir değerlendirme 
yapmasıdır (Tuzgöl Dost, 2007). Bu anlamda yaşam doyumu, bireyin ideallerine ulaşabilmesiyle 
bağlantılıdır ve genelde bireyin belirlemiş oluğu hedeflere ulaşma derecesi olarak tanımlanmaktadır 
(İncekara, 2018).  

Yaşam doyumu, bilişsel ve yargısal bir sürece işaret eder (Diener vd, 1985). Shin ve Johnson (1978)’a 
göre yaşam doyumu, “kişinin seçtiği kriterlere göre yaşam kalitesinin global bir değerlendirmesidir.” 
Doyum kararı, kişinin koşullarının uygun bir standart olarak düşünülen şeyle karşılaştırılmasına 
bağlıdır (Diener vd, 1985). Türk Dil Kurumuna (2018) göre doyum “Eldekinden hoşnut olma durumu, 
doyma işi, yetinme, kanma, kanaat” veya “Bazı istekleri giderme, tatmin” anlamlarına gelmektedir. 
İnsanların şu anki durumlarıyla ne kadar memnun olduklarına ilişkin kararın, her bireyin kendisi için 
belirlediği bir standartla karşılaştırmaya dayandığını belirtmek önemlidir. Bu; dışarıdan dayatılamaz, 
araştırmacı tarafından önemli olduğu düşünülen bazı kriterlerin değil, kişinin kendi yargılarına 
odaklandığı öznel iyi oluş alanının bir işaretidir. Örneğin, sağlık, enerji ve benzeri birçok şey arzu 
edilebilir olsa da, bazı kişiler bunlara farklı değerler biçebilir (Diener vd, 1985). Ayrıca, bireyin kendi 
farklı yaşam alanlarında “başarı” kazanabilmek için daha farklı standartları benimsemesi de söz 
konusu olabilir (Çivitçi, 2012). Bu nedenle, genel yaşam doyumu ölçüsünü elde etmek için kişiden, 
belirli alanlarla ilgili doyumlarını özetlemekten ziyade, yaşamlarını genel olarak değerlendirmelerini 
istememiz gerekmektedir (Diener vd, 1985). 

Yaşam doyumu, kişinin yaşam kalitesini bir bütün olarak değerlendirdiğinde elde ettiği pozitif 
değerdir. Bir başka deyişle, kişinin sürdürmüş olduğu yaşamı ne kadar sevdiği ile ilgilidir 
(Özdevecioğlu ve Aktaş, 2007). Genel olarak yaşam doyumu kişinin iş, boş zaman ve diğer iş dışı 
zaman olarak tanımlanan yaşama gösterdiği duygusal tepki olarak tanımlanabilir. Bireylerin yaşam 
doyumu birçok şeyden etkilenebilir. Bunlardan bazıları; günlük yaşamdan alınan mutluluk, yaşama 
yüklenen anlam, amaçlara ulaşma konusunda uyum, pozitif bireysel kimlik, fiziksel olarak bireyin 
kendisini iyi hissetmesi, ekonomik güvenlik ve sosyal ilişkilerdir (Ülker Tümlü ve Recepoğlu, 2013). 
Yaşam doyumu, yaşam koşullarını olumlu olarak değerlendirme, en azından dengede olduğunu 
düşünme olarak da tanımlanabilir (Parasoon ve Chaturvedi, 2016). Yaşam doyumunun 
belirlenmesinde kişilik önemli bir rol oynamakta olup psikolojik dayanıklılık, atılganlık, empati, iç 
kontrol odağı, dışadönüklük ve deneyime açıklık gibi kişisel değişkenlerin yaşam doyumuyla ilişkili 
olduğu söylenebilir (Sousa & Lyubomirsky, 2001). 

Yaşam doyumunu etkileyen temel faktörler şunlardır: Özgürlük, demokrasi, açık fikirli olmak, aktif 
olmak, politik istikrar, kendi hayatının kontrolünün kendi elinde olduğunu hissetmek, fiziksel ve 
ruhsal olarak sağlam olmak, evli olmak, ailesi ve arkadaşlarıyla iyi ilişkiler içerisinde bulunmak, spor 
yapmak, güvenilir bir bölgede yaşamak, sosyal çevrenin geniş olması, pozitif bireysel kimlik 
(Özdevecioğlu ve Aktaş, 2007). Yaşam doyumunun altı farklı bileşeni ise; 1) kişinin gelir düzeyi, 2) 
mesleği ve sosyal statüsü, 3) sahip olduğu imkânlar ve sosyal hareketliliği, 4) refah koşulları, 5) 
mevcut devlet politikası ve 6) çevre, aile ve sosyal ilişkiler olarak sıralanabilmekle birlikte, yaşam 
doyumunun kişinin mevcut yaşam şartları ve kişisel standartlarına göre değişebilecek dinamik bir 
yapısının olduğu unutulmamalıdır (Dağlı ve Baysal, 2016). 

Diener ve Lucas’a (1999) göre, yaşam doyumu halihazır yaşamdan doyum, yaşamı değiştirme isteği, 
geçmişten doyum, gelecekten doyum ve kişinin yakınlarının o kişinin yaşamı hakkındaki görüşlerini 
kapsamaktadır. Doyum alanları ise iş, aile, serbest zaman, para, benlik, kişinin yakın çevresi ve sağlık 
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olabilmektedir (Aktaran: Tuzgöl Dost, 2007; Ülker Tümlü ve Recepoğlu, 2013). Bireyin yaşamına 
ilişkin algı ve değerlendirmelerini yansıtan yaşam doyumunun önemli olduğu toplum kesimlerinden 
birisi de hastalardır. İnsanlar hasta olduklarında duygusal olarak ilgiye ve bakıma daha çok ihtiyaç 
duyabilmektedir. Son dönem böbrek yetmezliği olan hastalar üzerinde yapılan bir çalışmada, bu 
hastaların intihar etme olasılığının artışı ile yaşam doyumunun düşüşü arasında ilişki olduğu 
bulunmuştur (Soykan vd, 2003). Yaşam Doyum Ölçeği ile ilgili Türkçeye yapılan uyarlama 
çalışmaları incelendiğinde, şimdiye kadar yapılan çalışmalarda katılımcıların; üniversite öğrencileri 
(Yetim, 1991; Köker, 1991; Sahranç, 2007), üniversite mezunu meslek sahibi kişiler (Yetim, 1991) ve 
sınıf öğretmenlerinden (Dağlı ve Baysal, 2016) oluştuğu görülmüştür. Konuyla ilgili literatür 
incelendiğinde, Yaşam Doyum Ölçeğinin Türkiye’de hastalar üzerinde uygulandığı herhangi bir 
geçerlik-güvenirlik çalışmasına rastlanmamıştır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de hastalar üzerinde 
uygulanan Yaşam Doyum Ölçeği Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenilirliğinin araştırılması ve 
araştırmaya katılan hastaların yaşam doyumlarının değerlendirilmesidir. 

2. Yöntem 

2.1. Veri Toplama Aracı 

Çalışmada, hastaların yaşam doyum algısını ölçmede Diener vd. (1985) tarafından geliştirilen ve 
Yetim (1991) tarafından Türkçeye çevrilen “Yaşam Doyum Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmamız, 
hastalar üzerinde uygulandığından çalışma kapsamında Yaşam Doyum Ölçeğinin geçerlik ve 
güvenirlik analizleri yeniden yapılmıştır. Yaşam Doyum Ölçeğinde 7’li Likert türünde 5 soru 
bulunmaktadır. Hastalardan ankette yer alan bu soruları “tamamen katılıyorum, katılıyorum, kısmen 
katılıyorum, kararsızım, kısmen katılmıyorum, katılmıyorum, kesinlikle katılmıyorum” 
seçeneklerinden biriyle değerlendirmeleri istenmiştir. Çalışmada, “tamamen katılıyorum, katılıyorum, 
kısmen katılıyorum” seçenekleri “katılıyorum”; “kısmen katılmıyorum, katılmıyorum, kesinlikle 
katılmıyorum” seçenekleri ise “katılmıyorum” seçeneği altında birleştirilmiştir. Böylece, çalışmada bu 
soruların niteliksel değerlendirilmesi “katılıyorum, kararsızım, katılmıyorum” şeklinde üç seçenekle 
değerlendirilmiştir. Yaşam Doyum Ölçeğinin maddelerinin ortalaması, seçeneklerin puanlandırılması 
(tamamen katılıyorum=7; kesinlikle katılmıyorum=1) üzerinden hesaplanmıştır. Burada, hastanın 
alabileceği maksimum puan 7, minimum puan ise 1’dir. Yaşam Doyum Ölçeği maddelerinin 
ortalamalarının yüksek olması, hastaların yaşam doyumunun yüksek olduğu anlamına gelmektedir. 

2.2. Evren ve Örneklem 

Bu araştırmanın evrenini 2 Ağustos 2015 − 15 Eylül 2015 tarihleri arasında Ankara’da bir üniversitesi 
hastanesinin kardiyoloji polikliniklerine muayene olmak için başvuran hastalar oluşturmaktadır. 
Araştırmada örnekleme yöntemi olarak “kota örnekleme yöntemi” kullanılmıştır. Bu çalışma için kota 
olarak yaş ve cinsiyet değişkenleri kullanılmıştır. Yapılan tek örneklem Ki-kare testleri sonucunda, 
çalışma evreni ve örneklemdeki hastaların cinsiyet ve yaş gruplarının oranları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Bu sonuçlara göre araştırma dönemindeki ve 
örneklemdeki hastaların benzer olduğu söylenebilir. Çalışmada, kota örnekleme yöntemiyle evreninin 
(araştırmanın yapıldığı dönem - 3866 hasta) %13,71’ine (530 hastaya) ulaşılmıştır.  

2.3. Verilerin Analizi 

Anket formu aracılığıyla toplanan verilerin analizinde “Statistical Package for Social Sciences for 
Windows (SPSS) 20.0” programı kullanılmıştır. Yaşam Doyum Ölçeğinin geçerliği, yapı geçerliği 
yöntemi ile incelenmiştir. Yapı geçerliğinin belirlenmesinde ise faktör analizi kullanılmıştır. Faktör 
analizinden önce maddeler arasındaki korelasyon katsayıları incelenmiş, faktörlenebilirliğin 
belirlenmesi amacıyla Barttlet’in Küresellik testinden (Barttlett’s test of sphericity), korelasyon 
matrisinin determinantından ve Keiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliği Ölçüsü’nden yararlanılmıştır. 
Faktör sayısını belirlemede, özdeğerin 1’den büyük olması kriterinin yanısıra yamaç eğim grafiğinden 
de yararlanılmıştır. Yaşam Doyum Ölçeğinin güvenirliğini belirlemede ise Cronbach’s alpha katsayısı 
ve testin iki yarıya bölünmesi (split half reliability) yöntemleri kullanılmıştır. Yaşam Doyum 
Ölçeğinin maddelerinin değerlendirilmesinde ise sayı, yüzde, ortalama, standart sapma ve ortanca (25-
75. yüzdelikler) değerleri kullanılmıştır. 
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3. Bulgular 

Çalışmada, Yaşam Doyum Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmış ve sonuçlar Tablo 1’de 
verilmiştir. 

Tablo 1. Yaşam Doyum Ölçeğinin Maddeleri Arasındaki Korelasyon Katsayıları, Açıklayıcı Faktör 
Analizi Sonuçları ve Güvenirlik Katsayıları 

 Maddeler Arasındaki Korelasyon Katsayıları* Faktör 1 için 

Faktör Yükleri Maddeler M1 M2 M3 M4 M5 
M1 1     0,880 
M2 0,717 1    0,867 
M3 0,747 0,754 1   0,896 
M4 0,687 0,627 0,687 1  0,840 
M5 0,608 0,609 0,636 0,604 1 0,800 
Özdeğer 3,676 
Açıklanan varyans (%) 73,515 
Determinant 0,039 
Kaisen-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliği Ölçüsü  0,890 
Alfa katsayısı 0,908 
Spearman-Brown katsayısı 0,884 
*Korelasyon katsayıları p<0,01 düzeyinde anlamlıdır. 

Yaşam Doyum Ölçeğinin geçerliğini belirlemede yapı geçerliğinden yararlanılmış, yöntem olarak da 
açıklayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Açıklayıcı faktör analizi yapılmadan önce, yapıyı oluşturacağı 
düşünülen maddeler arasındaki korelasyonların incelenmesi gerekir ve korelasyonların genellikle 0,30-
0,90 arasında olması istenir (Alpar, 2014).  Çalışmada, Yaşam Doyum Ölçeğinin maddeleri arasındaki 
korelasyon katsayıları 0,604-0,754 arasında bulunmuştur. Korelasyon matrisinin determinant değeri 0 
ile 1 arasında değişmekte olup 1’e yaklaşmaması istenir (Alpar, 2014).  Bu çalışmada korelasyon 
matrisinin determinant değeri 0,039 bulunmuş olup 0’a yakındır. İyi bir faktör analizi için Kaisen-
Meyer-Olkin Örneklem Yeterliği Ölçüsü (KMO) değerinin 0,80’den fazla olması beklenir; ancak 
KMO değerinin 0,50’nin üzerinde olması da çoğu zaman kabul edilebilmektedir (Alpar, 2014). Bu 
çalışmada KMO değerleri 0,890 bulunmuş olup oldukça yeterli düzeydedir. Faktör analizinde, yapıyı 
açıklamak için genellikle 0,30-0,40 arasındaki faktör yükleri kabul edilebilir en düşük düzeydeki 
yükler, 0,50 ve üzerindeki yükler uygulama anlamlılığı olan yükler, 0,70 ve üzerinde olan yükler ise 
yapıyı iyi açıklayabilen yükler olarak tanımlanır (Alpar, 2014).  Çalışmada, Yaşam Doyum Ölçeğinin 
maddelerine ait faktör yükleri 0,800-0,896 arasında bulunduğundan bu yüklerin tamamının yapıyı iyi 
açıklayabilen yükler olduğu söylenebilir. Tek boyutlu ölçeklerde ilk faktörün toplam varyansın en az 
%40’ını açıklaması istenir (Alpar, 2014). Çalışmada, Yaşam Doyum Ölçeği için uygulanan açıklayıcı 
faktör analizi sonucunda ilk faktörün toplam varyansın yaklaşık %74’ünü açıkladığı görülmüştür. 
Faktör sayısını belirlemede ayrıca yamaç eğim grafiğinden de yararlanılmış ve bunun sonucu Şekil 
1’de verilmiştir. Şekil 1 incelendiğinde, eğimin değişmezliğe ulaştığı ya da çok azalan değerlere 
ulaştığı faktörün 2 nolu faktör olduğu anlaşılmaktadır. Tablo 1 ve Şekil 1’de verilen sonuçlar birlikte 
değerlendirildiğinde, Yaşam Doyum Ölçeğinin tek boyutlu bir ölçekten oluştuğu söylenebilir. 
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Şekil 1. Hastalar Üzerinde Uygulanan Yaşam Doyum Ölçeğinin Yamaç Eğim Grafiği 

Çalışmada Yaşam Doyum Ölçeğinin güvenirliğini belirlemede alfa katsayısı ve testin iki yarıya 
bölünmesi (split half reliability) yöntemlerinden yararlanılmıştır. Testin iki yarıya bölünmesi 
yönteminde Spearman-Brown güvenirlik katsayısı kullanılmıştır. Yaşam Doyum Ölçeğinin güvenirlik 
analizleri sonucunda alfa katsayısı 0,908, Spearman-Brown katsayısı ise 0,884 bulunduğundan her iki 
yönteme göre de bu ölçeğin güvenilir olduğu söylenebilir. Bu sonuçlara göre, çalışmada hastaların 
yaşam doyumunu ölçmek için kullanılan Yaşam Doyum Ölçeğinin tek boyutlu bir yapıdan oluşan 
geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir. 

Hastaların yaşam doyumunu ölçmede kullanılan Yaşam Doyum Ölçeğinin sonuçları Tablo 2’de 
verilmiştir. Yaşam Doyum Ölçeğinin maddeleri üç kategoride (katılıyorum-kararsızım-katılmıyorum) 
değerlendirildiğinde, hastaların en fazla katıldığı maddeler “Hayatımdan memnunum (%64,4)” ve 
“Hayattan şimdiye kadar istediğim önemli şeyleri elde ettim (%63,6)” maddeleridir. En az katıldıkları 
maddeler ise “Eğer hayata yeniden başlasaydım hemen hemen hiçbir şeyi değiştirmezdim (%38,9)” ve 
“Hayat şartlarım mükemmeldir (%50,7)” maddeleridir. Yaşam Doyum Ölçeğinin (7’li Likert türü bir 
ölçek; 1=kesinlikle katılmıyorum; 7=tamamen katılıyorum) maddeleri ortalamalar açısından 
değerlendirildiğinde, “Hayatımdan memnunum” maddesi ortalaması (4,6±1,7) en yüksek; “Eğer 
hayata yeniden başlasaydım hemen hemen hiçbir şeyi değiştirmezdim” maddesi ise ortalaması 
(3,6±1,9) en düşük maddedir. Ayrıca diğer dört maddenin ortancası 5 iken ortalaması en düşük olan 
“Eğer hayata yeniden başlasaydım hemen hemen hiçbir şeyi değiştirmezdim” maddesi, aynı zamanda 
ortanca değeri de en düşük (3) olan maddedir. 
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Tablo 2. Hastaların Yaşam Doyumu 

Yaşam Doyum Ölçeğinin Maddeleri Sayı Yüzde Ortalamaa±SSb 

Ort. (25.-75. Yüz.)c 
   Hayatım birçok yönden idealimdekine yakındır    
     Katılıyorum 316 59,9 4,3±1,8 
     Kararsızım 44 8,3 5 (3-6) 
     Katılmıyorum 168 31,8  
     Bilmiyor/Kabul etmedi 2   
   Hayat şartlarım mükemmeldir 
    
     Katılıyorum 268 50,7 4,0±1,8 
     Kararsızım 49 9,3 5 (2-5) 
     Katılmıyorum 211 40,0  
     Bilmiyor/Kabul etmedi 2   
   Hayatımdan memnunum    
     Katılıyorum 340 64,4 4,6±1,7 
     Kararsızım 47 8,9 5 (3-6) 
     Katılmıyorum 141 26,7  
     Bilmiyor/Kabul etmedi 2   
   Hayattan şimdiye kadar istediğim önemli 
   şeyleri elde ettim 

   

     Katılıyorum 336 63,6 4,5±1,7 
     Kararsızım 38 7,2 5 (3-6) 
     Katılmıyorum 154 29,2  
     Bilmiyor/Kabul etmedi 2   
   Eğer hayata yeniden başlasaydım hemen 
   hemen hiçbir şeyi değiştirmezdim 

   

     Katılıyorum 205 38,9 3,6±1,9 
     Kararsızım 39 7,4 3 (2-5) 
     Katılmıyorum 283 53,7  
     Bilmiyor/Kabul etmedi 3   
aOrtalamalar, 7’li Likert  (tamamen katılıyorum=7; kesinlikle katılmıyorum=1) üzerinden hesaplanmıştır. 
b Standart Sapma 
cOrtanca (25. – 75. Yüzdelikler) 

 

4. Sonuç 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de bir üniversite hastanesinin kardiyoloji polikliniklerine başvuran 
hastalar üzerinde uygulanan Yaşam Doyum Ölçeğinin Türkçe versiyonunun psikometrik özellikleri 
hakkında çeşitli önemli bulguları ortaya koymak ve bu hastaların yaşam doyumunu değerlendirmektir. 
Çalışmada, hastaların yaşam doyumunu ölçmede kullanılan Yaşam Doyum Ölçeğinin geçerlik ve 
güvenirlik analizleri yapılmıştır. Yaşam Doyum Ölçeğinin geçerliğini belirlemede yapı geçerliğinden 
yararlanılmış ve yöntem olarak da açıklayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Faktör analizi sonucunda, 
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bütün maddelerin birinci faktöre yüksek yüklerle yüklendiği (0,800-880), ölçeğin toplam varyansın 
yaklaşık %74’ünü açıklayan tek boyutlu bir yapıdan oluştuğu görülmüştür. Yaşam Doyum Ölçeğinin 
güvenirliğini belirlemede alfa katsayısı ve Spearman-Brown katsayısından yararlanılmıştır. Güvenirlik 
analizleri sonucunda Yaşam Doyum Ölçeğinin alfa katsayısı 0,908 iken Spearman-Brown katsayısı 
0,884 olarak yüksek güvenilir bulunmuştur. Bu sonuçlara göre, çalışmada hastaların yaşam doyumunu 
ölçmede kullanılan Yaşam Doyum Ölçeği geçerli ve güvenilir bir ölçme aracıdır. Gelecekte, hastalar 
üzerinde yaşam doyumuyla ilgili yapılacak başka çalışmalarda bu ölçeğin kullanılması önerilir. 

Çalışmada, Yaşam Doyum Ölçeğinin “Hayatımdan memnunum” maddesinin ortalamasının (4,6±1,7) 
en yüksek; “Eğer hayata yeniden başlasaydım hemen hemen hiçbir şeyi değiştirmezdim” maddesinin 
ortalamasının (3,6±1,9) ise en düşük olduğu görülmüştür. Hastalar, Yaşam Doyum Ölçeğinin 
maddelerine katılma durumlarına göre değerlendirildiğinde de benzer sonuç bulunmuş; hastaların en 
fazla katıldığı maddenin “Hayatımdan memnunum (%64,4)” maddesi, en az katıldığı maddenin ise 
“Eğer hayata yeniden başlasaydım hemen hemen hiçbir şeyi değiştirmezdim (%38,9)” maddesi olduğu 
görülmüştür. Bu çalışma, sadece bir üniversite hastanesinin kardiyoloji polikliniklerine başvuran 
hastalar üzerinde yapılmıştır. Gelecekte başka çalışmaların farklı hastanelerde ve farklı polikliniklerde 
de yapılması önerilir. Ayrıca, çalışmalarda hastaların yaşam doyumu ile hasta sonuçları arasındaki 
ilişkilerin de araştırılması tavsiye edilir. 
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ALZHEİMER HASTALIĞI KORKU ÖLÇEĞİNİN (FADS) TÜRKÇE 
GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI 

Emir Hasan Ölmez1 
Fikriye Yılmaz2 

Meriç Yavuz Çolak3 

Özet 

Amaç: Çalışmanın amacı, Alzheimer Hastalığı Korku Ölçeğinin (FADS) Türkçe geçerlilik ve güvenilirliğini 
değerlendirmektir.  

Yöntem: Metodolojik araştırma olarak planlanan çalışmanın verileri sosyo-demografik bilgiler, demans 
deneyimi ile ilgili sorular ve FADS Türkçe formundan oluşan anket ile toplanmıştır. Çalışmanın örneklemi 50 
yaş ve üzeri toplam 310 kişidir. Ölçeğin geçerliliği; kapsam geçerliliği, yapı geçerliliği ve yordama geçerliliği 
ile değerlendirilmiştir. Ölçeğin güvenilirliğini test etmek için test-tekrar test güvenilirliği, iç tutarlılık katsayısı 
ve düzeltilmiş madde-toplam puan korelâsyonu katsayıları hesaplanmıştır.  

Bulgular: Katılımcıların FADS puanı ortalama 43,48±22,49 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin Kendall’s W sayısı 
0,92 olarak hesaplanmıştır (p<0.05). Açıklayıcı Faktör Analizi sonuçları ölçeğin toplam varyansın %68,68’ini 
açıklayan 3 faktörden oluştuğunu ortaya koymuştur. Ölçeğin güvenilirliğinin değerlendirilmesinde incelenen 
test-tekrar test güvenilirliği korelasyon katsayısı 0,96, Cronbach alpha katsayısı 0,95 olarak hesaplanmış, 
maddelerin toplam puanla korelâsyonları da standart değer 0,40’nin üzerinde belirlenmiştir.  

Sonuç: FADS'nin Türkçe versiyonunun yeterli psikometrik özelliklere sahip güvenilir ve geçerli bir ölçek olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Alzheimer Hastalığı, Korku, Öngörücü Demans, Güvenilirlik ve Geçerlilik 

 

THE VALIDITY AND RELIABILITY OF A TURKISH VERSION OF THE FEAR OF ALZHEIMER’S 
DISEASE SCALE (FADS) 

Abstract 

Objective: The aim of the study is to evaluate the validity and reliability of Turkish version of the Fear of 
Alzheimer's Disease Scale (FADS). 
Method: In the methodological study, the data of the study were collected by a questionnaire consisting of 
socio-demographic information, questions about dementia experience and FADS Turkish form. The sample 
of the study is a total of 310 adults aged 50 years and over. The validity of the scale was assessed by content 
validity, construct validity and predictive validity. In order to test the reliability of the scale, test-retest 
reliability, internal consistency coefficient, and item-total correlation coefficients were calculated. 
Results: The mean of FADS scores of participants calculated as 43,48 ± 22,49. Kendall's W coefficient was 
calculated as 0.92 (p<0.05). The results of the Explanatory Factor Analysis revealed that there were 3 
factors explaining 68.68% of the total variance of the scale. The results of reliability analysis showed that 
the test-retest reliability correlation coefficient was 0.96, the Cronbach alpha coefficient was 0.95, and the 
correlations of the items with the total score were above the standard value of 0.40. 
Conclusion: It was concluded that the Turkish version of FADS was a reliable and valid scale with adequate 
psychometric properties. 
Keywords: Alzheimer’s Disease, Fear, Anticipatory Dementia, Reliability and Validity 

 

 

                                                      
1 Öğr. Gör., Beykent Üniversitesi, emirolmez@beykent.edu.tr 
2 Doç. Dr., Başkent Üniversitesi, fyilmaz@baskent.edu.tr  
3 Prof. Dr., Başkent Üniversitesi, meric@baskent.edu.tr 

1429

mailto:fyilmaz@baskent.edu.tr


2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

1. Giriş

Yaşlanan toplumlarda sıklığı ve yaygınlığı en fazla artış gösteren hastalıklardan birisi olan
demans, progresif ve geri dönüşü olmayan nörodejeneratif bir hastalıktır (Lonie ve ark. 2009, Du ve 
Hu 2016). Dünyada, 2015 yılı itibariyle yaklaşık 47,5 milyon demanslı birey olduğu ve her yıl 9,9 
milyon yeni demans vakasının geliştiği tahmin edilmektedir (Prince ve ark. 2015). Alzheimer hastalığı 
demansın en yaygın türü olup tüm demans vakalarının yaklaşık % 60-80’ini oluşturmaktadır (World 
Health Organization [WHO] 2012). Alzheimer hastalığı kişinin günlük yaşamını engelleyen; hafıza, 
soyut düşünme ve karar verme gibi yüksek kortikal işlevlerdeki bozulma ile kendini gösteren ve 
etiyolojisi henüz tam olarak bilinmeyen bir beyin hastalığıdır (Du ve Hu 2016). 2015 yılı Dünya 
Alzheimer Raporu’na göre, Dünyada 46,8 milyon Alzheimer hastası bulunmaktadır (Prince ve ark. 
2015). Raporda bu rakamın 2030 yılında 74,7 milyona, 2050 yılında ise 131,5 milyona ulaşacağı 
öngörülmektedir. Türkiye’de yaklaşık 600 bin Alzheimer hastasının olduğu bilinmektedir (Türkiye 
Alzheimer Derneği [TAD] 2016). Türkiye’nin 2050 yılında Dünyada en fazla Alzheimer hastası 
olacak dört ülkeden birisi olması beklenmektedir (Türkiye Psikiyatri Derneği [TPD] 2014). 

Alzheimer hastalığının prevelansındaki artışla birlikte, Alzheimer hastalığına ya da demansa 
yakalanma ile ilgili endişeler de artmaktadır (Moon et al. 2014). Tıptaki gelişmelere rağmen, mevcut 
bilimsel çalışmalar Alzheimer Hastalığının kaçınılmaz olarak öldürücü olduğunu ve henüz hastalığın 
seyrini yavaşlatan, durduran veya tersine çevirebilecek hiçbir davranışsal tedavi veya farmasötik 
madde bulunmadığını göstermektedir (Daviglus et al. 2010; Cummings et al. 2014; Devanand 2014; 
Cutler 2015). Bununla birlikte ulusal ve uluslararası çalışmalarda medyada hastalıkla ilgili 
damgalayıcı negatif metaforların yaygın olarak kullanılmasının toplumda hastalığa yönelik yanlış 
inançların ve olumsuz önyargıların oluşmasına sebep olduğu ifade edilmektedir (Çobaner ve Yıldırım, 
2017). Alzheimer hastalığının, sosyal, psikolojik, fiziksel ve ekonomik yükü de göz önüne alındığında, 
insanların Alzheimer hastalığına yakalanmaktan korkmaları normal karşılanmaktadır (Cutler ve 
Bragaru, 2015). Farklı 5 ülkede yürütülen uluslararası bir araştırma verileri, Fransa, İspanya, Almanya 
ve Birleşik Devletlerde 60 yaş ve üzeri bireyler arasında kanserden sonra en çok Alzheimer hastalığına 
yakalanmaktan korkulduğunu göstermiştir (Harvard School of Public Health/Alzheimer Europe, 
2011). İngiltere'den yapılan bir araştırmanın verileri, 50 yaşın üzerindeki katılımcıların üçte ikisinin 
Alzheimer Hastalığına yakalanmaktan korktuğunu göstermiştir (Huffpost Lifestyle, 2011). Awang ve 
arkadaşları tarafından Malezya’da 40 yaş üzeri bireylerde yapılan araştırmada da Alzheimer kanserden 
sonra en çok korkulan hastalık olarak belirlenmiştir (Awang vd., 2017).  

Alzheimer hastalığı ile ilgili prevalans, farkındalık ve korkulardaki artış Cutler ve Hodgson 
tarafından “öngörücü demans”, Kessler ve diğerleri tarafından “demans endişesi” olarak adlandırılan 
kavrama katkıda bulunmaktadır (Cutler, 2015). Öngörücü demans, normal yaşlanmadan kaynaklanan 
hafıza problemlerinin demansın bir göstergesi olduğu yönündeki korkuyu ifade etmektedir (French et 
al. 2012). Bireyler bilişsel işlevlerini gelecekte Alzheimer hastası olmanın olası ipuçları yönünden 
incelerken, bilişsel hatalar (birinin adını unutmak veya bir kelimeyi hatırlamaya çalışmak gibi) endişe 
ve kaygıyı ortaya çıkarabilmektedir (Cutler, 2015). Alzheimer Hastalığına yakalanma ile ilgili 
endişelerin – çok yoğun, stresli ve uzun sürdüğü takdirde- fiziksel ve psikolojik iyi olma ve bilişsel 
işlevsellik açısından zararlı olabileceğini gösteren bazı çalışmalar vardır (Cutler, Hodgson 2013; 
2014). Son yıllarda yapılan araştırmalar sübjektif hafıza şikâyetleri olduğunu bildiren kişilerde hafif 
bilişsel bozukluk ve demans riskinin daha yüksek olduğunu göstermiştir (Mah et al. 2014; Kryscio et 
al. 2014; Abner et al. 2015; Pankratz et al. 2015). Diğer taraftan, Sağlık İnanç Modeli ile uyumlu 
olarak, orta düzeyde Alzheimer hastalığına yakalanma korkusunun hastalık riskini azaltacak sağlık 
davranışlarına neden olduğu belirlenmiş (Clark 2016) ve tarama programlarına katılma olasılığını 
artıran ve böylece erken tanı konulmasını kolaylaştıran bir faktör olduğu da ifade edilmiştir  

Tüm bu nedenlerle, kişilerde Alzheimer hastalığına yakalanma ile ilgili endişelerin doğasını ve 
bu endişeleri destekleyen faktörleri anlamak çok önemlidir. Uluslararası literatürde, özellikle orta yaş 
üzeri bireyler arasında Alzheimer hastalığı korkusunu ve nedenlerini araştırmaya yönelik çalışmalar 
ciddi düzeyde yer almakla birlikte, Türkiye’de yazılı kaynaklarda hiç bir çalışmaya rastlanmamıştır. 
Çalışmanın amacı Alzheimer hastalığı korku düzeyini değerlendirmek amacıyla French ve arkadaşları 
tarafından geliştirilen “Alzheimer Hastalığı Korku Ölçeğinin (FADS) Türkçe ’ye uyarlanarak 
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geçerlilik ve güvenilirliğini değerlendirmektir. FADS, bireylerin Alzheimer hastalığı korku düzeyinin 
belirlenmesinde geçerli ve güvenilir bir veri toplama aracı olarak uluslararası literatürde birçok 
çalışmada kullanılmıştır (Eshbaugh 2014, Nordhus vd., 2012, Scerri ve Scerri 2013, Smyth vd., 2013, 
Kada 2015, Du ve Hu 2016). Alzheimer Hastalığı Korku Ölçeğinin standart bir veri toplama aracı 
olarak sağlık çalışanlarına ve araştırmacılara farklı şekillerde katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. 
İlk olarak, ölçek sağlık profesyonellerine hastalarının korkularını anlama ve hastalığın gelişimi, 
semptomları ve etkileri ile ilgili psikoeğitim sağlayarak ve ilerdeki yaşamı planlamalarına destek 
olarak bu korkuları azaltma çabalarında yardımcı olabilecek niteliktedir. Diğer taraftan, hastalıkla ilgili 
korkuların muhtemel Alzheimer hastalığının ipuçları olarak değerlendirildiği durumda ise erken teşhis 
ile hastalığın seyrini yavaşlatmak ve yükünü azaltmak mümkün olabilir. İkincisi, ölçek 
araştırmacıların öznel hafıza, biliş, ailede Alzheimer hastalığı öyküsü, Alzheimer hastalığı hakkında 
bilgi sahibi olma ve ruhsal durum gibi değişkenlerin Alzheimer hastalığına yakalanma korkusuna nasıl 
katkıda bulunabileceğini incelemelerine olanak tanıyacaktır. Son olarak, FADS’in araştırmacılara, 
öngörücü demansın gelecekte Alzheimer hastalığına yakalanmayı tahmin edip edememesini 
belirlemelerine yardımcı olabileceği düşünülmektedir (French et al. 2012).  

2. Yöntem

Metodolojik araştırma olarak planlanan bu çalışma, 2017 yılı Nisan-Mayıs aylarında
Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Alzheimer Hastalığı Korku Ölçeğinin Türkçe ’ye uyarlanarak geçerlilik 
ve güvenilirliğini değerlendirmek için sorumlu yazar Samantha French’den e-posta yolu ile yazılı izin 
alınmıştır. 

Bu araştırma Başkent Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırma Kurulu tarafından 
onaylanmış (Proje No: KA16/129) ve Başkent Üniversitesi Araştırma Fonunca desteklenmiştir.  

Evren ve Örneklem 

Çalışmanın evrenini TÜİK 2016 yılı verilerine dayalı olarak Ankara’nın Çankaya ilçesinde 
yaşayan 50-79 yaş arası toplam 254.104 birey oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklem büyüklüğü, 
literatürde ölçeklerin psikometrik özelliklerinin değerlendirilmesinde örneklem büyüklüğünün madde 
sayısının 10 katı olması önerisi (Field, 2009) dikkate alınarak toplam 300 kişi olarak belirlenmiştir. 
Katılımcıların araştırma grubuna dâhil edilmesinde okuryazar olan, kurumsal olmayan ve demans 
tanısı almayan bireyler uygun olarak değerlendirilmiştir. Kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen 350 
kişi ile görüşülmüştür. Sayılan dâhil edilme kriterlerini karşılayan 340 bireye katılımın gönüllü olduğu 
ifade edilmiş ve çalışmanın amacı hakkında bilgi verilmiştir. Araştırmaya katılmayı kabul eden 50 yaş 
ve üzeri 322 yetişkine Türkçe geçerliliği ve güvenilirliği Güngen ve arkadaşları (2002) tarafından 
yapılan Mini Mental Durum Testi uygulanmış ve 25 puan ve üstü puan alarak testi geçen 310 kişi 
örnekleme dâhil edilmiştir.  

Veri Toplama Aracı 

Çalışmanın verileri iki bölümden oluşan anket formu ile toplanmıştır. İlk bölüm demografik 
(yaş, cinsiyet), sosyo-ekonomik (eğitim, meslek, gelir) ve demans deneyimi (ailede demans öyküsü, 
demanslı bireyle yaşama, demanslı birine bakım, demansla ilgili eğitim veya ders alma) ile ilgili 
soruları içermektedir. İkinci bölümde French, Floyd, Wilkins ve Osato (2012) tarafından, bireylerdeki 
Alzheimer hastalığına yakalanma korku ve endişesinin belirlenmesine yönelik geliştirilen, “Alzheimer 
Hastalığı Korku Ölçeği” (FADS) yer almaktadır. FADS; genel korku, fiziksel semptomlar ve 
katastrofik tutum boyutları ile ilgili toplam 30 sorudan oluşan ve 5’li likert tipinde cevaplanan (0=asla, 
1=nadiren, 2=bazen, 3=sıklıkla, 4=her zaman) bir ölçektir. Ölçekte genel korku boyutunda 17 (1-17. 
maddeler), fiziksel semptomlar boyutunda 8 (18-25. maddeler) ve katastrofik tutum boyutunda 5 (26-
30. maddeler) madde bulunmaktadır. Her bir alt boyut puanı, boyutta yer alan maddelerin toplam
puanı ile hesaplanmıştır. Ölçeğin toplam puanını hesaplamak için alt boyut puanları toplanmıştır.
Ölçeğin toplam puanı 0 ile 120 arasında dağılım göstermekte olup,  yüksek olması, Alzheimer
hastalığı ile ilgili korku düzeyinin fazla olduğunu gösterir. Alzheimer Hastalığı Korku Ölçeğinin
geliştirildiği çalışmada ölçeğin kabul edilebilir düzeyde geçerli ve güvenilir olduğu sonucuna
ulaşılmıştır (French ve ark. 2012).
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İstatistiksel Analiz 

İstatistiksel analizler SPSS 18 Paket programında yapılmıştır (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) 
ve geçerlilik analizi ve güvenilirlik analizlerine dayanmaktadır. Ölçek ve alt boyutlarında ilk olarak 
ortalamalar, standart sapmalar, tavan ve taban etkileri gibi tanımlayıcı istatistikler değerlendirilmiş 
daha sonra geçerlilik ve güvenilirlik analizleri uygulanmıştır. Tavan etkisi ve taban etkisi, boyut 
puanlarında sırasıyla, mümkün olan en iyi ve en kötü puan alanların yüzdesinin toplam katılımcıların 
yüzde yirmisinden fazlasını oluşturması anlamına gelmektedir (Fitzpatrick ve ark. 1998). 

 
Geçerlilik Çalışması 

FADS’nin Türkçeye uyarlama çalışmasında geri çeviri yöntemi izlenmiştir (Aksayan ve 
Gözüm 2002). İlk olarak ölçeğin İngilizce versiyonu üç profesyonel tercüman tarafından Türkçeye 
çevrilmiştir. İkinci aşamada elde edilen Türkçe formlar farklı tercümanlar tarafından tekrar İngilizceye 
çevrilerek iki form arasındaki tutarlılık incelenmiştir. Elde edilen Türkçe formlar anlam ve dilbilgisi 
açısından değerlendirilerek tek bir form elde edilmiştir.  

Ölçeğin kapsam (içerik) geçerliliği uzman görüşü ile değerlendirilmiştir. Sağlık Yönetimi, 
Aile Hekimliği, Psikiyatri Hemşireliği ve Geriatri Hemşireliği alanlarında çalışan uzman 7 öğretim 
üyesi tarafından ölçek maddeleri amaca uygunluk açısından incelenmiş ve 4’lü derecelendirme 
sisteminde (1=madde gerekli, 2= madde yararlı ancak yeterli değil 3= madde yararlı ancak 
düzeltilmeye ihtiyacı var, 4= madde gereksiz) değerlendirilmiştir. Uzmanların görüşlerine göre 
düzeltilmesi istenilen maddeler yeniden gözden geçirilmiş ve gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Uzman 
görüşleri arasındaki uyum için Kendall’s W analizi yapılmıştır. Son aşamada, örneklem grubunda yer 
almayan 50 yaş ve üzeri 30 yetişkinde yapılan pilot çalışma ile ölçek maddelerinin anlaşılabilirliği 
değerlendirilmiştir. Herhangi bir belirsizlik ya da tereddütle karşılaşılmamıştır.   

Ölçeğin yapı geçerliliği Açıklayıcı Faktör Analizi ile değerlendirilmiştir. Faktör analizi için 
örneklem büyüklüğünün yeterliliği Kaiser-Meyer Olkin (KMO) ve Barlett testi ile analiz edilmiştir. 
Açıklayıcı Faktör Analizi; Temel Bileşenler Analizi ve varimax rotasyon yöntemi ile 
gerçekleştirilmiştir.  

Ölçeğin yordama geçerliliği için; katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine ve demans 
deneyimlerine göre ölçek toplam puanları arasındaki farklılık değerlendirilmiştir. Ölçeğin toplam 
puanının normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov-Smirnov testi ile analiz edilmiştir ve normal 
dağılıma uygun olduğu belirlenmiştir (p>0.05). İki gruplu değişkenlerde ölçek toplam ve alt boyut 
puanlarının ortalamalarını karşılaştırmak için Bağımsız iki örneklem t testi, ikiden fazla gruplu 
değişkenlerde Tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır.      

Güvenilirlik Çalışması 

Ölçeğin güvenilirliği test-tekrar test, iç tutarlılık katsayısı ve madde toplam puan korelasyon 
katsayıları ile değerlendirilmiştir.     

Test–Tekrar Test Güvenilirliği: Örneklem grubunda yer almayan 50 yaş ve üzeri 30 yetişkin 
FADS-T’yi 2 aylık bir aralıkta 2 kez cevaplamışlardır. Pearson korelasyon katsayısı ve Bağımlı 
Örneklem t testi ile test-tekrar test güvenilirliği değerlendirilmiştir.  

İç Tutarlılık: FADS-T’nin iç tutarlılık güvenilirliğinde Cronbach alpha katsayısı 
kullanılmıştır. Güvenilirlik katsayısı 0,40’dan küçükse ölçeğin güvenilir olmadığı, 0,40-0,59 arasında 
düşük, 0,60-0,79 arasında yüksek ve 0,80’in üzerinde olduğunda çok yüksek derecede güvenilir 
olduğu kabul edilmektedir.  

Madde Toplam Puan Korelasyon Katsayıları: Madde toplam puan korelasyon katsayılarında 
maddelerin toplam puan ile korelasyonu Pearson korelasyon katsayısı ile değerlendirilmiştir. 
Korelasyon katsayılarının istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 0,40’dan yüksek olması beklenir. 
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3. Bulgular

Araştırmaya katılan 310 kişinin demografik, sosyo-ekonomik ve demans deneyimleri Tablo
1’de gösterilmektedir. Katılımcıların yaş ortalaması 59,15±7,84 yıl olarak hesaplanmış olup, %58,8’i 
erkek, %34,8’i lise mezunu ve %58,4’ünün geliri yoksulluk sınırının üstündedir. Katılımcıların %94’ü 
Alzheimer hastalığını duyduğunu, %18,4’ü ailesinde demans tanısı almış birey olduğunu (% 8’i birinci 
derece, %10,4’ü ikinci derece), %12,4’ü demanslı bir bireyle aynı evde yaşadığını, %13,2’si demanslı 
bir bireye bakım verdiğini ve %1,6’sı demans ile ilgili eğitim aldığını belirtmiştir 

Tablo 1. Katılımcıların Tanımlayıcı Özellikleri (n(%)) 

Toplam 
(n=310) 

Yaş (Ort±SS) 59,15±7,84 

50-79

Cinsiyet 

Kadın 128(41,2) 

Erkek 182(58,2) 

Doğum yeri 

Köy 76(24,4) 

İlçe 130(42,0) 

İl 104(33,6) 

Eğitim  

≤ Lise  218 (70,4) 

Lisans ve üstü 92 (29,6) 

Meslek 

Ev hanımı 56 (18,0) 

Mavi yakalı 133(42,8) 

Beyaz yakalı 121(39,2) 

Gelira 

<4.280 TL 129(41,6) 

≥4.280 TL 181(58,4) 

Alzheimer duyma 

Evet  291 (94,0) 

Hayır  19 (6,0) 

Ailede demans 

Evet  57(18,4) 

Hayır  253(81,6) 
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Demanslı bireyle yaşama 

Evet  38 (12,4) 

Hayır  272 (87,6) 

Demanslı bireye bakım 

Evet  41 (13,2) 

Hayır  269 (86,8) 

Demans eğitimi 

Evet  5 (1,6) 

Hayır  305 (98,4) 

Genel sağlık durumu 

İyi  166 (53,6) 

Kötü  144(46,4) 

Kronik hastalık 

Yok  196(63,2) 

Var  114 (36,8) 

Tablo 2’de FADS Ölçeği ve alt boyutlarının tanımlayıcı istatistikleri gösterilmektedir. Ölçeğin 
toplam puan ortalaması 43,48±22.49’dur. En yüksek boyut puanı Genel Korku boyutuna aittir (26,44). 
Boyut puanlarının tümünde ve genel puanda gözlenen tavan ve taban etkisi, kabul edilebilir 
düzeydedir (<%20). Çarpıklık puanların normal dağılımının bir göstergesidir ve çarpıklığın olmaması 
ölçek puanlarının toplumdaki dağılıma uygun olduğu anlamına gelir. Çarpıklık ölçek ve alt boyutları 
için kabul edilebilir düzeydedir (<1.0).  

Tablo 2. FADS-T Ölçeği ve Alt Boyutlarının Tanımlayıcı Özellikleri 

Boyut Min. Maks. 
Ortalama SS Taban 

Etkisi 
Tavan 
Etkisi 

Çarpıklık İç 
tutarlılık 

(α) 

Genel 
Korku 

0 68 26,44 13,19 %2,4 %0,4 0,161 0,937 

Fiziksel 
Semptomlar 

0 32 10,29 7,24 %6 %0,4 0,417 0,918 

Katastrofik 
Tutum 

0 20 6,74 5,33 %13,2 %0,4 0,296 0,890 

Toplam 
Korku 

0 120 43,48 22,49 %2,4 %0,4 0,332 0,955 
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Geçerlilik Sonuçları 

İçerik geçerliliği: Ölçeğin içerik geçerliliği uzman görüşleri ile değerlendirilmiş olup, uzman görüşleri 
arasındaki uyum için yapılan Kendall’s W analizi sonucunda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 
Kendall’s W sayısı 0,92 ve p = 0,000 olarak hesaplanmıştır.  

Yapı geçerliliği: Ölçeğin yapı geçerliliğini değerlendirmek amacıyla Açıklayıcı Faktör Analizi 
yapılmıştır. Örneklem büyüklüğünün yeterliliğini gösteren KMO katsayısı 0,93 olarak bulunmuş ve 
Barlett test sonucunun istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (χ2 = 5524,644, p=0,000). Bu 
sonuçlar Temel Bileşenler Analizi için korelasyon matrisinin yeterli olduğunu göstermektedir. Tablo 
3’de Temel Bileşenler Faktör Analizi’nin sonuçları yer almaktadır. Faktör analizi sonucunda ölçeğin 
toplam varyansın %68,68’ini açıklayan toplam 3 faktörden oluştuğu belirlenmiştir. Analiz sonuçları, 
ölçeğin yapı geçerliliğinin kabul edilebilir düzeyde olduğunu göstermektedir. 

 
Tablo 3. FADS-T’nin Yapı Geçerliliği   

 AFA  

 F1 F2 F3  

Madde 1 ,537   

Genel Korku 

Madde 2 ,529   

Madde 3 ,648   

Madde 4 ,640   

Madde 5 ,639   

Madde 6 ,684   

Madde 7 ,646   

Madde 8 ,720   

Madde 9 ,693   

Madde 10 ,713   

Madde 11 ,715   

Madde 12 ,710   

Madde 13 ,701   

Madde 14 ,666   

Madde 15 ,604   

Madde 16 ,697   

Madde 17 ,695   

Madde 18  ,666  

Fiziksel 
Semptomlar 

Madde 19  ,689  

Madde 20  ,687  

Madde 21  ,684  

Madde 22  ,665  

Madde 23  ,683  
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Madde 24 ,704 

Madde 25 ,705 

Madde 26 ,676 

Katastrofik 
Tutum 

Madde 27 ,682 

Madde 28 ,608 

Madde 29 ,619 

Madde 30 ,569 

Tablo 4’de ölçek maddeler için tanımlayıcı sonuçlar ve madde-ölçek korelasyonlarına ilişkin veriler 
yer almaktadır ve sonuçlarına ilişkin değerler aşağıdaki gibidir. 

Yordama geçerliliği: Ölçeğin yordama geçerliliği için sosyo-demografik özelliklere ve demans 
deneyimine göre katılımcıların FADS-T puan ortalamaları karşılaştırılmıştır ancak hiçbir değişken için 
FADS-T toplam ve alt boyut puanlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır 
(p>0,05).    
Güvenilirlik Sonuçları 

Test-Tekrar Test Güvenilirliği: Ölçek 50 yaş ve üzeri 30 kişilik bir gruba iki kez uygulanmıştır. 
Gruptaki bireylerin yaşları 50 ile 76 (M=59,17 SS=6,91) arasında, FADS-T puanları ise 16 ile 91 
(M=45,56 SS=21,53) arasında dağılım göstermektedir. Ölçeğin test-tekrar test güvenilirlik katsayısı 
0,96 olarak hesaplanmış (p=0,000), iki zaman arasında ölçekten alınan puanlar arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir (t=-2,259 p=0,819).  

İç Tutarlılık: Ölçeğin iç tutarlılığı Cronbach Alpha katsayısı ile 0,95 olarak hesaplanmıştır (Tablo 2). 
Ölçek alt boyutları için hesaplanan Cronbach Alpha katsayısı da tüm boyutlarda iç tutarlılığın çok 
yüksek olduğunu göstermektedir (0,89-0,93).   

Madde-Toplam Puan Korelasyonları: Ölçekte yer alan maddelerin toplam puan ile korelasyonu 
Pearson Korelasyon katsayısı ile değerlendirilmiş olup,  0,44 ile 0,71 arasında (M=0,65 SS=0,05) 
değiştiği belirlenmiştir  

Tablo 4. Ölçek Maddeleri için Tanımlayıcı Sonuçlar ve Madde- Ölçek Korelasyonları (r) 

Ortalama SS Genel 
korku 

Fiziksel 
semptomlar 

Katastrofik 
tutum Korku 

Madde 1 1,62 1,00 ,561 ,443 

Madde 2 1,57 1,02 ,659 ,527 

Madde 3 1,44 1,00 ,740 ,645 

Madde 4 1,56 1,11 ,728 ,639 

Madde 5 1,49 1,13 ,692 ,635 

Madde 6 1,54 1,17 ,740 ,680 

Madde 7 1,48 1,10 ,721 ,639 
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Madde 8 1,58 1,06 ,758 ,712 

Madde 9 1,50 1,11 ,735 ,687 

Madde 10 1,47 1,05 ,730 ,706 

Madde 11 1,47 1,06 ,745 ,710 

Madde 12 1,57 1,07 ,729 ,706 

Madde 13 1,64 1,19 ,734 ,699 

Madde 14 1,74 1,12 ,725 ,668 

Madde 15 1,67 1,14 ,656 ,607 

Madde 16 1,57 1,17 ,687 ,696 

Madde 17 1,53 1,11 ,659 ,691 

Madde 18 1,43 1,14 ,766 ,658 

Madde 19 1,40 1,13 ,821 ,683 

Madde 20 1,36 1,20 ,826 ,682 

Madde 21 1,18 1,11 ,825 ,680 

Madde 22 1,36 1,08 ,746 ,669 

Madde 23 1,22 1,13 ,812 ,682 

Madde 24 1,21 1,16 ,793 ,703 

Madde 25 1,14 1,10 ,783 ,706 

Madde 26 1,19 1,17 ,810 ,680 

Madde 27 1,19 1,14 ,851 ,690 

Madde 28 1,38 1,28 ,853 ,623 

Madde 29 1,24 1,26 ,825 ,631 

Madde 30 1,75 1,51 ,847 ,590 
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4. Tartışma ve Sonuç 

Bu çalışma; bireylerin Alzheimer hastalığı ile ilgili korku düzeyini belirlemek üzere hazırlanan 
FADS’nin Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirliğini değerlendirmek amacıyla 
gerçekleştirilmiştir.  

Ölçeğin tanımlayıcı istatistikleri alt boyutlarda ve toplam puanda taban ve tavan etkisinin 
olmadığını göstermiştir. Ölçeğin kapsam geçerliliğinin değerlendirilmesinde uzman görüşleri arasında 
uyum olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin yapı geçerliliği için yapılan açıklayıcı faktör analizi sonuçları 
ölçeğin yapısının orijinal ölçekle uyumlu olduğunu ve kabul edilebilir düzeyde geçerli olduğunu 
göstermiştir. Yordama geçerliği için katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine ve demans 
deneyimlerine göre FADS-T puan ortalamaları karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonuçları araştırmada 
kullanılan bağımsız değişkenlere göre ölçeğin toplam ve alt boyut puanlarında farklılık olmadığını 
göstermiştir. Ölçeğin güvenirliğinin değerlendirilmesinde incelenen test-tekrar test güvenilirliği 
korelasyon katsayısının 0,96 olduğunu ve iki farklı zaman diliminde hesaplanan puan ortalamalarının 
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklı olmadığını göstermiştir. Cronbach alpha katsayısı 0,95 
olarak hesaplanmış, ölçeğin güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca maddelerin toplam puanla 
korelâsyonları da standart değer 0,40’ın üzerinde belirlenmiştir. Psikometrik sonuçlar FADS’nin 
geliştirildiği çalışmada ve diğer dillere uyarlama çalışmalarında bulunan sonuçlarla uyumludur 
(French et al. 2012; Moon et al. 2014, Lais 2015).  

Türkçe yazılı kaynaklarda, Alzheimer hastalığı korku düzeyini belirlemeye yönelik FADS ya 
da benzer bir ölçeğin geçerlik-güvenirlik çalışmasına rastlanmadığı için ölçeğin geçerlik ve güvenirlik 
sonuçlarının karşılaştırılması mümkün olmamıştır. Ancak alternatif ölçüm aracı olarak Demans Endişe 
Ölçeği (Dementia Worry Scale)’nin de Türkçe ’ye uyarlanarak psikometrik sonuçlarının 
karşılaştırılması yararlı olabilir. 

Çalışmada katılımcıların Alzheimer hastalığı korku ölçeğinden aldıkları puanlar daha önce 
yapılan uluslararası çalışma sonuçlarından daha yüksek bulunmuştur. Çalışmanın bu sonucu iki yönlü 
olarak değerlendirilmelidir. İlk olarak, ölçeğin sadece basit düzeyde Alzheimer hastalığına yakalanma 
korkusunu değil, psikiyatrik semptomları, fiziksel işaretleri, katastrofik tutumu ve Alzheimer hastalığı 
ile ilgili endişeleri de içerdiği dikkate alınarak Alzheimer hastalığı korkusu yüksek olan bireylerin 
endişeleri göz ardı edilmemeli, hastalığın erken tanısı için bir sinyal olarak düşünülmelidir. FADS 
sağlık profesyonellerine hastalarının korkularında haklı olup olmadıklarını anlamalarında yardımcı 
olabilecek niteliktedir. Ayrıca, fazla korku ve endişenin hafif kognitif bozukluk ve erken evre 
Alzheimer hastalığı için tetikleyici olduğu dikkate alınarak, Alzheimer hastalığı korkusunu belirlemek 
ve sonrasında azaltmaya yönelik çalışmaların ve müdahalelerin planlanması çok önemlidir. Diğer 
taraftan, “Alzhemier” hastalığıyla ilgili korkunun “bilgi”den değil, “yanlış bilgi”den kaynaklandığı 
düşünülmektedir. Alzheimer hastalığına yönelik son yıllarda medyanın da artan ilgisi dikkate alınarak, 
medyanın yanlış bilgiler sunmasını, medya kanalıyla “negatif damgalama”nın gelişmesini önleyecek 
denetim mekanizmalarına ciddi ihtiyaç olduğu göz ardı edilmemelidir.  

Çalışmanın bir takım sınırlılıkları bulunmaktadır. İlk olarak çalışmanın örneklemi kolayda 
örnekleme yöntemiyle belirlendiği için sonuçların evrende yer alan orta yaş ve üzeri tüm yetişkinlere 
uyarlanması yanlış değerlendirmelere neden olabilir. İkincisi çalışmanın yordama geçerliliğine yönelik 
analiz sonuçları kullanılan bağımsız değişkenler yönünden ölçeğin ayırt etme gücünü ortaya 
koyamamıştır. Ancak orijinal ölçeğin geliştirildiği çalışmada ve sonrasında farklı diller için 
psikometrik özelliklerinin değerlendirildiği çalışmalarda da katılımcıların sosyo-demografik 
özelliklerine ve demans deneyimlerine göre ölçek puanlarında bir farklılığa rastlanmamıştır. Gelecek 
araştırmalarda katılımcıların dini inanışlarının, birlikte yaşadığı kişilerin, sosyal destek, genel 
anksiyete durumlarının ve hastalıkla ilgili bilgi düzeylerinin ve bu bilgiyi nereden edindiklerinin 
değerlendirilmesi ölçeğin ayırt etme gücünü ve korkuyu etkileyen faktörleri ortaya koyabilir. 
Çalışmada ölçeğin dış geçerliliğinin değerlendirilememiş olması da bir diğer sınırlılık olarak 
değerlendirilebilir. Son olarak, tıp biliminde Alzheimer hastalığının etiyolojisi ve tedavisine yönelik 
umut edilen gelişmelerin yaşanması ölçeğin güncellenmesini gerektirebilir.   
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Çalışmanın sonuçları, FADS-T'nin yeterli psikometrik özelliklere sahip güvenilir ve geçerli bir 
ölçek olduğunu, gelecekte klinik ve araştırma amaçlı olarak orta yaş üzeri yetişkinlerde Alzheimer 
korkusunun ve doğasının belirlenmesine yönelik kullanılabileceğini göstermektedir. Ayrıca 
Alzheimer hastalığı ile ilgili koruyucu sağlık davranışlarının hastalığa yakalanma riski 
üzerindeki olumlu etkileri ve erken teşhisinin sağlayacağı bireysel ve toplumsal faydalar 
düşünüldüğünde FADS gibi Alzheimer hastalığına yönelik spesifik ölçeklerin hastalıkla ilgili 
halkın bilgilendirilmesinde, farkındalığın artırılmasında bir araç olarak kullanımının yararlı 
olacağına inanılmaktadır. Ölçeğin Alzheimer hastalığının problem olarak değerlendirildiği 
ülkelerde de kullanımı için Japonca, Çince ve İspanyolca dillerine uyarlanması yararlı olabilir.    
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ÖRGÜTSEL ADALETİN TÜKENMİŞLİK SENDROMUNA ETKİSİ 

Emine Gönül Korkmaz1 
Serap Durukan Köse2 

Özet 

İnsanların ne ölçüde eşit muamele gördüğünün algılanması olarak ifade edilen örgütsel adalet, çalışanların örgüte 
bağlılığı, iş tatmini, işindeki tükenmişlik düzeyi gibi örgütsel çıktıları etkilemektedir. Çalıştığı kurumda 
kazanımların adil dağıldığına (dağıtım adaleti), dağıtım süreçlerinin adil gerçekleştirildiğine (süreç adaleti) ve 
dağıtım süreci boyunca ilişkilerin adil yaşandığına (etkileşim adaleti) inanan çalışanlar huzurlu ve mutlu olacak; 
böylece daha az tükenmişlik sendromu yaşayacaktır. Bu çalışmada, hemşirelerin çalıştıkları hastanede 
algıladıkları örgütsel adaletin (dağıtım-süreç-etkileşim adaleti) çalışanların tükenmişlik düzeylerine etkisi 
araştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda örgütsel adalet algısı arttıkça tükenmişlik sendromunun azaldığı 
gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Adalet, Tükenmişlik, Sağlık Çalışanları, Hemşireler 

THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL JUSTICE ON BURNOUT SYNDROME 

Abstract 

Organizational justice, which is expressed as the perception of the equal treatment of people, affects 
organizational outcomes such as employee loyalty, job satisfaction and job burnout. Employees who believe that 
their achievements are evenly distributed fairly (distribution justice), that the distribution processes are fair 
(process justice) and that the relationships are fair (interaction justice) throughout the distribution process will 
be peaceful and happy, so they will suffer less burnout syndrome. In this study, the effect of nurses' perceived 
organizational justice (distribution-process-interaction justice) on the level of burnout of the employees will be 
investigated. As a result of the study, it was observed that as the perception of organizational justice increased, 
burnout syndrome decreased. 

Key Words: Organizational Justice, Burnout, Health Workers, Nurses 

1. Giriş

Örgütlerde rekabet üstünlüğü sağlayacak iki faktör vardır. Bunlardan ilki örgütsel yapıya ilişkin 
(fiziksel) faktörler, diğeri örgütsel işleyişe ilişkin (yönetsel) faktörlerdir. Örgütsel yapı model ve üretim 
kalıplarına ilişkin fiziksel faktörler önemli bir rekabet unsuru olmakla birlikte, uzun vadede rekabet 
üstünlüğü sağlama yetenekleri zayıftır. Her tür teknolojinin kolay ulaşılabilir ve taklit edilebilir olması, 
bunların uzun vadede rekabet üstünlüğü sağlamaya yetmemesine neden olmaktadır. Bu nedenle, çağdaş 
örgütlerin başarısı, maddi unsurlardan çok, sahip oldukları yönetsel yetenekleriyle 
ilişkilendirilmektedir. Bu durum bilgi ve becerinin, akıl ve gönül gücünün örgüt amaçları doğrultusunda 
harekete geçirilmesinin, kısaca insan unsurunun örgüt başarısındaki kritik rolünün önemini ortaya 
koymaktadır (Tutar, 2007). Bir başka ifadeyle öngörülen veya sözleşmeye bağlı rollerinin ötesinde 
olumlu çalışma tutumu ve katkılar sergileyen çalışanlar, bir kuruluşun rekabet avantajının kaynağı 
olarak görülmektedir (Aryee Budhwar & Chen, 2002). Sosyal ortamda oluşan bu insan davranışlarının, 
bireysel çaba ve kazanımların diğer bireylerin çaba ve kazanımları ile karşılaştırılması, yani adalet 
algılamaları sonucunda biçimlendiği söylenebilir (Kaplan & Öğüt, 2012).  

Çalışanları olumlu tutum ve davranışlara yönlendirmek çok da kolay olmamaktadır. Çünkü günümüz iş 
dünyasının çalışandan beklediği yüksek katkı ve çalışma temposu, çalışanın kaynaklarını hızla 
tüketirken, onu dün olduğundan daha stresli yapmaktadır (Şeşen, 2010). Çalışanların, elde ettikleri 
kazanımları (ücret, prim, terfi gibi) örgüte sağladıklarını düşündükleri katkıya eş değer bulmamaları 
duygusal kırılma noktasının başlangıcı olmaktadır. Bu kırılmayı çalışanların maddi beklentilerinin 
karşılanmaması kadar, çalışma koşullarına ilişkin olarak alınan kararlarda izlenen strateji ve uygulanan 
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2 Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, 
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politikaların adil olarak algılanmaması da derinleştirmektedir. Örgütsel adalet algısına ilişkin negatif 
eğilimlerin derecesine bağlı olarak yaşanan stres, kızgınlık, kırgınlık, öfke gibi tepkiler çalışanların 
tükenmişlik eğilimlerini etkilemektedir. Çalışanların örgütsel adalet algılarındaki eğilime bağlı olarak 
ortaya çıkan psikolojik uyumsuzluk, işe karşı geliştirdiği tutum, davranış, enerji, aidiyet ve yeterlilik 
duygusunda yıpranmalara yol açmakta ve tükenmişliğe neden olmaktadır (Yeniçeri, Demirel & Seçkin, 
2009). 

Örgütsel Adalet 

Günümüzün hızla değişen iş yaşamında, örgütsel adalet çalışanlar için giderek daha önemli hale 
gelmiştir. Yapılan araştırmalar algılanan adaletin, insanların sosyal etkileşimlerdeki duygu ve 
davranışlarıyla ilişkili olduğunu göstermektedir (Elovainio, Kivimäki, & Vahtera, 2002). Örgütsel 
adalet, çalışanların adil muamele algıları ile ilgilidir. Adams’ın eşitlik teorisi, eşitsizliğin (adaletsizliğin) 
insanları hem bilişsel, hem de davranışsal olmak üzere çeşitli şekillerde yanıtlar vermeye teşvik ettiğini 
ileri sürmektedir (Fox, Spector & Miles, 2001). Örgütsel adalet, adil ve ahlaki uygulama ve işlemlerin 
örgüt içerisinde egemen kılınmasını ve teşvik edilmesini içermektedir. Örgüt içerisinde çalışanlar 
kuralların herkese eşit ve tutarlı bir şekilde uygulanmasını, önyargıları önlemesini, eşit işe eşit ücret 
ödenmesini ve izin ile sosyal imkânlardan eşit olarak yararlanmayı beklerler. Ancak, çalışanların adalet 
algılamalarının odağında sadece çıktılar ve bu çıktıların karşılaştırılması bulunmamakta; aynı zamanda 
örgütteki kurallar, bu kuralların uygulanış biçimi ve bireyler arasındaki etkileşim (bireylerin kibar, 
saygılı ve adil davranışı) de yer almaktadır (Işık, Uğurluoğlu & Akbolat, 2012; Elovainio, Kivimäki, & 
Vahtera, 2002). Örgütsel adalet; dağıtım adaleti, işlemsel adalet ve etkileşim adaleti olmak üzere üç 
boyutta ele alınmaktadır (Aryee Budhwar & Chen, 2002): 

Dağıtım adaleti: Her türlü kazanımın çalışanlar tarafından adil olarak algılanmasıyla ilgilidir (Aryee 
Budhwar & Chen, 2002). Dağıtım adaleti, örgütsel kaynakların dağıtımında gösterilen dürüstlük ve 
doğrulukla ilgilidir. Dağıtım adaleti ücret artışları, performans değerlendirmeleri, ödüllendirmeler ve 
cezalandırmalar gibi çıktılar üzerinde durur (Tutar, 2007).  Bireyin performansıyla ilişkili olarak elde 
ettiği kazanımları, diğerlerinin kazanımlarıyla karşılaştırmasına ve bu dağılımlar arasında hakkaniyet 
olup olmadığına dönük algılarına dayanmaktadır. Karşılaştırma sonucunda, performans ve kazanımların 
dağılımı konusunda eşitlik söz konusu ise çalışanların dağıtım adaleti algısı yüksek olacaktır (Mitchell 
vd., 2012).  

İşlemsel adalet: Kazanımların belirlenmesi sürecinde kullanılan kural ve yöntemlerin hakkaniyetine 
dönük adalet algılamalarıdır (Aryee Budhwar & Chen, 2002). Çalışanların karar alma sürecini adil 
olarak değerlendirmeleri işlemsel süreçlerle ilgili aşağıdaki kuralların varlığını gerektirmektedir 
(Özdevecioğlu, Sucan & Akın, 2014): 

• Tutarlılık: İşlemler zaman ve kişilerden bağımsız olma özelliğine sahip, değişmez ve istikrarlı
olmalıdır. 

• Önyargıdan Arınmışlık: İşlemler kişisel çıkar ve önyargılardan etkilenmemelidir.

• Doğruluk: İşlemler, en az hata ile geçerli ve yeterli bilgilere dayandırılmış olmalıdır.

• Kurallara Uygunluk: İşlemlerle ilgili kararları değiştirebilme fırsatı olmalı, konu ile ilgili
şikâyetler dikkate alınmalıdır. 

• Temsil Edilebilirlik: İşlemlerden etkilenen birey veya alt grupların sorunları, düşünceleri ve
değerleri dikkate alınmalıdır. 

• Etik Olmalı: İşlemler genel etik kuralları çerçevesinde oluşturulmalıdır.

İşlem adaletinin iki alt boyutu bulunmaktadır. Birincisi kararlar alınmadan önce personelin görüşlerine 
başvurulması, ikincisi ise alınan kararların yöneticiler tarafından uygulanma yöntemidir (Özdevecioğlu, 
Sucan & Akın, 2014). 

Etkileşim Adaleti: Yönetimin astlara yönelik davranışlarda sergilemiş olduğu açık yüreklilik, duyarlılık 
ve saygının düzeyiyle ilgilidir (Aryee Budhwar & Chen, 2002). Etkileşim adaletinin iki yönü vardır. 
Bunlardan biri kişiler arası etkileşim adaleti, diğeri de bilgilendirme (bilgi verme) adaletidir. Kişiler 
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arası adalet; astların üstlerine ve diğer çalışanlara karşı saygı ve nezaket çerçevesinde davranmalarını 
gerektirir. Bilgi verme adaleti ise, üstlerin örgütsel işlemlerde astlarını bilgilendirmelerinin yanında, 
sosyal ve özlük hakları konusunda da astlarını bilgilendirilmeleri, çıkarlarının korunması, bilgi edinme 
haklarına saygı duymak gibi geniş anlamda kullanılmaktadır (Tutar, 2007). 

Adalet bireylerin örgüt içinde önemle dikkat ettikleri bir olgudur. Bireyler örgütteki süreç ve 
mekanizmaların, görev ve ödüllerin, kendilerine gösterilen davranış adaletli olup olmadığı konusunda 
yargıya varmakta ve bu yargı sonucunda örgüte ve dolayısıyla işlerine karşı tutum geliştirmektedir. 
Örgüt içinde adalet algısının ortaya konmasına yönelik birçok çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar 
değişik bakış açılarıyla yapılmıştır. Yapılan bazı araştırmalar, örgütsel adalet algısının bireylerin örgüte 
bağlılığını, iş tatminini, ücret tatminini, geri çekilme davranışını, örgütsel özdeşleşmesini ve işindeki 
tükenmişlik düzeyini etkilediğini ortaya koymaktadır (Şeşen, 2011). 

Tükenmişlik 

Son dönemlerin önemli kavramlarından biri olarak ön plana çıkan tükenmişlik terimi, ilk defa İngiliz 
yazar Graham Greene’nin 1961 yılında yayınlandığı “A Burn- Out Case: Bir Tükenmişlik Olayı” adlı 
romanında yer almıştır. Söz konusu kitapta ruhsal dünyasında çöküntü yaşayan ve hayal kırıklığına 
uğrayan bir mimarın inancını ve mesleğini kaybetmesiyle birlikte Afrika Ormanları’na kaçışı 
anlatılmaktadır. Kitapta, tükenmişlik kavramı; “aşırı derecede bitkinlik ve bireyin işi için hissettiği öfke 
duygusu ile birlikte idealizmini kaybetmesi” şeklinde tanımlanmıştır. Burada dikkat edilmesi gereken 
nokta, tükenmişlik kavramının araştırmalara konu olmadan önce öneminin kavranmış olup hem 
uygulayıcılar, hem de eleştirmenler tarafından sosyal bir problem olarak üzerinde durulmasıdır. 
Tükenmişlik terimi 1970 yılında günlük hayatta kullanılmaya başlamış ve ilk olarak 1974’yılında 
psikiyatrist Freudenberg tarafından, aşırı çalışmanın bir sonucu olarak çalışanlar arasında görülen 
yorgunluk, moral bozukluğu ve işlerinde başarısız olma durumunu açıklamak üzere kullanılmıştır. 
Tükenmişlik kavramının sözlük anlamı; “enerji, güç ya da kaynakların aşırı talepler yoluyla tükenmesi, 
yorulma başarısız olma” şeklindedir. Tükenmişliğin günümüzde en çok kabul gören ve kullanılan tanımı 
aynı zamanda, Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MBI)’ni de geliştirmiş olan Christina Maslach tarafından 
yapılmıştır (Balaban & Konyalı, 2016). Maslach tükenmişliği, kişinin profesyonel iş yaşamında ve diğer 
insanlarla olan ilişkilerinde olumsuzluklara yol açan özsaygı yitimi, kronik yorgunluk, çaresizlik ve 
umutsuzluk duygularının gelişimi ile birlikte seyreden fiziksel, duygusal ve entelektüel tükenmeyle 
karakterize bir sendrom olarak tanımlamıştır (Leiter & Maslach, 1988). Maslach ve Jackson 
tükenmişliği; duygusal tükenme (emotional exhaustion) sendromu, duyarsızlaşma (depersonalization) 
ve kişisel başarı (personel accomplishment) eksikliği olarak üç boyutta ele almıştır. Duygusal tükenme 
kişinin, yaptığı iş nedeniyle aşırı yüklenilmiş ve tüketilmiş olma duygularıdır. Duyarsızlaşma, bireyin 
çalıştığı kişilere olumsuz, alaycı tutum ve duygular geliştirmesi olarak ifade edilebilmektedir. Kişisel 
başarı eksikliği ise bireyin kendisini çalıştığı işle ilgili olarak olumsuz değerlendirmesi, bir başka deyişle 
kişinin yetkinlik hissi ve başarıya ulaşma duyusundaki düşüş anlamına gelmektedir (Leiter & Maslach, 
1988).  

Tükenmişlik, kavramsal olarak stresten farklıdır. Tükenmişlik genellikle stresli çalışma koşullarına uzun 
süre maruz kalmanın sonucu olarak ortaya çıkmaktadır (Lambert vd., 2010; Finney vd., 2013). İş stresi 
nedeniyle ortaya çıkmakla beraber iş stresinin bir belirtisi değil, yönetilemeyen iş stresinin bir 
sonucudur. Tükenmişlik, ağır ve ciddi sonuçları beraberinde getireceği için örgüt ve birey açısından 
üstesinden gelinmesi ve hatta önlenmesi gerekmektedir. Tükenmişliğin; beklentiler, tutumlar ve 
algılamalar içeren ve kişisel düzeyde ortaya çıkan, içsel psikolojik bir yaşantı olduğu birçok araştırmacı 
tarafından kabul edilmektedir (Yıldırım & Erul, 2013). 

Tükenmişliğin doğrudan insana hizmet eden, hizmetin kalitesinde insan etmeninin çok önemli bir yere 
sahip olduğu mesleklerde daha sık görüldüğü bilinmektedir. Sağlık çalışanları sürekli olarak hastaların 
ihtiyaçlarına karşılık vermekte, onların yaşamlarının en hassas yanlarıyla sürekli karşı karşıya kalmakta, 
yaşamları tehlike altında olan insanlarla çalışmakta aile ve hastaların büyük beklentileri ile 
karşılaşmaktadırlar. Bu durum da onları yoğun stresle ve stresin doğurduğu sorunlarla karşı karşıya 
bırakmaktadır. Bu nedenle araştırmalar sağlık kurumlarında çalışan kişilerin tükenmişliği yoğun olarak 
yaşadığını göstermektedir. Araştırmalarda sağlık çalışanları arasında tükenmişlik yönünden en riskli 
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grubun hemşireler, daha sonra pratisyen hekimler olduğu belirtilmektedir. Literatürde hemşirelerde 
tükenmişliğe neden olan etmenler; örgütsel, iş ile ilgili ve bireysel olarak incelenmektedir. Örgütsel 
etmenler; rol belirsizliği, yöneticilerden destek alamama, iş güvensizliği, kararlara katılmama, katı 
politikalar, uzun çalışma saatleri, ekip üyeleriyle yaşanan çatışmalar, yoğun hasta etkileşimleri, 
işyerindeki sosyal desteğin azlığı, bürokrasi, kariyer beklentilerinin karşılanmaması gibi etmenlerdir. 
Aynı zamanda iş yükü, vardiyalı çalışma, maaş azlığı, mesleğin statü ve prestij sağlamaması, işin çok 
yönlülüğü, yanı sıra fiziksel ve zihinsel güçlüğü, zaman baskısı, sınırlamalar hemşirelerde tükenmişliğe 
neden olan iş ile ilgili etmenlerdir. Bireysel etmenler ise yaş, eğitim, cinsiyet, sağlık durumu, kişilik 
stresle başa çıkma yeteneğidir (Kaya, Kaya, Arık & Uygu, 2010). 

2. Yöntem

Araştırmanın Amacı ve Önemi

Araştırmada, sağlık kuruluşunda çalışan hemşirelerin örgütsel adalet algıları ve tükenmişlik sendromu 
arasındaki ilişkiyi incelemek ve örgütsel adalet algılamalarının tükenmişliğe olan etkisini ortaya koymak 
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda hemşirelerin örgütsel adalet anlayışını artıracak çeşitli önerilerde 
bulunarak tükenmişlik düzeylerini azaltmaya çalışmak ve bu yöndeki çalışmalara katkı sağlamak gibi 
bir öneme sahiptir.  

Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini, bir eğitim ve araştırma hastanesinde görev yapan hemşireler oluşturmakta olup; 
örneklem çekilmeden tüm evrene ulaşılmaya çalışılacaktır. 

Veri Toplama Yöntemi ve Araçları 

Araştırmada; çalışanların demografik özelliklerini belirlemek üzere 9 sorudan oluşan demografik 
değişkenler anketine, 22 maddeden oluşan “Maslach Tükenmişlik Ölçeği” ile 20 sorudan oluşan 
Colguitt’in örgütsel adalete ilişkin ölçeğinden yararlanılmıştır. Kamu hastanesinde çalışan hemşirelerin 
örgütsel adalete ilişkin algısını ve tükenmişlik düzeylerine etkisini belirlemek üzere yöneltilen anket 
Duymuş (2015)’un “Örgütsel Adalet ve Tükenmişlik Arasındaki Etkileşimin Değerlendirilmesine 
Yönelik Bir Araştırma (Eskişehir’de Bir Kamu Hastanesi Örneği)” adlı yüksek lisans tezinden 
alınmıştır.  

Maslach Tükenmişlik Ölçeği: Ölçek 1981 yılından Maslach ve Jackson tarafından geliştirilmiştir. 1992 
yılında Canan Ergin ölçeği Türkçe ye uyarlayarak, ölçeğin güvenirlik ve geçerliliğini test etmiştir. 
Maslach Tükenmişlik Ölçeğinde üç alt boyut olup duygusal tükenme boyutu için dokuz (9), 
duyarsızlaşma boyutu için beş (5) ve kişisel başarı eksikliği boyutu için sekiz (8) olmak üzere toplam 
22 ifade yer almaktadır. Alt boyutları ifade eden değişken dağılımı; Duygusal Tükenme için 1., 2., 3., 
6., 8., 13., 14., 16. ve 20. sorular, Duyarsızlaşma için 5., 10., 11., 15. ve 22. sorular ve Kişisel Başarı 
eksikliği için 4., 7., 9., 12., 17., 18., 19. ve 21. soruları içeren ifadelerdir. Soru formunda 5’li Likert 
kullanılmıştır (1: hiçbir zaman, 2: çok nadir, 3: bazen, 4: çoğu zaman, 5: her zaman). Ölçek puanları, 
kişisel başarı için ters olarak (kişisel başarı azaldıkça tükenmişlik artar) hesaplanmaktadır. Duygusal 
tükenme ve duyarsızlaşma puanının yüksek; kişisel başarı puanının düşük olması tükenmişliği 
göstermektedir. Yüksek düzeyde tükenmişlikten; duygusal tükenme ve duyarsızlaşma alt ölçeklerinden 
alınan yüksek puan ve kişisel başarı alt ölçeğinden alınan düşük puan ile anlaşılmaktadır.  

Örgütsel Adalet Algısı Ölçeği: Örgütsel adalet algısı, Colquitt (2001) tarafından geliştirilmiştir ve 
Özmen vd. (2007) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Bu ölçek 20 sorudan oluşmaktadır. Adalet algısı 
ölçeğindeki sorular, 5’li Likert tipinde “(5) Kesinlikle Katılıyorum, (4) Katılıyorum, (3) Fikrim Yok, 
(2) Katılmıyorum ve (1) Kesinlikle Katılmıyorum” olarak düzenlenmiştir.

Soru maddelerinde, çalışanlara kendi çalıştıkları kurumu göz önünde bulundurarak, bu kurumda 
çalıştıkları süre içinde karşılaştıkları gerçek durumları ve onlarda oluşan kanaatleri en iyi yansıtan 
ifadeleri işaretlemeleri istenmiştir. Ölçek üzerinde “(5) Kesinlikle Katılıyorum” ifadesi, anılan ifadeye 
tümüyle katılımı, “(1) Kesinlikle Katılmıyorum” ifadesi ise söz konusu ifadenin tümüyle reddedildiğini 
göstermektedir. Ölçeği araştırmasında kullanan Özmen vd. (2001), ölçeğin üç faktör altında toplandığını 
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tespit etmiş ve faktörlerin güvenilirliklerini, işlemsel adalet için "0,86", dağıtım adaleti için "0,94", 
etkileşim adaleti için "0,88" olarak tespit etmişlerdir (Meydan, 2010). Bu çalışmada da, değişkenlerin 3 
alt boyutta gruplandırması yapılmıştır. Örgütsel Adalet Algısı ve alt boyutları ve boyutları ölçen 
maddeler şöyle sıralanmaktadır. Ölçekteki madde numarası Süreç/Prosedür adaleti (işlemsel) alt boyutu 
için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'dir. Dağıtım adaleti alt boyutu için 8, 9, 10, 11 ve son boyut ise Kişilerarası 
(etkileşim) adalet 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20'dir. Ölçek daha önce farklı çalışmalarda kullanılarak 
güvenilirliği ve geçerliği test edilmiştir. 

Verilerin Analizi 

Anketten elde edilen veriler SPSS 23.0 paket programından yararlanılarak analiz edilmiştir. Tanımlayıcı 
istatistiksel yöntemler, güvenilirlik analizi, örgütsel adalet algısının tükenmişlik sendromu üzerine 
etkisini belirleyebilmek için regresyon analizi ve demografik değişkenlerin etkisini ölçmek için de t testi 
ve varyans analizi yöntemleri kullanılmıştır. 

3. Bulgular

Aşağıda katılımcılara ilişkin demografik bulgular yer almaktadır. Tablo 1’e göre katılımcıların %60’ı 
36 ile 45 yaş arasında olup, %50’si lisans mezunudur ve yaklaşık %72’sinin gelir düzeyi 3001-4000 TL 
arasındadır. Ayrıca katılımcıların %52’si 7 yıl ve daha uzun süredir hastanede çalışmakta olup; yaklaşık 
%55’i 20 yıldan daha az süredir sağlık sektöründe hizmet sunmaktadır. 

Tablo 1. Katılımcılara İlişkin Demografik Bulgular 

Değişkenler n % 
Yaş 
20-35 Yaş 53 19,4 
36-45 Yaş 166 60,8 
46-65 Yaş 54 19,8 
Cinsiyet 
Kadın 263 96,3 
Erkek 10 3,7 
Eğitim Durumu 
Lise 30 11 
Ön lisans 84 30,8 
Lisans 137 50,2 
Lisansüstü 22 10 
Gelir Düzeyi 
2000-3000 TL 71 26 
3001-4000 TL 196 71,8 
4001-5000 TL 6 2,2 
Hastanede Çalışma Süresi 
0-6 yıl 130 47,6 
7 yıl ve üstü 143 52,4 
Sağlık Sektöründe Çalışma Süresi 
19 yıl ve daha az 149 54,6 
20 yıl ve daha üstü 124 45,4 
Toplam 273 100 
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Tablo 2’de ölçekler arası ilişkiyi irdeleyen korelasyon analizinin sonuçları yer almaktadır. 
Analiz sonucuna göre ölçekler arasında düşük düzeyde ve beklenildiği üzere ters yönlü ilişki 
gözlenmektedir.  

Tablo 2. Korelasyon Analizi 
Tükenmişlik Adalet 

Tükenmişlik Pearson Korelasyon 1 -,345⁕⁕ 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 273 273 

Adalet Pearson Korelasyon -,345⁕⁕ 1 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 273 273 

⁕⁕p<0.01 

Katılımcıların örgütsel adalet anlayışı ile tükenmişlik seviyeleri arasındaki ilişkileri ortaya koymak 
amacıyla yürütülen regresyon analizi sonuçları Tablo 3’de görülebilmektedir. Modele ilişkin istatistiksel 
tahminler modelin anlamlı ve kullanılabilir olduğunu göstermektedir (β=-0,345, p<0,05). Buna göre, 
örgütsel adalet algısının tükenmişliğin %11,9’unu açıklamaktadır. Bir başka ifade ile örgütsel adalet 
duygusu arttıkça tükenmişlik duygusu azalmaktadır. 

Tablo 3. Örgütsel Adalet Algısının Tükenmişlik Sendromuna 
Etkisi 

Model R R2 Düzeltilmiş R2 Standart Hata 
1 ,345a ,119 ,116 ,52305 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Standart Hata Beta 
1 (Constant) 3,452 ,138 25,063 ,000 

Adalet -,305 ,050 -,345 -6,059 ,000 

Bağımsız Değişken: Adalet  
Bağımlı Değişken: Tükenmişlik 

Hastanede çalışan hemşirelerin örgütsel adalet ve tükenmişlik düzeyleri istatistiksel açıdan 
eğitim, medeni durum, gelir ve hastanede çalışma süresine göre değişmemektedir (p > 0,05). 
Katılımcıların demografik özelliklerden sadece yaş ve toplam sektörde çalışma süresi ile 
tükenmişlik düzeyleri karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılık oluşturduğu görülmektedir 
(p<0,05).  
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Tablo 4. Örgütsel Adalet Algısı ve Tükenmişlik Düzeylerinin Yaşa Göre Karşılaştırılması 

Yaş Değişkeni 

  20-35 36-45 46-65     

    s.s.   s.s.   s.s. F p 

Örgütsel Adalet  2,56 0,655 2,65 0,594 2,79 0,696 1,865 0,157 

Tükenmişlik 2,77 0,528 2,70 0,528 2,30 0,547 13,470 ,000 

 

Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını tespit edebilmek için yapılan post hoc analizine göre 46-65 
yaş arasında olan katılımcılar diğer yaş gruplarına göre daha az tükenmişlik duygusu hissetmektedirler. 

 

Tablo 5. Örgütsel Adalet Algısı ve Tükenmişlik Düzeylerinin Yaşa Göre Karşılaştırılması Post Hoc 
Analiz Bulguları 

   
  Yaş Değişkeni Ortalamadan Fark Standart Hata P 
Tükenmişlik 20-35 36-45 ,06173 ,08401 ,764 

46-65 ,46246* ,10295 ,000 
36-45 20-35 -,06173 ,08401 ,764 

46-65 ,40073* ,08341 ,000 
46-65 20-35 -,46246* ,10295 ,000 

36-45 -,40073* ,08341 ,000 

 

Katılımcıların örgütsel adalet ve tükenmişlik düzeylerinin sektörde çalışma süresine göre 
karşılaştırılmasında sadece tükenmişlik seviyelerinde anlamlı bir farklılık oluşturduğu görülmektedir 
(p<0,05). Tablo 6’ya göre 20 yıl ve daha uzun süredir sektörde çalışan katılımcılar daha az tükenmiş 
hissetmektedirler.  

Tablo 6. Örgütsel Adalet ve Tükenmişlik Düzeylerinin Sektörde Çalışma Süresine Göre 
Karşılaştırılması 

Sektörde Çalışma Süresi    s.s t p 

Örgütsel Adalet 

19 yıl ve daha az 2,65 0,611 

-,084 0,933 20 yıl ve daha 
fazla 

2,66 0,653 

Tükenmişlik 

19 yıl ve daha az 2,74 0,551 

3,433 0,001 
20 yıl ve daha 
fazla 

2,52 0,538 

Χ Χ Χ

Χ
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4. Sonuç

Örgütler kendilerine has kültür ve alt kültürlerden oluşan topluluklardır. Adalet algısının alt boyutlarını 
oluşturan, örgüt içindeki ödüllerin dağıtımı, iş yapma süreçleri ve bireyler arası ilişkiler, örgütlerin 
kendine özgü uygulamaları olarak örgütten örgüte değişebilmektedir. Adalet algısı da bireylerin örgüt 
içindeki davranışlarını şekillendiren unsurlardan biri olarak örgütten örgüte değişen bu farklılaşma ile 
birlikte artabilmekte ya da azalabilmektedir. Bireylerin örgüt içindeki tükenmişliği adalet algılaması ile 
birlikte değişime uğrayabilmektedir. Bu bağlamda, bireylerin örgüt içindeki uygulamaları adil olarak 
algılamaları, onların geliştirdikleri olumsuz tutumları yumuşatmaktadır. Bireyler örgütte bir adaletsizlik 
algıladıkları zaman, gönüllülüğe dayalı davranışlarını azaltmakta ya da saklama eğilimi 
gösterebilmektedirler. Bunun aksine bireylerin adalet algılarının yüksek olması, onların motive 
edilmesini sağlamakta ve artan motivasyon da bireylerin tükenmişlik düzeyini azaltabilmektedir 
(Meydan, Basım & Çetin, 2011). 

Elovainio, Kivimäki, & Vahtera’nın (2002) Finlandiya’da 7 hastanede çalışan 4.076 kişi (506 erkek, 
3.570 Kadın) üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmalarında; çalışanların örgütsel adalet algısı ile sağlık 
düzeyleri, düşük seviyede psikiyatrik bozukluklar ve hastalık nedeniyle kaydedilen devamsızlık 
arasındaki ilişkiyi incelemek için regresyon analizleri kullanılmıştır. Örgütsel adaleti düşük olarak 
algılayan çalışanların hastalıktan kaynaklanan yokluk oranları, örgütsel adaleti yüksek olarak 
algılayanlardan 1.2-1.9 kat daha yüksek çıkmıştır ve düşük seviyede psikiyatrik bozukluk yaşama 
olasılıkları 1,7'den 2,4'e yükselmiştir. Sonuç olarak da çalışanların örgütsel adalet algısının düşük 
olması, çalışanların sağlığı için bir risk faktörü olarak görülmüştür. Chênevert vd’nin (2013) Kanada’da 
büyük bir sağlık kuruluşunda 457 kişi üzerinde yaptığı çalışmada örgütsel adaletin alt boyutlarından 
dağıtımsal adaletin, tükenme ve psikosomatik şikayetler üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Korkmaz’ın (2013) özel bir hastanede yürüttüğü çalışmada örgütsel adalet algısı arttıkça tükenmişlik 
azalmaktadır. Bu çalışmanın sonucunda da örgütsel adalet algısı arttıkça tükenmişlik sendromunun 
azaldığı gözlenmektedir (%11,9). Katılımcıların yaşı ve sektörde çalıştığı süre arttıkça tükenmişlik 
hissinin azaldığı gözlenmiştir. Katılımcıların kamu sektöründe hizmet sunması, prosedür ve 
uygulamaların kanunlarla sınırlı olması demografik değişkenlerin örgütsel adalet algısını etkilemediğini 
düşündürmektedir. Başka çalışmalarla tükenmişliği etkileyen diğer faktörlerin araştırılması önerilebilir. 
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SAĞLIK YÖNETİMİ AKADEMİSYENLERİNDE ÖZDEŞLEŞME 
VE PERFORMANS ALGISI İLİŞKİSİ 

Eren Akman1 
Koray Kopuz2 

Özet 

Örgütsel özdeşleşme, bireyin değer ve hedeflerinin örgüt ile uyumlu olmasıdır. Performans kavramı ise bireyin 
yaptığı işin iyi veya kötü yerine getirilmesini kapsayan davranışların değerlendirilmesidir. Araştırma 
kapsamında Sağlık Yönetimi bölümü akademisyenlerinin bölümsel özdeşleşme, kurumsal özdeşleşme ve 
akademik performans ilişkisi değerlendirilmiştir. Tam sayım yöntemi kullanılmıştır. Türkiye’de lisans düzeyinde 
eğitim veren Sağlık Yönetimi bölümü akademisyenlerine ulaşılmaya çalışılmıştır. Veriler anket kullanılarak mail 
yolu ile toplanmıştır. Özdeşleşme ve akademik performans algısı arasında ilişki tespit edilmemiştir (p>0,05). 
Bölümsel özdeşleşme ile kurumsal özdeşleşme arasında ise pozitif yönde yüksek düzeyde ilişki bulunmuştur 
(p<0,05). 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Yönetimi, Özdeşleşme, Akademik Performans Algısı 

 

CORRELATION BETWEEN IDENTIFICATION AND PERFORMANCE PERCEPTION ON HEALTH 
MANAGEMENT ACADEMICIANS  

Abstract 

Organizational identification is compatible with the organization of the individual's values and goals. The 
concept of performance is the assessment of behaviors involving the good or bad fulfillment of an individual's 
work. Within the scope of the research, the corelation between departmental identification, institutional 
identification and academic performance of Health Management department academicians was evaluated. Full 
counting method is used. Health Management section of all academics in Turkey have tried to reach. The data 
were collected by mail using the survey. There was no relationship between identification and academic 
performance perception (p> 0.05). There was a high level of positive correlation between departmental 
identification and institutional identification (p <0.05). 

Keywords: Health Management, Identification, Academic Performance Perception 
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1.Giriş 

Özdeşleşme, ilk kez politik bilimler üzerinde çalışmalar yürüten Harrold Lasswell (1935) tarafından 
psikolojik ve sosyolojik kökenli bir kavram olarak literatüre kazandırılmıştır. Lasswell, özdeşleşmeyi 
insanlar arasında kurulan duygusal bağın yol gösterdiği bir süreç olarak tanımlamıştır. Bu süreçte 
gerçek başarının ancak bireyler arasındaki ilişkilerin paylaşılması ile gerçekleşebileceğini belirtmiştir 
(Tokgöz, Seymen 2013).  
 
Son zamanlarda iş ortamlarında örgütsel özdeşleşmenin önemi giderek artmaktadır. Bu alanda yapılan 
çalışmalarda örgütsel özdeşleşmenin; örgütsel bağlılık, iş tatmini artışı, işten ayrılma niyetinin 
azalması, örgütsel vatandaşlık  gibi pozitif davranışları arttırdığı gözlemlenmiştir (Derin, Tuna 2017). 
Bu pozitif davranışlar sayesinde yapılan işler çalışanlar açısından anlamlı hale gelmektedir. Bununla 
birlikte çalışan motivasyonunun artarak performanslarına olumlu etki ettiği sonuçlarına varılmıştır 
(İşcan 2006). 

 
Günümüzde örgütler giderek artan rekabet ve hızlı bir şekilde değişen çevresel etkiler sonucu fırsat ve 
tehditlerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu sebeple örgütler, çalışanlarından maksimum fayda sağlamak 
amacıyla onları işleriyle ve çalıştıkları kurumla özdeşleştirerek çalışanların performansını üst 
seviyelere taşımak istemektedir (Çöl 2008). Bunun için performans kavramının iyi bir şekilde 
tanımlanması ve benimsenmesi gerekmektedir. Performans kavramı genel olarak iş etkinliği olarak 
tanımlanmaktadır. Aynı zamanda çalışanın işini iyi yapıp yapmadığını göstermektedir. Bir çalışanın iş 
performansı, nesnel performans verileri kullanılarak yapılan değerlendirmeler veya bireyin kendisi 
(Zhang 2017) ve çevresi tarafından yapılan değerlendirmelerdir (Sykes, Venkatesh 2017).  
 

2. Yöntem 
2.1.Araştırmanın Türü 

Araştırma, amacı açısından tanımlayıcı ve zaman boyutu açısından kesitsel tipte bir araştırma olarak 
tasarlanmıştır. 

2.2. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmada sağlık yönetimi bölümü akademisyenlerinin bölümsel özdeşleşme, kurumsal 
özdeşleşme, akademik performans algısı ilişkilerinin incelenmesi ve sağlık yönetimi bölümü 
akademisyenlerinin bölümsel özdeşleşmeleri, kurumsal özdeşleşmeleri ve akademik performans 
algılarının lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim alınan bölüme göre farklılaşıp 
farklılaşmadığının ölçülmesi amaçlanmıştır. 

2.3. Araştırmanın Hipotezleri 

H1:Bölümsel özdeşleşme ile akademik performans algısı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H2:Örgütsel özdeşleşme ile akademik performans algısı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H3:Bölümsel özdeşleşme ile örgütsel özdeşleşme arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H4:Akademisyenlerin eğitim aldıkları bölüme göre bölümsel özdeşleşme puan ortalamalarında 
anlamlı farklılık vardır. 

H5:Akademisyenlerin eğitim aldıkları bölüme göre örgütsel özdeşleşme puan ortalamalarında anlamlı 
farklılık vardır. 

H6:Akademisyenlerin eğitim aldıkları bölüme göre akademik performans algısı puan ortalamalarında 
anlamlı farklılık vardır. 
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2.4. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Türkiye’de lisans düzeyinde eğitim veren Sağlık Yönetimi bölümü 
akademisyenleri oluşturmaktadır. Bu alanda aktif görev yapan toplam 395 akademisyen 
bulunmaktadır. Araştırmada tam sayım yöntemine gidilerek tüm akademisyenlere ulaşılmaya 
çalışılmıştır. Araştırmada ulaşılabilen ve araştırmaya katılmayı kabul eden toplam 111 akademisyen 
bulunmaktadır.  

2.5.Veri Toplama Yöntemi 

Veri toplama yöntemi olarak anket formu kullanılmıştır. Anketler Google Form ile oluşturulmuş olup 
akademisyenlere mail yolu ile ulaştırılmıştır. Tüm akademisyenlere ulaşmak amacı ile maile geri 
dönüş yapmayan akademisyenlere bir ay boyunca haftada bir kez mail yolu ile hatırlatma maili 
gönderilmiştir. Dört hafta sonunda katılım sağlamayan akademisyenlere telefon yolu ile ulaşılmaya 
çalışılmıştır. Veriler Mart 2018 – Mayıs 2018 tarihleri arasında toplanmıştır. Anket formu dört 
bölümden oluşmaktadır. İlk ve ikinci bölümde akademisyenlerin bölümsel ve örgütsel 
özdeşleşmelerini ölçmek amacı ile 6 soruluk Mael ve Ashforth (1992)’un geliştirdiği özdeşleşme 
ölçeği kullanılmıştır. Üçüncü bölümde akademisyenlerin akademik performans algılarını ölçmeye 
yönelik Gür (2017)’nin geliştirdiği 26 soruluk akademik performans algısı ölçeği kullanılmıştır. Son 
olarak dördüncü bölümde ise akademisyenlerin sosyo demografik özelliklerini belirlemek üzere 5 soru 
bulunmaktadır. Anket formu toplam 43 sorudan oluşmaktadır. 

2.6.Verilerin Analizi 

Araştırmada elde edilen verilerin analizinde SPSS for Windows 20 programı kullanılmıştır. Araştırma 
grubunun özelliklerini özetlemek için tanımlayıcı istatistiksel metotlara  başvurulmuştur.  Araştırmada 
tüm bulgular p<0.05 anlamlılık düzeyinde sınanmıştır. İleri analizlerde iki ölçek puanları arası 
ilişkinin analizi için kolerasyon testleri; ölçek puanlarının eğitim alınan bölüme göre farklılaşıp 
farklılaşmadığının tespiti için tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. 

3.Bulgular 
3.1. Demografik bilgiler  

Tablo 1. Katılımcıların Cinsiyete Göre Dağılımı 
 

Cinsiyet Sayı Yüzde 

Erkek 

 
56 50,5 

Kadın 

 
54 48,6 

Cevapsız 

 
1 ,9 

Toplam 111 100,0 

 
Katılımcıların cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde; %50,5 (56 kişi) erkek, %48,6 (54 kişi) kadın 
olduğu görülmektedir. %0,9 (1 kişi) bu soruyu cevapsız bırakmıştır. 
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Tablo 2. Katılımcıların Yaş Bilgileri 

 

Sayı 90 

Cevapsız 21 

Ortalama 35,7 

En düşük 23 

En yüksek 72 

Katılımcılar yaş değişkeni açısından incelendiğinde ortalama yaş 35, en düşük yaş 23, en yüksek yaş 
ise 72 olarak görülmüştür. 

Tablo 3. Katılımcıların Görev Yaptıkları Üniversite Türüne Göre Dağılımı 
 

Üniversite 
Türü 

Sayı Yüzde 

Kamu 71 64,0 

Vakıf 38 34,2 

Cevapsız 2 1,8 

Toplam 111 100,0 

Katılımcıların görev yaptıkları üniversite türleri incelendiğinde; 111 katılımcının %64'ü (71 kişi) kamu 
üniversitelerinde görev yaparken, %34,2'si (38 kişi) vakıf üniversitelerinde görev yapmakta olduğu 
görülmektedir. 

Tablo 4. Katılımcıların Ünvanlarına Göre Dağılımı 
 

Ünvan Sayı Yüzde 

Profesör 9 8,1 

Doçent 10 9,0 

Dr. Öğretim 
Üyesi 

35 31,5 

Öğretim 
Görevlisi 

9 8,1 

Araştırma 
Görevlisi 

48 43,2 

Toplam 111 100,0 
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Çalışmaya katılan 111 akademisyenin %8,1'i (9 kişi) profesör, %9'u (10 kişi) doçent, %31,5'i (35 kişi) 
doktor öğretim üyesi, %8,1'i (9 kişi) öğretim görevlisi, %43,2'si (48 kişi) ise araştırma görevlisi olarak 
görev yapmaktadır.  

Tablo 5. Katılımcıların Lisans Eğitimini Aldığı Bölüme Göre Dağılımı 

Bölümler Sayı Yüzde 

Sağlık Yönetimi 60 54,1 

İşletme 19 17,1 

İktisat 6 5,4 

Tıp 4 3,6 

Mühendislik 6 5,4 

Hemşirelik 4 3,6 

Diğer 12 10,8 

Toplam 111 100,0 

Katılımcıların %54,1'i (60 kişi) lisans eğitimini sağlık yönetimi, % 17,1'i (19 kişi) işletme, %5,4'ü (6 
kişi) iktisat, %3,6'sı (4 kişi) tıp, %5,4'ü (6 kişi) mühendislik, %3,6'sı (4 kişi) hemşirelik ve %10,8' i (12 
kişi) diğer bölümlerden almıştır. Diğer bölümler içerisinde çeko, muhasebe, maliye ve istatistik 
bölümleri yer almaktadır. 

Tablo 6. Katılımcıların Yüksek Lisans Eğitimini Aldığı Bölüme Göre Dağılımı 

Bölümler Sayı Yüzde 

Sağlık Yönetimi 66 59,5 

İşletme 26 23,4 

İktisat 2 1,8 

Tıp 4 3,6 

Mühendislik 3 2,7 

Hemşirelik 1 ,9 

Diğer 9 8,1 

Toplam 111 100,0 

Katılımcıların %59,5'i (66 kişi) lisans eğitimini sağlık yönetimi, % 23,4'ü (26 kişi) işletme, %1,8'i (2 
kişi) iktisat, %3,6'sı (4 kişi) tıp, %2,7'si (3 kişi) mühendislik, % 0,9 (1 kişi) hemşirelik ve %8,1' i (9 
kişi) diğer bölümlerden almıştır. Diğer bölümler içerisinde çeko, muhasebe, maliye ve istatistik 
bölümleri yer almaktadır. 
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Tablo 7. Katılımcıların Doktora Eğitimini Aldığı Bölüme Göre Dağılımı 

Bölümler Sayı Yüzde 

Sağlık Yönetimi 46 41,4 

İşletme 26 23,4 

İktisat 2 1,8 

Tıpta Uzmanlık 4 3,6 

Mühendislik 2 1,8 

Henüz Başlanmadı 21 18,9 

Diğer 10 9 

Toplam 111 100,0 

Katılımcıların %41,4'ü (46 kişi) lisans eğitimini sağlık yönetimi, % 23,4'ü (26 kişi) işletme, %1,8'i (2 
kişi) iktisat, %3,6’sı (4 kişi) tıpta uzmanlık, %1,8'i (2 kişi) mühendislik ve %9’u (10 kişi) diğer 
bölümlerden almıştır. Katılımcıların %18,9'u (21 kişi) ise henüz doktora eğitimine başlamamıştır. 
Diğer bölümler içerisinde çeko, muhasebe, maliye ve istatistik bölümleri yer almaktadır. 

3.2.Hipotez Testleri 

Hipotezler test edilmeden önce ölçümsel verilerde yapılan Kolmogorov-Smirnov normallik testi 
sonucu özdeşleşme ve performans algısı ölçeklerinin normal dağıldıkları (p>0,05) tespit edilmiştir. 
Değişkenler normal dağılım gösterdikleri için iki ölçümsel veri arasındaki ilişkinin belirlenmesinde 
pearson korelasyon analizi ve ölçek puanlarının farklılığını tespit etmek için tek yönlü varyans analizi 
uygulanmıştır. 

Bölümsel özdeşleşme, kurumsal özdeşleşme ve akademik performans algısı arasındaki ilişkiyi 
belirlemek için yapılan pearson korelasyon testi tablo 8 ‘de gösterilmiştir. 

Tablo 8. Özdeşleşme ve akademik performans algısı korelasyon testi 

Bölümsel 
Öz. 

Kurumsal 
Öz. 

Akademik 
Performans 

Bölümsel 
Öz. 

Pearson Korelasyonu 1 ,622** ,055 

Anlamlılık . ,000 ,564 

Kurumsal 
Öz. 

Pearson Korelasyonu ,622** 1 ,147 

Anlamlılık ,000 . ,125 

Akademik 
P. 

Pearson Korelasyonu ,055 ,147 1 

Anlamlılık ,564 ,125 . 

Tablo 8’de yapılan pearson korelasyon testi sonucu bölümsel özdeşleşme ve kurumsal özdeşleşme 
arasında pozitif yönde yüksek düzeyde ilişki tespit edilmiştir (p<0,05). Bölümsel özdeşleşme ile 
akademik performans algısı ve kurumsal özdeşleşme ile akademik performans algısı arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştur (p>0,05). 
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Akademisyenlerin lisans eğitimini aldıkları bölümlere göre bölümsel özdeşleşme, kurumsal 
özdeşleşme ve akademik performans algılarındaki farklılığı ortaya koymak için yapılan tek yönlü 
varyans analizi tablo 9’da gösterilmiştir.  

Tablo 9. Lisans eğitimine göre özdeşleşme ve akademik performans algısı varyans analizi 

Sayı Ortalama Std. Sapma F P 

Bölümsel Öz. 

Sağlık 

Yönetimi 
60 3,4583 3,4583 

,423 ,862 

İşletme 19 3,2368 3,2368 

İktisat 6 3,4167 3,4167 

Tıp 4 3,2500 3,2500 

Mühendislik 6 2,9167 2,9167 

Hemşirelik 4 3,2917 3,2917 

Diğer 12 3,4028 3,4028 

Total 111 3,3694 3,3694 

Kurumsal Öz. 

Sağlık 

Yönetimi 
60 3,0000 3,0000 

,401 ,877 

İşletme 19 3,3246 3,3246 

İktisat 6 3,3333 3,3333 

Tıp 4 3,2083 3,2083 

Mühendislik 6 3,1111 3,1111 

Hemşirelik 4 3,5417 3,5417 

Diğer 12 3,1250 3,1250 

Total 111 3,1201 3,1201 

Akademik P. 

Sağlık 

Yönetimi 
60 3,7460 3,7460 

1,010 ,423 

İşletme 19 3,7694 3,7694 

İktisat 6 3,7540 3,7540 

Tıp 4 3,1667 3,1667 

Mühendislik 6 3,8651 3,8651 

Hemşirelik 4 4,0000 4,0000 

Diğer 12 3,7500 3,7500 

Total 111 3,7456 3,7456 

Tablo 9’da yapılan tek yönlü varyans analizi sonucu akademisyenlerin lisans eğitimini aldıkları 
bölümlere göre bölümsel özdeşleşme, kurumsal özdeşleşme ve akademik performans algılarında 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05). 

Akademisyenlerin yüksek lisans eğitimini aldıkları bölümlere göre bölümsel özdeşleşme, kurumsal 
özdeşleşme ve akademik performans algılarındaki farklılığı ortaya koymak için yapılan tek yönlü 
varyans analizi tablo 10’da gösterilmiştir.  

1457



 
   

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

Tablo 10. Yüksek lisans eğitimine göre özdeşleşme ve akademik performans algısı varyans analizi 
 

 Sayı Ortalama Std. Sapma F P 

Bölümsel Öz. 

Sağlık 

Yönetimi 
66 3,3990 ,94728 

,336 ,917 

İşletme 26 3,3590 ,84023 

İktisat 2 3,5000 1,41421 

Tıp 4 3,1667 1,02740 

Mühendislik 3 3,3333 ,92796 

Hemşirelik 1 2,1667 . 

Diğer 9 3,3889 ,83333 

Total 111 3,3694 ,90521 

Kurumsal Öz. 

Sağlık 

Yönetimi 
66 2,9975 1,06598 

,525 ,789 

İşletme 26 3,3718 ,98241 

İktisat 2 2,8333 1,64992 

Tıp 4 3,0833 1,23603 

Mühendislik 3 3,5556 1,60150 

Hemşirelik 1 3,1667 . 

Diğer 9 3,2222 ,74068 

Total 111 3,1201 1,03699 

Akademik P. 

Sağlık 

Yönetimi 
66 3,7186 ,47873 

1,657 ,139 

İşletme 26 3,8773 ,53675 

İktisat 2 3,8333 ,57242 

Tıp 4 3,1310 ,51928 

Mühendislik 3 3,4921 ,90893 

Hemşirelik 1 4,3810 . 

Diğer 9 3,8307 ,63537 

Total 111 3,7456 ,52919 
 
Tablo 10’da yapılan tek yönlü varyans analizi sonucu akademisyenlerin yüksek lisans eğitimini 
aldıkları bölümlere göre bölümsel özdeşleşme, kurumsal özdeşleşme ve akademik performans 
algılarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05). 
 
Akademisyenlerin doktora eğitimini aldıkları bölümlere göre bölümsel özdeşleşme, kurumsal 
özdeşleşme ve akademik performans algılarındaki farklılığı ortaya koymak için yapılan tek yönlü 
varyans analizi tablo 11’da gösterilmiştir.  
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Tablo 11. Doktora eğitimine göre özdeşleşme ve akademik performans algısı varyans analizi 
 

 Sayı Ortalama Std. Sapma F P 

Bölümsel Öz. 

Sağlık 

Yönetimi 
46 3,2717 ,90701 

,628 ,732 

İşletme 26 3,3462 ,81911 

İktisat 2 3,5000 1,41421 

Tıpta Uzm. 4 2,8333 ,76376 

Mühendislik 2 3,2500 ,35355 

Henüz 

Başlamadı 
21 3,6667 1,01926 

Diğer 10 3,3148 ,98052 

Total 111 3,3694 ,90521 

Kurumsal Öz. 

Sağlık 

Yönetimi 
46 2,9239 1,04214 

,940 ,479 

İşletme 26 3,3462 ,98649 

İktisat 2 2,8333 1,64992 

Tıpta Uzm. 4 2,7778 1,10972 

Mühendislik 2 4,0000 1,41421 

Henüz 

Başlamadı 
21 3,0556 1,07669 

Diğer 10 3,4630 ,90053 

Total 111 3,1201 1,03699 

Akademik P. 

Sağlık 

Yönetimi 
46 3,8023 ,47097 

1,817 ,092 

İşletme 26 3,8626 ,52706 

İktisat 2 3,8333 ,57242 

Tıpta Uzm. 4 3,0317 ,52669 

Mühendislik 2 4,0952 ,60609 

Henüz 

Başlamadı 
21 3,5737 ,51209 

Diğer 10 3,7672 ,68984 

Total 111 3,7456 ,52919 

 

Tablo 11’de yapılan tek yönlü varyans analizi sonucu akademisyenlerin doktora eğitimini aldıkları 
bölümlere göre bölümsel özdeşleşme, kurumsal özdeşleşme ve akademik performans algılarında 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05). 
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3.Sonuç 
 
Literatürde örgütsel özdeşleşmenin negatif davranışları azaltarak pozitif davranışları arttırdığı (Derin 
ve Tuna, 2017) ve iş tatmini, çalışan performansı gibi olumlu etkiler yarattığı (İşcan 2006) yer 
almaktadır. Buradan hareketle örgütsel özdeşleşme ile akademik performans algısı arasında ilişki 
olacağı düşünülerek çalışmaya başlanmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre akademisyenlerin 
lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerine göre bölümsel ve kurumsal özdeşleşmelerinde ve 
akademik performans algılarında istatistiksel olarak bir farklılık bulunmamıştır. Özdeşleşme ve 
akademik performans algısı arasında ise ilişki tespit edilmemiştir. Elde edilen sonuçlara göre bölümsel 
özdeşleşme ile kurumsal özdeşleşme arasında pozitif yönde yüksek düzeyde ilişki bulunmuştur. 
Çalışmada akademisyenlerin akademik performans algısının ölçümünde kullanılan ölçeğinin 
subjektif olabileceği başlangıçta kabul edilerek çalışmaya başlanmıştır. Dolayısıyla her 
akademisyenin bölüme ait performansını ölçen daha kapsamlı bir akademik performansın 
sınanması önerilmektedir. Böylelikle yapılacak çalışmaların üniversite yönetimleri için fikir 
oluşturacağı düşünülmektedir.   
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KADROYA ATANAN TAŞERON İŞÇİLERİN KURUMLA 
ÖZDEŞLEŞMESİ, İŞ KONTROLÜ VE PERFORMANS 

 
Mahmut Akbolat1 
Onur Gözübüyük2 

Yunus Taş3 

Özet 

Çeşitli alanlarda çalıştırılan taşeron işçiler, memurlarla yan yana çalışmakta ve yapılan işin niteliği bakımından 
bir fark görülmemektedir. Aynı görevi yapan çalışanların farklı haklara sahip olması, taşeron işçilerinin örgütle 
özdeşleşmelerini güçleştirmektedir. Bu durum, işçilerin performansı üzerinde bir sorun haline gelmiştir. Bu 
sorundan hareketle tasarlanan çalışmanın amacı; kamuya atanan taşeron işçilerin örgütle özdeşleşmesi, iş 
kontrolü ve performansı arasındaki ilişkiyi ve iş kontrolünün performans üzerindeki etkisini tespit etmektir.  

Araştırma, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleşmiştir. Çalışmanın evreni kadroya geçirilen 751 işçi 
oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Çalışma sonucunda 266 
(%35) çalışandan veri elde edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre; örgütsel özdeşleşme, iş performansı ve iş 
kontrolü arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır ve iş kontrolü iş performansını etkilemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Özdeşleşme, İş Kontrol, Performans, Taşeron İşçi  

IDENTİFİCATİON SUBCONTRACTED WORKERS WİTH ORGANİSATİON, JOB CONTROL AND 
PERFORMANCE 

Abstract 

Subcontracted workers who are employed in several fields work with public servants and it is not seen that there 
is no difference in terms of the quality of the work they do. Since workers having the same job have different rights, 
it is difficult that subcontracted workers identify themselves with the organisation. This situation causes 
a problem on the performance of workers. The aim of this study, which was designed with this problem, is to 
determine the identification of subcontracted workers assigned in public service with the organisation, 
the relationship between job control and job performance, and the effect of work control on performance. 

This research was conducted at Kocaeli University Hospital. The population of the study was constituted of 751 
workers who were assigned to public staff from subcontractor staff. The questionnaire method was used to collect 
data for the study. In the result of this study, data was collected from 266 (35%) workers. According to 
the findings of the research, Results are statistically significant and there are positive correlation in 
the organisational identification, job performance and the control, and also job control affected job performance. 

 Key Words: Organizational Identification, Job Control, Performance, Subcontracted Worker 

1. Giriş 

Bir organizasyonda çalışanların az ya da çok otorite sahibi olabileceği pozisyonlar vardır. Çalışanların 
demografik özellikleri, iş yerindeki pozisyonu, yönetim tarzı, hiyerarşi, iş yerinin fiziki ortamı, iş yükü, 
çalışma yöntemi, kurallar, bilgi düzeyi, örgüt politikaları gibi durumların yanı sıra çalışanın örgüte olan 
bağlılığı ve örgütle özdeşleşmesi de diğer etkenler kadar iş kontrolünü etkileyebilmektedir (Maslach 
vd., 2001; Bolat, 2011). İş kontrolü; yapılan bir iş ile ilgili alınan karara, çalışanın karar verebilmesi ya 
da bu karara katılabilme düzeyidir. Çalışanın bilgi, beceri ve motivasyonu, iş doyumu gibi etkenler 
yüksek iş kontrolünü sağlamakta; stres, iş yükü, sosyal desteğin bulunmaması gibi nedenler ise düşük iş 
kontrolüne neden olmaktadır (Demiral vd., 2007).  
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Örgütsel özdeşleşme, çalışanın örgüt içerisinde kendi isteği ile örgüt adına hareketini kapsamaktadır 
(Lee, 2013). Örgüt içerisindeki değişimler, çalışanlarda yeni davranış normları gelişmesine neden 
olmakta ve değişimin örgütsel özdeşleşme üzerine olumsuz etkisini minimize etmek için yönetimi yeni 
uygulamaları geliştirmeye zorlamaktadır (Chreim, 2002). Örgütleriyle özdeşleşen çalışanların, 
özdeşleşmenin artışına oranla daha fazla performans göstermeleri muhtemel bir sonuçtur (Carmeli vd., 
2007). 

Performans göstergelerinin sağlık hizmetlerinde kullanımı gün geçtikçe artmakta, kalite ve verimliği 
ölçmek için bu göstergelerden faydalanılmaktadır (Geer vd., 2009). Sağlık hizmetlerinde performans 
ölçümü; hasta kayıtları, ölüm ve enfeksiyon oranları ile değerlendirilirken günümüzde verimlilik, 
etkililik, eşitlik gibi kavramlar kullanılmaktadır (Çınaroğlu ve Şahin, 2012). 

Özel sektörde daha eskilere dayanan taşeronluk sistemi, kamuya 1980’lerde girmiştir (Gazanfer, 2015). 
Tüm sektörlerde olduğu gibi kamu sektöründe de iş gücü maliyetlerini düşürme düşüncesi, taşeronluğun 
hızla yaygınlaşmasına neden olmuş, işçilerin daha fazla çalıştırılmasına ve asıl işinin dışında birçok işte 
görevlendirilmelerine zemin hazırlamıştır (Şafak, 2004).  

Türkiye’de taşeron işçilerinin sürekli işçi kadrosuna geçiş süreci uzun bir süre gündemde kalmış ve bu 
durum birçok tartışmaya neden olmuştur (Güller, 2015). Kadroya geçirilme sürecindeki belirsizlikler, 
işçiler ve yöneticiler açısından farklı bakış açılarına neden olmuştur. Yöneticiler açısından; iş disiplini, 
hizmetin kalitesinde azalma ve aksama gibi düşünceler oluşurken, işçilerde; ücrette hakkaniyet, iş 
güvencesi ve sosyal imkanlarda artış olacağı düşüncesi oluşmuştur. 

2. Yöntem 

Çalışmanın amacı; kamuya atanan taşeron işçilerin örgütle özdeşleşmelerinin iş kontrol ve performans 
üzerine etkisini belirlemektir. Çalışmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anket 
formu dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm çalışanların sosyo-demografik özelliklerini belirlemeye 
yönelik 7 ifadeden oluşmaktadır. Anketin ikinci bölümünü 6 ifadeden oluşan örgütsel özdeşleşme ölçeği 
oluşturmaktadır. Mael ve Ashforth (1992) tarafından geliştirilen ve 6 sorudan oluşan ölçeğin Türkçe 
uyarlaması Tak ve Aydemir (2004) tarafından gerçekleştirilmiştir. 4 ifadeden oluşan üçüncü bölüm, 
Frese ve arkadaşları (1996) tarafından geliştirilen iş kontrol ölçeğinden oluşmaktadır. Ölçeğin son 
bölümünü çalışan performans ölçeği oluşturmaktadır. Rahman ve Bullock (2004) tarafından geliştirilen 
ölçek, Göktaş (2004) tarafından Türkçeye uyarlanmış olup; 7 ifadeden oluşmaktadır. Likert yapıda 
hazırlanan ifadeleri katılımcılar Örgütsel özdeşleşme ve İş kontrol ölçeklerinde 1= Kesinlikle 
katılmıyorum- 5=Kesinlikle katılıyorum; Çalışan performans ölçeğinde ise 1=Katılmıyorum- 
7=Katılıyorum ölçeğini kullanarak cevapladılar. 

Araştırmanın evrenini bir üniversite hastanesinde görev yapan ve sürekli işçi kadrosuna geçirilen 751 
kişi oluşturmaktadır. Araştırmada rastgele örneklem seçimi yöntemi kullanılmış olup; örneklem 
büyüklüğünün belirlenmesinde aşağıdaki formülden yararlanılmıştır (Bal 2001: 113–114; Güredin 
1987: 368–370). 

n4 =
N ∗ p ∗ qxZ2

[(N − 1) ∗ t2] + (p ∗ q ∗ Z2
 

Yapılan hesaplamaya göre evreni temsil edecek örneklem büyüklüğü %95 güven aralığında 254 olarak 
hesaplanmıştır. Çalışmada katılımcılardan kullanılabilir nitelikte 266 anket elde edilebilmiştir. Veriler, 
15 Mayıs -15 Haziran 2018 tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler IBM SPSS 
Statistics 22 programından yararlanılarak analiz edilmiştir. Verilerin geçerlilik ve güvenilirlik analizleri 
yapılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, korelasyon ve regresyon analizleri 
kullanılmıştır. Veriler %95 güven aralığında (p=0,05) analiz edilmiştir. 

                                                      
4 Formülde; N = Evren, n = Örneklem sayısı, p = Evren içinde ilgilendiğimiz özelliğin görülme sıklığı (0,50 
alınmıştır), q = Evren içinde ilgilendiğimiz özelliğin görülmeme sıklığı (1-p), Z = Güven düzeyine göre standart 
değer (normal dağılım tablolarından bulunur %95 için 1,96) ve t = Göz yumulabilir yanılgı (0,05 alınmıştır). 
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Araştırmanın amacına uygun olarak Şekil 1’deki model geliştirilmiş olup, buna bağlı olarak çalışmanın 
amacını test etmek için aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir: 

H1: Örgütsel özdeşleşme, iş kontrolü ve iş performansı arasında anlamlı ilişki vardır. 

H2: İş kontrolünün, iş performansı üzerinde etkisi vardır. 

H3: İş kontrolünün, iş performansı üzerindeki etkisinde örgütsel özdeşleşmenin aracı rolü vardır. 

 
Şekil 1. Araştırmanın Modeli 

Ölçeklerin Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizleri 

Verilerin geçerlilik ve güvenilirliğini analiz etmek amacıyla Cronbach Alpha katsayısı ve keşfedici 
faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) kullanılmıştır. Anketin güvenilirliği alfa değeri temel 
alınarak ve her bir ölçek için Cronbach Alpha katsayıları hesaplanarak yapılmıştır. Çalışmada kullanılan 
ölçeklerin Cronbach Alpha katsayıları örgütsel özdeşleşme ölçeği için 0,887; iş kontrol ölçeği için 0,787 
ve çalışan performans ölçeği için 0,765 bulundu. Ölçeklerinde orjinallerinde Cornbach Alpha katsayıları 
örgütsel özdeşleşme ölçeği için 0,87 (Mael ve Ashforth, 1992) İş kontrol ölçeği için 0,078 (Frese vd., 
1992) ve çalışan performans ölçeği için 0,67 (Rahman ve Bullock, 2004) ve hesaplanmıştır. Ayrıca, 
literatüre göre, kabul edilebilir bir alfa değerinin en az 0,70 olması beklenmektedir. Ancak bazı 
araştırmacılar inceleme türü çalışmalarında bu değerin 0,5’e kadar makul kabul edilebileceğini 
öngörmektedirler (Altunışık vd., 2005: 231). Bu araştırmada kullanılan ölçeklerin genel iç tutarlılık 
katsayıları hem orijinalleri, hem de literatür bilgisi dikkate alındığında gerekli koşulları sağlamaktadır.  

Ölçeklerden örgütsel özdeşleşme (Tak ve Aydemir, 2004) ve Çalışan performans ölçeği (Göktaş, 2004) 
daha önce keşfedici faktör analizleri yapıldığı için bu çalışmada yalnızca doğrulayıcı faktör analizi 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada yalnızca iş kontrol ölçeğinin hem keşfedici, hem de doğrulayıcı faktör 
analizleri geçekleştirilmiştir.   

Tablo 1. İş Kontrol Ölçeğinin Keşfedici Faktör Analizi Sonuçları 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,752 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 319,678 
df 6 
Sig. 0,000 

Açıklanan Toplam Varyans % 61,495 
  Faktör Yükü 
İşinizi nasıl yapacağınıza karar verebilir misiniz? 0,863 
İşinizi kendi başınıza işinizi planlayabilir ve düzenleyebilir misiniz? 0,789 
İşinize bir bütün olarak düşünürseniz: işiniz karar vermenize ne kadar izin verir? 0,774 
Yöneticinizin kararlarına ne kadar katılabilirsiniz? 0,704 

İş Kontrol 

Örgütsel Özdeşleşme 

İş Performansı 

Etki İlişki 

H1
 

H1 

H1 

H3 
H3 

H2 
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İş kontrol ölçeğinin KMO değeri 0,752 ve BTS sonucu anlamlı bulunmuştur. Verilerin toplam açıklanan 
varyansı %61,495 olup, faktör yükleri kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur. Bundan sonra ölçeklerin 
doğrulayıcı faktör analizleri yapılmış olup; DFA uyum indeksleri Tablo 2’de görülmektedir. Tablo 2 
incelendiğinde de görüleceği gibi ölçekleri genel uyum indekslerini karşılamaktadır. Bu bulgulara göre 
ölçekler geçerlilik ve güvenilirlik koşullarını karşılamaktadır.  

Tablo 2. DFA Uyum İyiliği İndeksleri 

Uyum Ölçütleri Kabul edilebilir Uyum 
Değerleri 

Çalışan 
performansı 

Örgütsel 
özdeşleşme 

İş kontrol 

CMIN >0,05 21,504 14,357 1,438 
DF N.A 11 7 1 
CMIN/DF >3,0 1,955 2,051 1,438 
GFI  0,90≤GFI≤0,95 0,978 0,983 0,997 
NFI  0,90≤NFI≤0,95 0,964 0,982 0,996 
TLI 0,95≤NNFI≤0,97 0,965 0,980 0,992 
CFI  0,95≤CFI≤0,97 0,982 0,991 0,999 
AGFI 0,85≤AGFI≤0,90 0,943 0,950 0,973 
RMSEA  0,05≤RMSEA≤0,10 0,060 0,054 0,041 

Kline, 2011; Byrne, 2009; Tezcan, 2008; Schermelleh-Engel ve Moosbrugger, 2003. 

3. Bulgular 

Katılımcıların Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı 

Tablo 3’te araştırmayı kabul eden işçilerin demografik özellikleri gösterilmiştir. İşçilerin %68,8’i erkek, 
%62,8’i evli, %25,9’u 26-30 yaş arasında, %42,1’i ise 1501-2000 TL arasında geliri olduğu 
görülmektedir. Ayrıca %24,8’i ön lisans mezunu, %33,8’i de 0-5 yıl arasında çalıştığını ifade etmiştir. 

Tablo 3. Araştırma Grubunun Demografik Özelliklerine Göre Frekans ve Yüzde Dağılımı 

Sosyal ve Demografik Özellikler (n=266) % 

Hastanın Cinsiyeti 
Kadın 83 31,2 

Erkek 183 68,8 

Medeni Durum 

Evli 167 62,8 

Bekar 94 35,3 

Diğer 5 1,9 

Hastaların Yaş Dağılımı 

≤ 25 36 13,5 

26-30 69 25,9 

31-35 54 20,3 

36-40 66 24,8 

41-45 26 9,8 

≥ 46 15 5,6 

Gelir Düzeyi 

≤ 1500 TL 25 9,4 

1501-2000 112 42,1 

2001-2500 86 32,3 

≥ 2501 43 16,2 
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(Tablo 3’ün Devamı) 

Sosyo- Demografik Özellikler (n=266) % 

Eğitim Durumu 

Okur-Yazar 5 1,9 

İlkokul 54 20,3 

Ortaokul 49 18,4 

Lise 65 24,4 

Ön Lisans 66 24,8 

Lisans 24 9,0 

Yüksek Lisans 3 1,1 

Hizmet Süresi 

0-5 90 33,8 

6-10 82 30,8 

11-15 65 24,4 

16-20 23 8,6 

≥  21 6 2,3 

Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler Arasındaki İlişki 

Analiz sonuçlarına göre, örgütsel özdeşleşme ile iş performansı arasında (r=0,347), örgütsel özdeşleşme 
ile iş kontrolü arasında (r=0,261), iş kontrolü ve iş performansı (r=0,334) arasında pozitif yönlü orta 
seviyede ilişki olduğu saptanmıştır ( p<0,01). Buna göre H1 kabul edilmiştir. 

Tablo 4. İş Kontrolü İş Performansı ve Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişkiye Dair Bulgular 

A B 
İş Kontrolü (A) 1 
İş performansı (B) ,334(**) 1 
Örgütsel Özdeşleşme ,261(**) ,347(**) 
** p<0,01 düzeyinde anlamlı ilişki 

Bağımsız Değişkenin Bağımlı Değişkenler Üzerindeki Etkisi 

Bu bölümde, iş kontrolünün iş performansı üzerindeki etkisi ve örgütsel özdeşleşmenin aracı rolüne ait 
regresyon analizi sonuçlarına yer verilmiştir. Tablo 5’de iş kontrolünün iş performansı üzerindeki etkisi 
analiz edilmiş ve oluşan modelin anlamlı olduğu tespit edilmiştir (F=29719; p=0,000). Modele göre iş 
kontrolünün iş performansı üzerinde anlamlı etkisi vardır (t=4,384; p=0,000). İş kontrolünün iş 
performansı üzerinde pozitif yönde etkisi vardır (β=0,3662). R2 değer iş kontrolünün iş performansı 
üzerindeki yordayıcı etkisinin %18,4 olduğu görülmektedir.     

Tablo 5. İş Kontrolünün İş Performansına Etkisine Dair Bulgular 

Değişken Regresyon Model Özeti 

Bağımlı 
Değişken İş Performansı β S.H. t p LICI ULCI P R2 F 

Bağımsız 
Değişken 

Sabit 17,074 1,137 15,012 0,000 14,834 19,313 
0,000 0,184 29,719 

İş Kontrolü 0,366 0,084 4,384 0,000 0,202 0,531 

Tablo 6’da iş kontrolünün iş performansı üzerindeki etkisi ve örgütsel özdeşleşmenin aracı rolüne ait 
regresyon analizi sonuçlarına yer verilmiştir. Analiz sonuçlarına göre İş kontrolünün iş performansı 
üzerinde doğrudan etkisi (β=0,456), örgütsel özdeşleşmenin ise dolaylı ve pozitif yönlü etkisinin 
(β=0,127) olduğu tespit edilmiştir. Model istatistiki açıdan anlamlıdır (p<0,05). İş kontrolünün iş 
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performansı üzerindeki toplam etkisi (doğrudan etki+dolaylı etki) pozitif yönlü (β=0,456+0,127=0,582) 
ve istatistiki açıdan anlamlıdır. Bu durumda H2 ve H3 hipotezleri kabul edilmiştir. 

Tablo 6. İş Kontrolünün İş Performansına Doğrudan ve Dolaylı Etkisi ve Örgütsel Özdeşleşmenin 
Aracı Rolüne Dair Bulgular 

Direkt Etki Etki S.H. LICI ULCI t p 

İş Kontrolü İş Performansı 0,456 0,101 0,258 0,654 4,535 0,000 

Dolaylı Etki             

İş Kontrolü Özdeşleşme 
İş 

Performansı 0,127 0,041 0,058 0,214 5,763 0,000 

Toplam Etki 0,582 0,101 0,383 0,781 

4. Sonuç 

Çalışmamızda; iş kontrolü, örgütle özdeşleşme ve iş performansı arasında ilişki olduğu ve iş kontrolünün 
performansı etkilediği saptanmıştır. Çalışanları örgütle özdeşleşmiş örgütlerde, iş kontrolünün 
sağlanmasının performansa olumlu yansımaları kaçınılmaz bir sonuç olacaktır. Uzun dönemde hizmetin 
kaliteli ve sürdürülebilir olmasını isteyen sağlık kuruluşları birbirini destekleyen etmenleri bir arada 
değerlendirmelidir. Bu kapsamda, bu üç etmenin de birbirini desteklediği göz önünde bulundurularak 
başarıları değerlendirilmelidir.  

Aynı nitelikteki çalışanlar arasındaki ücret ve iş yükü farklılıklarının azaltılması, çalışanın kendini 
değersiz hissetmesinin önlenmesi, işten atılma korkusunun ortadan kaldırılması hem çalışanların 
kurumlarıyla özdeşleşmelerinde hem de iş kontrolünün sağlanarak performansın artmasında etkili 
olabilir. 

İşçilerin kamuya atanması ile çalışanlarda bu tür farklılıkların azalacağı beklenmektedir. Beklentilerinin 
ne derecede karşılanacağı ilerleyen zamanlarda daha net bir şekilde görülecektir. Kamuya geçirilen 
işçilere verilen haklara zaman içerisinde bazı düzenleyici müdahaleler olabilir. Bu konuda 
müdahalelerin olup olmayacağı ve çalışanları nasıl etkileyeceği gibi belirsizlikler yeni çalışmalara 
zemin hazırlayacağı düşünülmektedir. 
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PSİKOLOJİK SERMAYENİN İŞGÖREN PERFORMANSI VE İŞ 
STRESİNE ETKİSİ 

Çiğdem Uğan1 
Fatma Karakaya2 

Yusuf Nayır3

Özet 

Çalışmanın amaç, psikolojik sermayenin işgören performansı üzerine etkisi ve bu etkide iş stresinin aracı rolünü 
belirlemektir. Çalışmanın evrenini İstanbul’da faaliyet gösteren bir özel hastanenin çalışanları oluşturmaktadır. 
Çalışmada kolayda örnekleme yöntemiyle belirlenen 106 katılımcıya yüz yüze anket uygulanmıştır. Veri toplama 
aracı olarak 38 sorudan oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel 
yöntemler, korelasyon ve regresyon analizinden yararlanılmıştır. Çalışmada aracı değişken olarak kullanılan iş 
stresinin, işgören performansı ve psikolojik sermaye üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla SPSS Process 
Macro 4. Model regresyon analizinden yararlanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre psikolojik sermayenin iş 
stresi üzerinde anlamlı etkisi bulunmazken, işgören performansı üzerinde pozitif yönlü etkisi olduğu 
saptanmıştır. Psikolojik sermayenin işgören performansı üzerine doğrudan etkisinin ve iş stresi aracı rolündeki 
dolaylı etkisinin pozitif yönlü olduğu saptanmıştır. Psikolojik sermayenin işgören performansı üzerindeki toplam 
etkisi ise pozitif yönlü ve anlamlıdır.  
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THE EFFECTS OF PSYCHOLOGICAL CAPITAL ON PERFORMANCE OF EMPLOYEES AND JOB 
STRESS 

Abstract 

The aim of the study is to determine the influence of the psychological capital on  performance of employees as 
well as the mediator role of job stress. The population of the study consists of the employees of a private hospital 
in Istanbul. Face-to-face surveys were administered to 106 participants chosen through convenience sampling. A 
questionnaire consisting of 38 questions was used as data collection tool. Descriptive statistical methods, 
correlation analysis, and regression analysis were used for data analysis. So as to determine the influence of 
psychological capital on performance of employees and job stress which were used as mediator, SPSS 
PROCESS Macro Regression 4 Models were utilised in the study. According to the findings of the study,  it was 
determined that the psychological capital had no significant effect on job stress, but had a positive effect on 
employee performance. The direct effect of the psychological capital on employee performance and the indirect 
effect in the role of job stress mediator were found to be positive.The total effect of psychological capital on 
employee performance is positive and significant. 
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1. Giriş

Pozitif psikoloji kapsamında ele alınan önemli kavramlardan biri psikolojik sermaye kavramıdır. İş 
yaşamında, kendi potansiyellerine olan inançları yüksek çalışanlar zor ve sıkıntılı olaylar karşısında 
çabuk toparlanabilenler, hedeflerine odaklanan ve bunlara ulaşmada alternatif yollar planlayabilenler 
ve karşılaştıkları zorlukların o duruma özgü olduğunu düşünebilenler psikolojik sermaye düzeyi 
yüksek kişilerdir. Psikolojik sermaye düzeyi yüksek kişiler iş yaşamında beklenen pozitif çıktıları 
(örgütsel bağlılık, iş doyumu, performans, örgütsel vatandaşlık gibi) arttırmakta buna karşılık 
istenmeyen çıktıları (işten ayrılma niyeti, tükenmişlik gibi) azaltabilmektedir (Tetik ve diğ., 2018). 
Psikolojik sermayenin olumlu çıktılarından biri olan çalışan performansını arttırması ve istenmeyen 
bir çıktı olan iş stresini azaltması beklenmektedir. Çalışmanın amacı psikolojik sermayenin işgören 
performansı üzerine etkisini ve bu etkide iş stresinin aracı rolünü saptamaktır. 

Psikolojik sermaye kavramı yabancı literatürde ilk kez Luthans (2002) tarafından ortaya atılmıştır 
(Tetik ve diğ., 2018). Luthans ve arkadaşlarının (2007a) yaptığı tanıma göre; psikolojik sermaye, 
bireyin pozitif psikolojik gelişim durumu olup, aşağıdaki özelliklerle karakterize edilmektedir. 

• zorlu görevlerde başarılı olmak, gerekli olan çabayı sarfetmek ve gerekli özeni göstermek için
güvene (öz-yeterlilik) sahip olmak

• şimdi ve gelecekte başarılı olmak için olumlu nitelendirmeler (iyimserlik) yapmak
• belirlenen hedeflere karşı azimli davranmak ve gerektiğinde, başarıya ulaşmak hedeflere

(umut) yönlendirmek
• sorunlara ve sıkıntılara maruz kaldığında, başarıya ulaşmak için kendini toparlamak ve hatta

başarının ötesine geçmek (esneklik)

Psikolojik sorunlar ve mental hastalıklara daha fazla önem veren geleneksel psikoloji kavramının 
aksine psikolojik sermaye kavramı, bireysel avantajların bütünsel gelişimini vurguladığı ve bireylerin 
olumlu duygu ve karakteristiklerini geliştirmeye odaklandığından psikoloji ve örgütsel davranış 
alanlarında araştırmaya değer olarak algılanmaktadır (Huang ve diğ., 2015). Psikolojik sermaye, 
pozitif psikoloji paradigmasına dayanmakta (yani, pozitifliğin ve insanın gücünün önemi), olumlu 
örgütsel davranışa veya pozitif örgütsel davranış kriterlerine dayanan psikolojik durumları içermekte, 
beşeri sermayenin ve sosyal sermayenin ötesine geçerek insana "kim olduğunu" göstermekte ve 
performans iyileştirme ve sonuçta rekabet avantajı sağlayan bir getiri için yatırım ve geliştirmeyi 
(yani, ekonomik / finansal sermaye gibi) kapsamaktadır (Luthans ve diğ., 2005). 

Psikolojik sermaye, özyeterlilik, iyimserlik, umut ve esneklik gibi dört yönlü bir yapıdan oluşan üst 
seviye pozitif bir yapıdır. Psikolojik sermayenin özyeterliliğin, umudun, iyimserliğin ve esnekliğin, 
özellikle herhangi bir yönüne odaklanmak yerine, önemli yönlerini göz önünde bulundurarak, 
kombine motivasyonel etkilerinin, yapıların herhangi birinden daha geniş ve daha etkili olacağı 
düşünülmektedir (Luthans ve diğ., 2007a). 

Luthans ve arkadaşları (2007a) sürdürülebilir rekabet avantajı için insan kaynaklarının insani, sosyal 
ve özellikle psikolojik kapasitelerini geliştirmek yenilikçi davranılması gerektiğini belirtmişlerdir. 
Sınırsız ve sürekli değişen politik, ekonomik, teknolojik, sosyal ve etik iklim küresel bir ekonominin 
sahip olduğu zorluklardır. Bu belirsiz ortamda, liderler ve çalışanlar önemli kişisel ve kurumsal 
kararlar aldıklarında veya günlük rutin, günlük faaliyetlerinde bile zarar görebilmektedirler. “Kontrolü 
kaybetme” algısı, örgüt üyelerinin özgüvenlerini düşürebilir, bu da geleceğe dair umutsuz ve kötümser 
hissetmelerine ve sonuçta esnekliklerinin zayıflamasına neden olabilir. Bu da, azalan performans ve 
moral gibi olumsuz kurumsal sonuçlara ve fiziksel ve psikolojik katılımın, sağlığın ve refahın azalması 
gibi olumsuz kişisel ve sosyal sonuçlara yol açabilir. Böyle durumlarda geleneksel yollar yerine 
sürdürülebilir rekabet avantajı kazanmanın önemli bir yolu psikolojik sermayenin yatırılması, 
geliştirilmesi ve yönetilmesidir. 

Psikolojik sermaye ile birlikte ele alınan önemli konulardan biri de performanstır. Luthans ve Avey 
(2010) psikolojik sermayenin çalışanların performansı üzerinde pozitif etkisi olduğunu belirtmişlerdir 
(Tetik, 2018). Yapılan ek çok araştırmada da bu ortaya konmuştur (Akdoğan ve Polatcı, 2013; Chen, 
2015; Çetin ve Varoğlu, 2015; Topaloğlu ve Özer, 2014; Gooty ve diğ., 2009). Emek yoğun bir sektör 
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olan sağlık hizmetlerinde de sağlık çalışanlarının performanslarının yükseltilmesi, hizmet kalitesinin 
arttırılması dolayısıyla hasta memnuniyetinin sağlanmasında ve örgütsel hedeflere ulaşılmasında önem 
arz etmektedir (Korkmazer ve diğ., 2016). 

Son yıllarda kurumsal araştırmalarda önemli bir ilgi alanı haline gelen konulardan biri de iş stresidir 
ve araştırmacılar sürekli olarak stresini uyaran veya stresin zararlı etkilerini azaltmaya yardımcı olan 
değişkenleri tespit etmeye çalışmaktadırlar (Abbas ve Raja,  2015). İş stresine ilişkin olarak literatürde 
örgütsel maneviyat, örgütsel güven, iş doyumu, iş-aile yaşam çatışması, işe bağlılık, iş tatmini ve 
performansa ilişkin pek çok çalışma yer almaktadır (Çivildağ, 2017; Efeoğlu ve Özgen, 2007; Gül ve 
diğ., 2008). 

Sağlık hizmetlerinin karmaşıklığı, pek çok zorluğu içeren ve insan hayatını doğrudan etkiyebilen 
yapısı düşünüldüğünde sağlık çalışanlarının iş stresi yaşamaları kaçınılmaz bir durum olarak kabul 
edilebilir. Sağlık çalışanlarının bu zorlukları aşmaları ve performanslarının yükselmesinde psikolojik 
sermaye düzeylerinin arttırılması önemli bir unsur olarak düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı 
psikolojik sermayenin işgören performansı üzerine etkisi ve bu etkide iş stresinin aracı rolünü 
belirlemektir.  

2. Yöntem 

Çalışmanın evrenini İstanbul’da faaliyet gösteren bir özel hastanenin çalışanları oluşturmaktadır. 
Çalışmada kolayda örnekleme yöntemiyle belirlenen 106 katılımcıya yüz yüze anket uygulanmıştır. 
Veri toplama aracı olarak 38 sorudan oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Anket formunun 
birinci bölümünde önce Kirkman ve Rosen (1999), daha sonra Sigler ve Pearson (2000) 
tarafından kullanılan ve Çöl (2008) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan  ve 4 sorudan oluşan 
işgören performansı ölçeği; ikinci bölümde Luthans ve arkadaşları (2007b) tarafından 
geliştirilen ve Çetin ve Basım (2012) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan ve 21 sorudan 
oluşan psikolojik sermaye ölçeği, üçüncü bölümde House ve Rizzo (1972) tarafından 
geliştirilen ve Efeoğlu (2006) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan ve 7 sorudan oluşan iş 
stresi yer almaktadır. Anketin son bölümünde katılımcıların sosyo- demografik 
özelliklerinden oluşan 6 soruya yer verilmiştir. Çalışmanın değerlendirilmesinde standardı 
sağlamak amacıyla kullanılan ölçekler 5’li likert yapıda hazırlanmıştır (1= kesinlikle 
katılmıyorum 5= kesinlikle katılıyorum). Veriler 7- 31 Mayıs tarihleri arasında derlenmiştir. 
Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, korelasyon ve regresyon analizinden 
yararlanılmıştır. Çalışmada aracı değişken olarak kullanılan iş stresinin, işgören performansı 
ve psikolojik sermaye üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla SPSS Process Macro 4. Model 
regresyon analizinden yararlanılmıştır. Veriler %95 güven aralığında; p=0,05 anlamlılık 
düzeyinde analizi edilmiştir. 
3. Bulgular 

Tablo 1’de katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine ilişkin bulgular yer almaktadır. Buna göre 
%69,8’i kadınlardan oluşan sağlık personelinin %50,9 ‘u bekârdır. %54,7’si 20-30 yaş grubunda olan 
katılımcıların; %23,6’sı lise, %41,5’si ön lisans, %24,5’i lisans ve %10,4 lisansüstü düzeyinde eğitim 
almışlardır. Çoğunluğu sağlık hizmetleri birimlerinde (%78,3) çalışan sağlık personelinin %50,9’u 5 
yıl ve altı, %17,9 6 ve 10 yıl arası ve %31,1 ise 11 yıldan fazladır çalışmaktadır. 

Tablo 1. Katılımcılara İlişkin Demografik Bulgular 

Değişkenler Kategori Frekans (N) Yüzde % 

Cinsiyet Kadın 74 69,8 
Erkek 32 30,2 

Medeni durum Bekâr 54 50,9 
Evli 52 49,1 

Yaş 20-30 yaş arası 58 54,7 
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31-40 yaş arası 32 30,1 
41’den fazla 16 15,0 

Eğitim durumu 

Lise 25 23,6 
Ön lisans 44 41,5 
Lisans 26 24,5 
Lisansüstü 11 10,4 

Çalışma süresi 
5 yıl ve altı  54 50,9 
6-11 yıl arası 19 17,9 
11yıldan fazla 33 31,1 

Çalışılan Birim Sağlık Hizmetleri 83 78,3 
İdari Birimler 23 21,7 

Tablo 2’de psikolojik sermaye, çalışan performansı ve iş stresi ölçeklerinin aritmetik ortalama, 
standart sapma ve Cronbach Alpha değerleri görülmektedir. Bulgulara göre, çalışan performansı ölçeği 
Cronbach alpha değeri, 0,838; iş stresi ölçeğinin Cronbach alpha değeri 0,884 ve psikolojik sermaye 
ölçeği geneli Cronbach alpha değeri, 0,921 olarak bulunmuştur. Psikolojik sermaye ölçeği alt 
boyutlarından iyimserlik boyutu için Cronbach alpha değeri 0,734, umut boyutu için, 0,800; öz 
yeterlilik için 0,878 ve  psikolojik dayanıklılık için 0,773 olarak bulunmuştur. Bu değerler ölçeklerin 
güvenilirlik koşullarını sağladığını göstermektedir. 

Ölçeklerin aritmetik ortalama ve standart sapma değerlerine bakılacak olursa, psikolojik sermaye 
(4,19±0,441) ve çalışan performansı (4,17±0,691) yüksek düzeyde katılım almasına karşılık,  iş 
stresine (2,85±0,998) katılım düşük düzeydedir.  Piskolojik sermaye ve iş performansında ortalamanın 
artması olumlu; iş stresinde ise olumsuz sonuçlar doğrumaktadır. Bu bağlmada iş stresinin 
ortalamasının düşük, diğer iki ölçekte ortalamanın yüksek olması olumlu kabul edilmektedir.  

Tablo 2. Çalışmada Kullanılan Ölçeklerin Aritmetik Ortalama, Standart Sapma ve Cronbach Alpha 
Değerleri 

 Ortalama S.S. C.A 
Psikolojik sermaye 4,19 0,441 0,921 
Özyeterlilik 4,36 0,554 0,878 
Umut 4,19 0,610 0,800 
Psikoloji dayanıklılık 4,13 0,500 0,773 
İyimserlik 4,09 0,436 0,734 
Performans 4,17 0,691 0,838 
İş stresi 2,85 0,998 0,884 

Tablo 3’te psikolojik sermaye ve alt boyutları ile iş performansı ve iş stresi arasındaki ilişki 
görülmektedir. Elde edilen bulgulara göre, psikolojik sermaye ile işgören performansı arasında 
(r=0,602) istatistiksel açıdan anlamlı, iyi seviyede bir ilişki bulunmasına karşılık, iş stresi ile işgören 
performansı (r=-,258) arasında istatistiksel açıdan anlamlı, ters yönlü ilişki bulunmuştur. İş stresi ile 
psikolojik sermaye arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. Buna göre 
çalışanların psikolojik olarak güçlenmesinin performansa önemli katkı sağlayacağı, buna karşılık iş 
stresinin performansı olumsuz etkileyeceği söylenebilir. 

Tablo 3. Psikolojik Sermaye, İşgören performansı ve İş Stresi Arasındaki Korelasyon 

 1 2 3 4 5 6 
Psikolojik sermaye (1) 1 ,874** ,877** ,893** ,772** ,602** 
Özyeterlilik (2) ,874** 1 ,819** ,703** ,465** ,583** 
Umut (3) ,877** ,819** 1 ,670** ,537** ,638** 
Psikoloji dayanıklılık (4) ,893** ,703** ,670** 1 ,643** ,498** 
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İyimserlik (5) ,772** ,465** ,537** ,643** 1 ,347** 
Performans (6) ,602** ,583** ,638** ,498** ,347** 1 
İş stresi (7) -,162 -,156 -,164 -,125 -,112 -,258** 

       (p<0.05 için*, p<0.01 için**) 

Psikolojik sermaye, iş performansı ve iş stresi arasındaki ilişkinin belirlenmesinin ardından, psikolojik 
sermayenin çalışan performansı üzerine etkisi ve bu etkide iş stresinin aracı rolü belirlenmeye 
çalışılmıştır. Bu etkinin belirlenmesinde SPSS Process Macro 4. Model regresyon analizinden 
yararlanılmıştır. Tablo 4’teki ilk modelde görüldüğü gibi, psikolojik sermayenin iş stresi üzerinde 
anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır (F=2,8048; p=0,097).  

Tablo 4. Psikolojik Sermayenin İş Stresine Etkisi 

Değişkenler Regresyon Model Özeti 
Bağımlı İş stresi β S.H. t p LICI ULCI P R2 F 

Bağımsız 
Sabit 4,387 0,9225 4,7554 0 2,5576 6,2164 

0,097 0,026 2,8048 Psikolojik 
Sermaye -0,367 0,2192 0,097 0,097 -0,802 0,0676 

İkinci modele göre (Tablo 5), psikolojik sermayenin işgören performansı üzerindeki etkisine ait model 
istatistiksel açıdan anlamlıdır (F=59,135; p=0,000) ve psikolojik sermayenin işgören performansı 
üzerinde pozitif yönlü ve çok yüksek seviyede etkisi olduğu saptanmıştır (β=0, 943). Tabloda yer alan 
düzeltilmiş R2 değerine göre, psikolojik sermaye işgören performansının açıklamasında %36,3 lük bir 
etkiye sahiptir. Bu sonuca göre, psikolojik sermaye düzeyinin, başka bir ifade ile çalışanların 
psikolojik olarak güçlendirmenin işgören performansını pozitif yönde etkileyeceği söylenebilir.  

Tablo 5. Psikolojik Sermayenin İşgören Performansına Etkisi 

Değişkenler Regresyon Model Özeti 

Bağımlı İşgören 
performansı β S.H. t p LICI ULCI P R2 F 

Bağımsız 
Sabit 0,221 0,516 0,427 0,670 -

0,803 1,245 
0,000 0,363 59,135 Psikolojik 

Sermaye 0,943 0,123 7,690 0,000 0,700 1,187 

Tablo 6’da, psikolojik sermayenin işgören performansı üzerindeki etkisinde iş stresinin aracı rolüne ait 
model yer almakta olup; istatistiksel açıdan anlamlıdır (F=32,794; p=0,000). Psikolojik sermaye 
değişkenleri için β katsayısının (0,901) pozitif yönlü olmasına karşılık, iş stresinin performansa 
etkisinin gücünü gösteren β katsayısının negatif (-0,114) olduğu saptanmıştır. Modelde psikolojik 
sermaye ve iş stresinin işgören performansına  ilişkin açıklana toplam varyansı  %38,9’dur. Buna göre, 
psikolojik sermayenin iş performansını olumlu; stresinin ise olumsuz yönde etkilediği söylenebilir. 

Tablo 6. Psikolojik Sermaye ve İş Stresinin İşgören Performansına Etkisi 

Değişkenler Regresyon Model Özeti 

Bağımlı İşgören 
performansı β S.H. t P LLCI ULCI R2 F p 

Bağımsız 

Sabit 0,722 0,561 1,288 0,201 -
0,390 1,833 

0,389 32,794 0,000 Psikoloji 
sermaye 0,901 0,122 7,371 0,000 0,659 1,144 

İş stresi -0,114 0,054 -2,116 0,037 -
0,221 -0,007 
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Tablo 7’de görülen analiz sonuçlarına göre, psikolojik sermayenin işgören performansı üzerine 
doğrudan etkisinin (β=0,901) ve iş stresi aracı rolündeki dolaylı etkisinin (β=0,042) pozitif yönlü 
olduğu saptanmıştır. Model, istatistik açıdan anlamlıdır (p<0,005). Psikolojik sermayenin işgören 
performansı üzerindeki toplam etkisinin (doğrudan etki + dolaylı etki) pozitif yönlü olduğu (β=0,943) 
ve istatistiksel açıdan anlamlı olduğu (p<0,05) saptanmıştır. Bu durum psikolojik sermayenin işgören 
performansını güçlü bir şekilde etkilediğini; düşük seviyede iş stresi ile birlikte bu etkinin daha da 
arttığını göstermektedir. 

Tablo 7. Psikoloji Sermayenin İşgören Performansına Etkisinde İş Stresinin Aracı Rolünde Direkt ve 
Dolaylı Etki 

Direkt Etki Etki S.H. LICI ULCI t p 

Psikolojik Sermaye İşgören Performansı 0,901 0,122 0,659 1,187 7,371 0,000 

Dolaylı Etki 

Psikolojik 
Sermaye İş Stresi 

İşgören 
Performan

sı 
0,042 0,035 -0,018 0,120 

7,690 0,000 

Toplam Etki 0,943 0,123 0,700 1,187 

4. Sonuç

Psikolojik sermayenin işgören performansı üzerine etkisi ve bu etkide iş stresinin aracı rolünü 
belirlemek üzere yapılan bu çalışmada psikolojik sermaye ile işgören performansı arasında istatistiksel 
açıdan anlamlı, iyi seviyede bir ilişki bulunmasına karşılık, iş stresi ile işgören performansı arasında 
istatistiksel açıdan anlamlı, ters yönlü ilişki bulunmuştur. İş stresi ile psikolojik sermaye arasında 
istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki belirlenememiştir. Abbas ve Raja (2015)’nın psikolojik 
sermayenin yenilikçi performans ve iş stresi üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik yapmış oldukları 
çalışmada ise psikolojik sermaye iş stresi ile negatif ilişkili olarak bulunmuştur. Tekingündüz ve 
arkadaşlarının (2014) iş tatmini, performans, iş stresi ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkileri 
inceledikleri çalışmalarında da performans ve iş stresi arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 

Çalışmanın bulgularına göre psikolojik sermayenin iş stresi üzerinde anlamlı etkisi bulunmazken, 
işgören performansı üzerinde pozitif yönlü etkisi olduğu saptanmıştır. Korkmazer ve arkadaşlarının 
(2014) psikolojik sermayenin çalışan performansına etkisini belirlemek üzere sağlık çalışanları 
üzerinde yaptıkları çalışmada da psikolojik sermayenin çalışan performansı üzerinde etkisi olduğu 
sonucuna ulaşmışlardır. Akdoğan ve Polatcı (2013) ise yaptıkları araştırmada psikolojik sermayenin 
çalışanların iş performansını önemli ölçüde etkilediğini saptamışlardır. Yapılan pek çok araştırmada da 
benzer sonuçlar elde edilmiştir (Chen, 2015; Dinh Tho ve diğ., 2014; Lee ve Chu, 2016). 

Psikolojik sermayenin iş performansına olumlu; iş stresinin olumsuz etkisi olmasına karşılık; 
psikolojik sermayenin işgören performansı üzerindeki etkisinde iş stresinin aracı rolünü belirlenmesine 
yönelik oluşturulan modelde, psikolojik sermayenin işgören performansı üzerine doğrudan etkisinin ve 
iş stresi aracı rolündeki dolaylı etkisinin pozitif yönlü olduğu saptanmıştır. Psikolojik sermayenin 
işgören performansı üzerindeki toplam etkisi ise pozitif yönlü olduğu ve istatistiksel açıdan anlamlıdır. 
Sonuç olarak psikolojik sermaye işgören performansını güçlü bir şekilde etkilemekte ve düşük 
seviyede iş stresi ile birlikte bu etki daha da artmaktadır. Lu ve arkadaşlarının (2015) yaptıkları 
çalışmada ise psikolojik sermaye, iş stresi ve örgütsel özdeşleşmenin iş tatmini ile ilişkilendirilmesine 
aracılık etmiştir. Setar ve arkadaşları (2015) ise psikolojik sermayenin iş stresi ile iş yerindeki 
nezaketsizlik ve işe bağlılık sonuçları arasındaki ilişkide aracı rolünü belirlemek üzere yaptıkları 
çalışmanın sonuçlarına göre psikolojik sermayenin iş stresi ile nezaketsiz davranışlar ve iş stresi ile işe 
bağlılık arasındaki ilişkide aracılık rolü oynamadığını göstermişlerdir.  

Abbas ve Raja (2015) psikolojik sermaye düzeyleri yüksek olan bireylerin, düşük olan 
meslektaşlarıyla karşılaştırıldığında daha düşük iş stresi düzeyleri olduğunu belirtmişlerdir. Turunç ve 
Çelik (2010)’in çalışanların algıladıkları örgütsel destek ve iş stresinin örgütsel özdeşleşme ve iş 
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performansına etkisini belirlemek üzere yaptıkları çalışmada ise iş stresinin çalışanların iş 
performansını etkilemediği belirlenmiştir.  

Çalışmadan elde edilen bulgular sonucunda sağlık çalışanlarının psikolojik sermaye düzeylerindeki 
gelişimin performanslarında önemli etkiye yol açacağı ve ortaya konulmuştur. Sağlık hizmetlerinin 
çalışanlar açısından çok çeşitli zorluklarla karşılaşabildikleri bir çalışma alanı olduğu düşünüldüğünde 
psikolojik sermayenin arttırılmasının yaratacağı olumlu sonuçlar açısından oldukça önemli olduğu 
görülmektedir. Bu nedenle çalışanların performanslarını arttırmak dolayısıyla iş streslerini azaltmak 
için güçlü taraflarına vurgu yaparak ve bu taraflarını geliştirmelerini sağlanarak hizmet sunumunda ve 
kriz durumlarında karşılaştıkları güçlüklerle başa çıkmaları sağlanabilir. Çalışanların güçlü yönlerini 
açığa çıkarmak ve bu yönde gelişimlerini desteklemek amacıyla hizmet içi eğitimler düzenlenebilir. 
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HASTANELERDE KURUMSALLAŞMANIN PERFORMANS 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE İŞE YABANCILAŞMANIN ROLÜ 

Koray Kopuz1 
Emre İşçi2 

Özet 

Bu çalışmada İstanbul ilinde faaliyet gösteren özel hastanelerde; kurumsallaşmanın performans üzerindeki 
etkisinde işe yabancılaşmanın rolünün belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kesitsel tipte  ve tanımlayıcı 
olarak tasarlanmıştır. Araştırmada tabakalı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. İstanbul ili içerisinde faaliyet 
gösteren 11 hastanede Ocak 2018-Nisan 2018 tarihleri arasında, 455 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Veriler anket 
formu ile yüz yüze görüşülerek toplanmış ve SPSS 21 istatistik paket programı ile analiz edilmiştir. Elde edilen 
verilerin normal dağılma uygunlukları One Sample Kolmogorow-Smirnov ve Shapiro-Wilk testleri ile 
değerlendirilmiştir. Analizlerde sıklık tabloları, merkezi ve yaygınlık ölçütleri, pearson korelasyon testi ve basit 
regresyon analizi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. Yapılan araştırma 
sonucunda kurumsallaşma ve işe yabancılaşma arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif yönde zayıf bir ilişki 
bulunmuştur. (r= -0,210; p<0,05) Kurumsallaşma ile çalışan performansı ilişkisine bakıldığında ise istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0,05). Kurumsallaşma ve çalışan performansı arasında istatistiki 
olarak anlamlı bir ilişki bulunmadığından dolayı işe yabancılaşmanın bu ilişkide rolü test edilememiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Hastane Yönetimi, Kurumsallaşma, İşe Yabancılaşma, Çalışan Performansı, Özel Hastane. 

 

THE ROLE OF WORK ALIENATION IN THE EFFECT OF INSTITUTIONALIZATION ON 
PERFORMANCE IN HOSPITALS 

Abstract 

In this study, in private hospitals operating in Istanbul; it is aimed to determine the role of work alienation in the 
effect of institutionalization on performance. Stratified sampling method was used in the study. The research was 
done at eleven private hospitals in Istanbul between January 2015 and April 2015 with 455 hospital workers. The 
data were collected by face to face interview with the survey and analyzed by SPSS 21 statistical package program. 
The suitability of the normal distribution of the obtained data was evaluated by One Sample Kolmogorov-Smirnov 
and Shapiro-Wilk tests. Frequency tables, medium and prevalence criteria, Pearson correlation test and simple 
regression analysis were used in the analyzes. Statistical significance level was considered as 0,05. As a results 
of the research; a weak, negative correlation was found between institutionalization and work alienation in 
statistically significant. (r= -0,210; p<0,05) There was no statistically significant relationship between 
institutionalization and employee performance.(p>0,05) Since there is no statistically significant relationship 
between institutionalization and employee performance, the impact of the work  alienation on the this relationship 
did not test. 

Key Words: Hospital Management, Institutionalization, Work Alienation, Employee Performance, Private 
Hospital. 
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1. Giriş 

Günümüzde dünyanın giderek daha da küçülmesi diğer bir deyişle insanların, kurumların ve 
organizasyonların küreselleşmesi, sadece ulusal değil uluslararası pazarlarda da rekabeti zorunlu hale 
getirmiştir. Artan rekabet ile birlikte kurumların sürdürülebilirliklerini sağlamak amacıyla belirli 
değişikliklere giderek bu rekabet ortamına ayak uydurması gerekmektedir. Bu değişim sürecinde 
işletmelerin süreci sorunsuz geçirmesi adına kurumsallaşma önemli bir yere sahiptir. (Apaydın, 2009) 
Kurumsallaşma kararsız, zayıf örgütlenmiş veya dar teknik faaliyetlerden düzenli, istikrarlı sosyal 
olarak bütünleştirici kalıpların ortaya çıkması şeklinde tarafsız bir fikir olarak tanımlamıştır. (Selznick, 
1996)   

Kurumsallaşma açısından bakıldığında ise çalışan performansı oldukça önemlidir. Günümüzde 
teknolojik gelişmeleri hızla artması ve bilgi çağının yaşanması örgütleri etkinlik verimlilik sorunları ile 
karşı karşıya bırakmaktadır. Bu sorunu aşmanın temel kriterlerinden birisi çalışan performansının 
yüksek olmasıdır. Çünkü kurumların performansı o kurumda görev yapan bütün çalışanların 
performansının bütününe dayanır. Buradan ulaşılması gereken nokta, günümüzde kurumların ancak 
çalışanlarının performansları ölçüsünde başarılı olabilecekleridir. Bu durum çalışan performansının 
önemine işaret etmektedir. (George, 2013; Kesen,2017; Kılınç, 2016) 

Çalışmanın bir diğer boyutu olan işe yabancılaşma temelde insan potansiyelinin inkârını temsil eder ve 
modern toplumlarda sıklıkla görülür. Marx yabancılaşmaya temel anlamda bir güçsüzlük olarak kabul 
etmiş ve insanın içerisinde bulunduğu önemli işler üzerindeki kontrol eksikliği olarak tanımlamaktadır. 
(Seeman, 1967; Kanungo,1982) Hizmet sektörü içerisinde yer alan hastanelerde gerçekleştirilen bu 
çalışmada insan faktörünün ön planda olması ile işe yabancılaşma kavramının önem kazanmasına neden 
olmaktadır. 

Verilen bu bilgiler ışığında gerçekleştirilen bu çalışmada hastanelerde kurumsallaşma ile çalışan 
performansı kavramı arasındaki ilişkide işe yabancılaşmanın etkisinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu 
çalışma ile hizmet sektöründeki hastanelerde kurumsallaşma düzeyinin ne olduğu, bunun çalışan 
performansı ile ilişkisi ve bu ilişkide işe yabancılaşmanın rolü ortaya konmak istenmiştir. Bunlara ek 
olarak sağlık yönetimi ve hastane işletmeciliği yazınlarında kurumsallaşma, çalışan performansı 
ilişkisinin ve işe yabancılaşmanın bu ilişkide rolünün ölçüldüğü çalışmaların az olması çalışmanın ilgili 
literatüre katkısını ortaya koymaktadır. 

2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın türü 

Araştırma, amacı açısından tanımlayıcı ve zaman boyutu açısından kesitsel tipte bir araştırma olarak 
tasarlanmıştır. 

2.2. Araştırmanın amacı 

Bu çalışmanın amacı İstanbul ilinde faaliyet gösteren özel hastanelerde; kurumsallaşmanın performans 
üzerindeki etkisinde işe yabancılaşmanın rolünün belirlenmesidir. 

2.3. Veri toplama yöntemi 

Araştırmada veri toplama aracı olarak 4 bölümden oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Veriler 
Ocak 2018 ve Nisan 2018 tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırmada anketler yüz yüze görüşme ile 
uygulanmıştır. Araştırmanın yapıldığı hastaneler ile ilgili veriler Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi 
Kurumları İstatistiği Yıllığından ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü web sayfasından alınmıştır.  

Anket formunun birinci bölümünde kurumların kurumsallaşma düzeyini belirlemeye yönelik 
ifadeler bulunmaktadır. İkinci bölümde çalışanların yaptıkları işe olan yabancılaşmalarını ölçmeye 
yönelik ifadelere yer verilmiştir. Üçüncü bölümde çalışmaya katılanların performanslarını 
değerlendirmeye yönelik bir takım ifadeler yer alırken dördüncü bölümde ise kişilerin demografik 
bilgilerini öğrenmeye yönelik sorular yer almaktadır. 
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2.4. Araştırmanın evreni örneklemi 

Araştırmanın evrenini İstanbul ili Avcılar-Tuzla coğrafi bölgesinde faaliyet gösteren özel girişim 
hastanelerinde (175 hastane) görev yapan sağlık çalışanları oluşturmaktadır. Bu hastanelere ve 
hastanelerin faaliyetlerine ilişkin veriler İl Sağlık Müdürlüğü Yataklı Tedavi Kurumları İstatistik 
Yıllığı’ndan ve OHSAD kayıtlarından elde edilmiştir. Araştırma esnasında faaliyeti askıda olan, ruhsatı 
iptal olmuş ve aktif olmayan hastaneler çalışmaya dâhil edilmemiştir. 

 Araştırmada tabakalı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu örnekleme yöntemi kullanılmasındaki 
temel amaç, hastaneleri insan kaynağı sayısı ve niteliği, yatak sayısı, finansal yapı, teknolojik yeterlilik 
ve diğer altyapı olanakları açısından homojen olmaması ve evrene ait yeterli bilgiye sahip olunmasıdır. 
Ayrıca çalışmanın değişkenleri açısından bakıldığında kurumsallaşma düzeylerinin tabakalara göre 
farklılık göstereceği diğer bir varsayımdır. Bu gibi özellikler göz önünde bulundurularak “ İl Sağlık 
Müdürlüğü Yataklı Tedavi Kurumları İstatistik Yıllığı” ndaki özel hastaneler A,B ve C olmak üzere 3 
tabakaya ayrılmıştır. 

Yapılan bu tabakalamaya göre ilk katmanda (A), her türlü tıbbi ve teknoloji yeterliliğe sahip, yatak 
sayısı 100 ve üzeri olan ve lüks denilebilecek otelcilik hizmeti sunan hastaneler; ikinci katmanda (B), 
ilk katmana göre biraz daha düşük olmakla birlikte 50-100 yataklı, 3-4 yıldızlı otel şeklinde hizmet 
sunan, aşırı derecede teknolojik yatırım gerektiren spesifik teşhis ve tahlil yöntemleri hariç her türlü 
tıbbi uygulamaları olan hastaneler; üçüncü katmanda (C) ise, yatak ve personel hacmi diğerlerine oranla 
daha az olan, sınırlı imkanlar ile temel branşlarda hizmet sunan daha çok bölgesel olarak düşük gelir 
grubuna hitap eden hastaneler düşünülmüştür. Bu sınıflandırma yapılırken Sağlık Bakanlığı hastane 
sınıflandırma kriterlerinden de yararlanılmıştır. 

Yapılan çalışmada ana kütleyi en doğru şekilde temsil etmek adına örneklem büyüklüğü 
hesaplanmış ve örneklem büyüklüğü 451 kişi olarak belirlenmiştir. Elde edilen bu örneklem 
büyüklüğünden hareketle her tabakaya 150 çalışan olmak üzere dağıtılmıştır. Her tabakadaki 
çalışanların hangi hastanelerden alınacağı kura yoluyla belirlenmiştir. Kura sonucunda çıkan hastaneden 
150 çalışana ulaşılamaması durumunda tekrar aynı tabaka içerisinden kura çekme yoluna gidilmiş ve 
150 sayısına ulaşılana kadar bu şekilde devam etmiştir. Her tabakadaki işlem bu şekilde devam etmiş 
ve 11 hastaneden, her tabakadan 150 çalışan olmak üzere toplam 450 çalışana ulaşılması planlanmış 
toplam 455 çalışana ulaşılmıştır. 

2.5. Araştırmada kullanılan istatistiksel yöntemler 

Araştırmadan elde edilen veriler elektronik ortama aktarılarak SPSS (Statistical Package for Social 
Sciences) for Windows 11.5 istatistik paket programında analiz edilmiştir. Analiz ve değerlendirmeler 
yapılmadan önce puanlar histogramları çizilerek, merkezi ve yaygınlık ölçütlerinin değerlendirilmesi ile 
One Sample Kolmogorow-Smirnow; Shapiro-Wilk testleri ile normal dağılım olup olmadığı 
değerlendirilmiş ve normal dağılım özelliğine sahip olduğu saptanmıştır. Bu sebeple çalışmanın 
tamamında parametrik hipotez testleri kullanılmıştır. Analizlerde sıklık tabloları, merkezi ve yaygınlık 
ölçütleri ve pearson korelasyon testi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. 

2.6. Araştırmanın hipotezleri 

Araştırmanın modeli ve amacına uygun olarak geliştirilen hipotezler aşağıda belirtilmiştir. 

H1: Kurumsallaşma ve performans arasından istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. 

H2: Kurumsallaşma ve performans arasındaki ilişkide işe yabancılaşmanın olumsuzlaştırıcı etkisi 
vardır. 

H3: Kurumsallaşma ve işe yabancılaşma arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. 
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H4: İşe yabancılaşma ve performans arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. 

2.7. Araştırmanın sınırlılıkları 

Araştırmanın İstanbul ilinde ve tüm sağlık çalışanlarına yapılmış olması kısıtlar içerisinde yer 
almaktadır. Sağlık çalışanlarının en büyük kısmını oluşturan hekim ve hemşirelerin ayrı ayrı ele alındığı 
çalışmalarda yarar vardır. Fakat araştırmanın mali zaman kısıtı nedeniyle ve geneli yansıtma amacının 
bulunması ayrıntılara girmeyi engellemiştir. Türkiye’de kamu ve özel girişim ayrı ayrı ele alan ve 
meslek gruplarının daha ayrıntılı ele alındığı çalışmalar ile bu sınırlılıklar giderilecektir. Öte yandan 
çalışmada kullanılan çalışan performansı ölçeğinin işletme yazınında 360 derece değerleme teknikleri 
veya benzerlerine nazaran daha zayıf ölçüm yaptığı sübjektif olabildiği başlangıçta kabul edilmiştir. 
Ancak mali ve zaman kısıtı nedeniyle performans değerlendirmede sıkça kullanılan bir yöntem ve ölçme 
aracı olarak çalışan performansı ölçeği kullanılmıştır. Bu etkiler göz önünde bulundurularak bulgular 
ile sonuçların değerlendirilmesi ve karşılaştırmaların yapılması yarar sağlayacaktır. 

3. Bulgular 

3.1. Araştırmaya katılanların demografik özellikleri 

Bu bölümde çalışmaya katılan kişilerin demografik verilerine yer verilmiştir. 

Tablo 1. Araştırmaya katılanların demografik özellikleri 

Cinsiyet  n  %  Kurumda Çalışma Süresi  Sayı (n) Yüzde(%) 

Erkek  104  22,9  0-5 Yıl  310 68,1 

Kadın  341  74,9  6-10 Yıl  88 19,3 

Cevapsız  10  2,2  11-15 Yıl  29 6,4 

Yaş  n  %  16-20 Yıl  5 1,1 

20-30 Yaş  299  65,7  20+ Yıl  4 0,9 

31-40 Yaş  96  21,1  Cevapsız  19 4,2 

41-50 Yaş  37  8,1  Meslek  n % 

50+ Yaş  7  1,5  Doktor  8 2 

Cevapsız  16  3,5  Hemşire  138 30 

Eğitim Durumu  n  %  Yrd. Sağlık Personeli  81 18 

Lise  166  36,5  İdari Görevli  89 20 

Ön Lisans  158  34,7  Diğer  54 12 

Lisans  92  20,2  Cevapsız  85 18 

Yüksek Lisans  17  3,7  Medeni Durum  n % 

Doktora  7  1,5  Evli  194 42,6 

Cevapsız  15  3,3  Bekâr  248 54,5 

Toplam  455  100  Toplam  455 100 

Çalışmaya katılanların demografik özellikleri incelendiğinde; %74,9’u (341 kişi) kadın, %65,7’si (299 
kişi) 20-30 yaş aralığındadır. Katılımcıların %68,1’i (310 kişi) 0-5 yıl aralığında görev yapmaktadır. 
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Katılımcıların yaklaşık %71’i (324 kişi) lise ve ön lisans mezunu, %20,2’si (92 kişi) lisans mezunudur. 
Katılımcıların yalnızca %5,2’ si (24 kişi) lisansüstü eğitime sahiptir. Katılımcıların %2’ si (8 kişi) 
doktor, %30’u (138 kişi) hemşire olarak görev yapmaktadır.  

3.2. Araştırmanın güvenirlik analizleri 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirlik analizi yapılmış ve Cronbach Alpha (α) değerleri 
hesaplanmıştır. Ölçeklerin tamamında Cronbach Alpha (α) değeri %70'in üzerinde bulunmuştur. 
Bundan dolayın ölçeklerin güvenilir olduğu söylenebilir. (Durmuş vd., 2016) 

Tablo 2. Ölçeklerin Güvenilirlikleri 

Ölçek Cronbach Alpha Değeri (α) 

Kurumsallaşma Ölçeği 0,96 

İşe Yabancılaşma Ölçeği 0,89 

Çalışan Performansı Ölçeği 0,80 

Tabloda belirtildiği gibi kurumsallaşma ölçeğinin güvenilirlik katsayısı 0,96 olduğu, işe 
yabancılaşma ölçeğinin 0,89 olduğu, çalışan performansı ölçeğinin de 0,80 olduğu görülmektedir. 

3.3. Ölçeklerin genel puan ortalamaları 

Çalışmada kullanılan ölçeklerin genel puan ortalamaları alınmadan önce, ölçeklerde katılımcıların 
boş bıraktığı kısımlara ortalama puan atanarak sonrasında ölçeğin genel puan ortalaması alınmıştır. 

Tablo 3. Ölçeklerin Genel Puan Ortalamaları 

  Kurumsallaşma İşe Yabancılaşma Çalışan Performansı 

Ortalama 4,07 2,72 5,08 

Standart Sapma 1,23 1,25 1,01 

Tablo 3’de çalışmanın yapıldığı hastanelerde kurumsallaşma ortalaması 4,07±(1,23), işe 
yabancılaşma ortalaması 2,72±(1,25), performans ortalaması ise 5,08±1,01 olarak  görülmektedir. 

3.4. Analizler 

Bu bölümde değişkenler arasındaki ilişkiyi ve hipotezleri sınamak amacıyla yapılan analizlere yer 
verilmiştir. 

Tablo 4. Kurumsallaşma, İşe Yabancılaşma ve Çalışan Performansı Korelasyonu 

  Kurumsallaşma İşe Yabancılaşma Çalışan Performansı 

Kurumsallaşma r 1     

p .     

İşe Yabancılaşma r -0,210** 1   

p 0,000 .   

Çalışan Performansı r 0,048 -0,077 1 

p 0,311 0,101 . 

Yapılan pearson korelasyon analizi sonuçları incelendiğinde, 
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Hastanelerde kurumsallaşma ile çalışan performansı ilişkisine bakıldığında, kurumsallaşma ve 
performans arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olmadığı gözlemlenmiştir. (p>0,05) 
(Hipotez 1) 

Kurumsallaşma ve performans ilişkisinde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamadığından 
dolayı, kurumsallaşma ve performans ilişkisinde yabancılaşmanın olumsuzlaştırıcı rolü test 
edilememiştir. (Hipotez 2) 

Hastanelerde kurumsallaşma ile işe yabancılaşma ilişkisine bakıldığında, kurumsallaşma ve işe 
yabancılaşma arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif yönde zayıf bir ilişki olduğu gözlemlenmiştir. 
(p<0.05) (Hipotez 3) 

Hastanelerde işe yabancılaşma ile çalışan performansı ilişkisine bakıldığında, işe yabancılaşma ve 
performans arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olmadığı gözlemlenmiştir. (p>0,05) 
(Hipotez 4) 

Tablo 5. Hipotezlerin Kabul/Ret Durumu 

Hipotez Durumu 

H1: Kurumsallaşma ve performans arasından istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
vardır. Ret 

H2: Kurumsallaşma ve performans arasındaki ilişkide işe yabancılaşmanın 
olumsuzlaştırıcı etkisi vardır. Sınanamadı 

H3: Kurumsallaşma ve işe yabancılaşma arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
ilişki vardır. Kabul 

H4: İşe yabancılaşma ve performans arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
vardır. Ret 

Yapılan analizler sonucunda H1 ile H4 hipotezi ret edilmiş, H3 hipotezi ise kabul edilmiştir. 
Kurumsallaşma ve performans arasında anlamlı bir ilişki bulunamadığından H2 hipotezi 
sınanamamıştır. 

4. Sonuç 

Sonuç olarak, işe yabancılaşma ile kurumsallaşma arasında istatistiki olarak anlamlı negatif yönde zayıf 
bir ilişki bulunmuştur. Kurumsallaşmanın artışıyla birlikte profesyonelleşme, formalleşme, kurum 
şeffaflığı ve saydamlığının artışı kurumdaki çalışanların işe yabancılaşma düzeylerini azaltacaktır. Bu 
sonuç çalışmanın ikinci hipotezini desteklemektedir. İstanbul ili içerisinde kurumsallaşma sürecinde 
olan hastanelerin yöneticilerinin, bu süreçte işe yabancılaşmanın etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla 
işe yabancılaşmaya neden olabilecek faktörlerin neler olduğuna dikkat etmeleri gerekmektedir. 
Çalışmadaki diğer değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin bulunmayışı ancak ölçek 
genel puan ortalamalarının farklı sektörlerde yapılan diğer çalışmalar ile tutarlı olması sektörel 
farklılıkların etkili olabileceği sonucunu ortaya koymaktadır. Bu durumda sağlık sektöründe, bu 
çalışmadaki değişkenler arasında yeniden çalışmaların yapılıp bu hipotezlerin desteklenebileceği 
gösterilmektedir. Bunun yanı sıra, hem ulusal hem de uluslararası literatürde bu çalışmanın değişkenleri 
arasındaki ilişkilerin incelendiği çalışmaların nadiren bulunması veya hiç bulunmayışı, bu konunun yeni 
çalışmalar ile incelenmesi ve detaylandırılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. 
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BİR SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİNİN X VE Y KUŞAĞI 
AKADEMİSYENLERİNİN ROL MODEL ÖZELLİKLERİ, KUŞAK 
FARKLARINA BAKIŞ AÇILARI VE BEKLENTİLERİ ÜZERİNE 

NİTEL BİR ARAŞTIRMA 

Merve Akbaş1  
Nilay Gemlik2 

     Ali Arslanoğlu3 

Özet 

Kuşak kavramı, aynı zaman diliminde doğan, aynı dönemin şartlarını paylaşan ve buna bağlı olarak ortak 
özelliklere sahip bireylerden oluşan bir topluluk olarak ifade edilmektedir. Kuşak kavramı pek çok farklı alan 
(sosyoloji, ekonomi, yönetim) tarafından irdelenmekte ve çalışma hayatında güncelliğini korumaktadır. 
Günümüzde iş yaşamında, X ve Y kuşağı çalışanların sayıca fazla olması, beraber çalışmaları ve farklı kuşakların 
çalışma hayatında gösterdikleri davranışların analizi örgütün başarısı için önemlidir. Bu çalışmada kuşak 
kavramı ve beş farklı kuşak sınıflandırmasına yönelik bilgilerin yanı sıra, X ve Y kuşağı akademisyenlerin rol 
model özellikleri, benzer ve farklı yönleri ve çalışma yaşamından beklentilerinin ortaya çıkarılması 
amaçlanmaktadır. Mevcut çalışma, İstanbul’da bir Vakıf Üniversitesi’nde Sağlık Bilimleri Fakültesinde çalışan X 
ve Y kuşağına dahil olan 8 akademisyen ile birlikte nitel araştırma yöntemi ile incelenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Kuşak, X Kuşağı, Y Kuşağı, Beklenti 

A QUALITATIVE STUDY ON GENERATIONS X AND Y ACADEMICIANS’ PERSPECTIVES AND 
EXPECTATIONS TO THE GENERATION GAP IN THE FACULTY OF HEALTH SCIENCES 

Abstract 

Generation term can be described as being born at the same period of time, being influenced by cultural and 
political events of that period and a society of individuals with similar characteristics. The concept of generation 
is studied by many different fields (sociology, economy and management) and keeps its position up-to-date in 
working life. In today's business life, a great number of Generations X and Y employees, working together and the 
analysis of the different generations’ behaviors in working life are important for the success of the organization. 
Besides generation term and the information about the classification of five different generations this study aims 
to reveal similar and different aspects of Generation X and Y academicians’ expectations in their working lives. 
This study through the qualitative research methods was conducted at the faculty of health sciences in the 
foundation university, in İstanbul and the participants were 8 academicians who were belong to Generation X and 
Y.  

Key Words: Generation, Generation X, Generation Y, Diversity, Expectation 

1. Giriş

Kuşak kavramı ile ilgili yapılan araştırmalar uzun zamandır ve pek çok farklı alanda yapılmaktadır 
(Alwin, McCammon, 2007). İnsan beklentilerinin, yaşam tarzlarının ve ihtiyaçlarının zamanla değişim 
gösterdiği fark edilmiş ve kuşak kavramını ortaya çıkarmıştır. Kuşaklar insanı kendisine benzer 
olmayanlardan ayrıştırmakta ve bizim gibi olmayanları anlamamızı sağlamaktadır. Kuşaklar arasındaki 
farklılıklar iş dünyasında da ortaya çıkmıştır. Buna bağlı olarak kurumların nesil geçişleri konusunu ele 
alması ve değişime ayak uydurarak beklentilere cevap vermesi beklenmektedir. 

Çalışmanın akış planında, kuşak kavramı ve sınıflandırılmasının ardından çalışmanın amacı 
doğrultusunda X ve Y kuşakları diğer kuşaklara göre daha ayrıntılı açıklanarak, benzerlikleri, farklı 

1Araştırma Görevlisi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, makbas@bezmialem.edu.tr 
2 Doç. Dr. , Marmara Üniversitesi, ngemlik@gmail.com 
3 Dr. Kalite ve Verimlilik Direktörü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, aliarslanoglu18@gmail.com 
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yönleri ve çalışma yaşamından beklentilerine ilişkin bilgiler literatürde yer alan çalışmaların ışığında 
sunulmuştur. 

1.1. Kuşak Kavramı 

Türk Dil Kurumu Felsefe Terimleri Sözlüğü “Kuşak” kelimesini, “Yaklaşık olarak aynı yıllarda 
doğmuş, aynı çağın şartlarını, dolayısıyla birbirine yakın sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, aynı ödevlerle 
yükümlü olmuş bireylerin topluluğu” olarak tanımlamaktadır (TDK, 2018). 

Biyolojik kökenli tanıma göre ise kuşak; “Ebeveynlerin ve çocuklarının doğumları arasında geçen 
ortalama zaman aralığı” olarak tanımlanmaktadır. Geçmiş dönemlerde bu süre 20-25 yıllık bir dönemi 
kapsarken, günümüzde çocuk sahibi olma daha ileriki dönemlere bırakıldığı için bu zaman aralığı da 
değişiklik göstermiştir. Teknoloji, yaşam tarzı, toplumsal değerlerin farklılaşması kuşak 
sınıflandırmasının zaman aralığını da etkilemektedir (Keleş, 2011). 

Başka bir tanıma göre kuşak kavramı, yaklaşık olarak aynı tarihlerde dünyaya gelen, bir nesil ile diğer 
nesil arasında geçen süre ve çocuklar ile ebeveynleri arasındaki yaş ve kültür farkını ifade etmektedir 
(Lotfi vd., 2013). Jean-Claude Lagree ise kuşak kavramını “Aynı tarihsel olayları yaşamış, aynı 
toplumsal şartlarda bulunmuş ve aynı kimliğe ait olmuş bireylerden oluşan topluluk” olarak 
tanımlamaktadır (Lagree, 1991). 

Kuşak kavramının tarihsel gelişimini incelediğimiz zaman, Eski Mısır ve Antik Yunan uygarlıklarına 
kadar dayandığı görülmektedir. Kuşak çalışmalarını 1830-1840 yılları arasında ilk kez başlatan Auguste 
Comte olarak bilinmektedir. Kuşak kavramı ile ilgili ilk kapsamlı ve sistematik araştırmayı yapan Alman 
sosyolog Karl Mannheim ise 20.yüzyılda geliştirilen sosyal bilimsel araştırma metotlarını kullanmıştır 
(Latif ve Serbest, 2014). Böylece “Çoklu kuşak kavramı” ilk olarak Mannheim (1952) tarafından ileri 
sürülmüş, ancak popülerliğini Inglehart (1977), William Strauss ve Neil Howe (1991)’un çalışmaları ile 
kazanmıştır (Gürbüz, 2015). Daha sonra Straus ve Howe (1991) tarafından yayımlanan kitapla hız 
kazanarak, kimi araştırmacılar tarafından “Strauss-Howe Kuşak Kuramı” adıyla bahsedilmiştir. Strauss-
Howe Kuşak Kuramına göre belli dönemlerde doğup büyüyen, aynı yaş grubu içerisinde yer alan 
bireylerin benzer davranış özelliklerine sahip olduğu ifade edilmiştir. Bu davranış özelliklerinin ise her 
yeni kuşakta değiştiği ileri sürülmektedir (Arslan ve Staub, 2015). 

Literatürü incelediğimiz zaman, bir kuşağın hangi tarih aralıklarını kapsadığı konusunda farklılıklar 
olduğu görülmektedir. Kuşakların başlangıç ve bitiş tarihleri 1-3 yıl arasında değişim göstermektedir 
(Tekin, 2015). 

Kısaca her kuşak bulunduğu dönemin zihniyetine tanıklık eder. O dönemin tarihinden, sosyo-kültürel 
olaylarından etkilenir ve benzersiz tecrübeler edinir. Dolayısıyla her kuşağın diğer kuşaklar ile benzer 
özellikleri olduğu gibi,  onu diğerlerinden ayıran farklı özelliklerinin de ortaya çıktığı ileri 
sürülmektedir. 

1.2. Kuşakların Sınıflandırılması 

Her kuşağın kendine ait belirleyici özellikleri, değer yargıları, tutumları, güçlü ve zayıf yönleri olduğu 
gibi aynı zamanda her bir kuşağı ifade eden kalıplaşmış ifadeler bulunmaktadır. Ancak kuşakları 
tanımlarken, her bir bireyin dahil olduğu kuşağın özelliklerinin tamamını taşıdığını ifade etmek doğru 
değildir (Lower, 2008). 

Kuşaklar kültürden kültüre değişim göstermektedir (Adıgüzel vd., 2014). Kuşaklarla ilgili literatür 
incelendiğinde siyasi olayların sınıflandırma konusunda etkisi olduğu görülmektedir. Buna bağlı olarak 
kuşaklar, “Sessiz kuşak (Gelenekselciler), Bebek patlaması, X kuşağı, Y kuşağı ve Z kuşağı” olmak 
üzere 5 farklı gruba ayrılmaktadır (Acılıoğlu, 2015). Mevcut çalışma, iş hayatında sayıca daha fazla yer 
alan X ve Y kuşağı üzerinde yapılacağından dolayı diğer kuşak türlerine göre daha detaylı açıklanmıştır. 

1.2.1. Sessiz Kuşak / Gelenekseller (Silent Generation / Traditionalists) / (1925-1945) 

Strauss ve Howe’un “Kuşaklar” isimli kitabında doğum tarihleri 1925-1945 yılları arasında ifade edilen 
kuşaktır (Henger&Henger, 2012). Savaş döneminde var oldukları için zorluklar ve hayatta kalma çabası 
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bu kuşağın sessiz olmasına neden olmuştur. Düzene önem verdikleri ve aynı işte yıllarca 
çalışabilecekleri ifade edilmektedir (Adıgüzel ve ark. , 2014). 

1.2.2. Bebek Patlaması (The Baby Boomers) / (1946-1964) 

1946-1964 tarihleri arasında doğduğu düşünülen kuşak olarak ifade edilmektedir (Çatalkaya, 2014). 
İkinci Dünya Savaşı’nın hemen ardından gerçekleşen “Nüfus patlaması” yıllarında doğan bir milyar 
bebek “ Baby Boomers” olarak adlandırılmıştır (Mengi 2009). 

Sessiz kuşak üyeleri gibi iş hayatında itaatkârlardır. “Çalışmak için yaşamak” düşüncesi hakimdir. 
“Şimdi çok çalış ileride karşılığını alırsın” fikrini benimsemişlerdir. Kendi aldıkları kararların X ve Y 
kuşağı tarafından uygulanmasını beklemektedirler (Acılıoğlu, 2015). 

1.2.3. X Kuşağı (Generation X / Baby Busters) / (1965-1979) 

X kuşağı farklı kaynaklarda farklı yıllar içinde yer almaktadır. Bunlardan bazılarını incelediğimizde; 
1965-1978 (Pekala, 2001), 1961-1980 (Arsenault,2004) ve 1965-1979 (Families and Work Institute, 
2002) yılları arasında doğan kuşak olarak tanımlanmaktadır. Bu kuşağa aynı zamanda Xers (X’ ciler), 
Postboomers (Patlama Sonrasılar), the Shadow Generation (Gölge Kuşak) ve the Thirteeners (ABD’nin 
kuruluşundan beri tanımlanmış 13. kuşak oldukları için; 13.cüler) denmektedir (Benezra 1995). “X 
kuşağı” ifadesi Kanadalı yazar Douglas Coupland’ın 1991 yılında “Generation X: Talesfor an 
Accelerated Culture” adlı kitabının yayınlamasından sonra kullanılmaya başlanmıştır (Tolbize, 
2008).Tarihsel süreci incelediğimizde, Türkiye’de ve Dünya’da X Kuşağının belirleyici olayları şu 
şekilde sıralanmıştır: 

1967 Güney Afrika’da ilk kalp naklinin yapılması, 1968 Martin Luther King suikastı, 1969 Ay’a ayak 
basılması, 1970 kadınların özgürlük protestoları ve gösterileri, 1970 Apollon 13’ün uzaya fırlatılması, 
1972 Münih Olimpiyat Oyunları’nda terörist saldırı, 1973 Watergate Skandalı, 1973 Küresel Enerji 
Krizi, 1976 Tandy ve Apple’ın ilk kişisel bilgisayarı piyasaya sunması (Zemke ve ark. , 1999; 
Topçuoğlu, 2007) şeklinde ifade edilmektedir. 

Mengi (2009) ise, Türkiye‘deki X kuşağını etkileyen olayları şöyle sıralıyor: 

“Dünyanın petrol krizini, Türkiye’nin ise sağ-sol çatışmalarını yaşadığı yıllar. Dünyaya gözlerini, 
merdaneli çamaşır makinesi, transistorlu radyo, bantlı teyp ve pikapla açtılar. Boşanma, HIV, 
uyuşturucu gibi kavramlarla tanıştılar. Bu yüzden de toplumsal olaylara duyarlılar”. 

1.2.3.1. X Kuşağının İş Hayatındaki Özellikleri 

X Kuşağının iş yaşamında sahip olduğu özellikler aşağıda sınıflandırılmıştır: 

• Genel olarak Sessiz Kuşak’ın çocukları olan bu nesil daha çalışkan, realist bir yapıya sahiptir
(www.dijitalajanslar.com).
• Bu kuşak üyelerinin aynı iş yerinde uzun süre çalışabildiği, otoriteye saygılı olduğu ve iş
motivasyonlarının yüksek olduğu ifade edilmektedir. İşe bakışları; “Yaşamak için çalışmak! (Mengi,
2015).
• Eğitime önem verirler ve teknoloji ile sonradan tanışmışlardır (Toruntay, 2011).
• Bu kuşak çalışanlarına göre para motive aracı değildir ancak eksikliğinin motivasyon kaybına
neden olduğu ifade edilmektedir. X kuşağını iş hayatında motive edebilmek için geri bildirim alması
gerekmektedir. Bu onlar için en değerli özgürlük ve motivasyon aracıdır (Karp, Fuller ve Sirias, 2002).
• X kuşağı bireylerin sorunları ile ilgilenir, kendileri çözerler. Bu nedenle de güvenleri ve iş-
yapma kapasiteleri daha yüksektir (Tulgan, 2009).
• Birden çok sorumluluk üstlenebilirler. İş-yaşam dengesi, esnek çalışma saatleri, görev paylaşımı
bu kuşağa uygundur. Otoriteye saygı duyarlar, unvanları önemsemezler. İletişimleri oldukça güçlüdür.
Teknik becerileri iyidir.(Mitchell, 2005).

Şekil 1’de Hammil (2005)’in X Kuşağı ile ilgili belirlemiş olduğu iş yaşamındaki özelliklerine yer 
verilmiştir. 
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İş Ahlakı ve Değerleri Görevi hemen bitir anlayışında, 
Öz güven sahibi, 
Şüpheci,  
İşin yapısını ve yönünü bilmek ister. 

İşin Anlamı Zor bir meydan okumadır. 
Bir sözleşmedir. 

Liderlik Tarzı Herkes aynıdır. 
Başkalarına meydan oku. 
Niçin soruyorsun? 

Etkileşim Tarzı Girişken 

İletişim Direkt 
Acil 

İş ve Aile Yaşamı Dengeli olmak istemek 

(Hammil, 2005). 

1.2.4. Y Kuşağı (Generation Y/Millennial Generation/) / (1980-1999) 

Y kuşağı farklı yazarlar tarafından farklı yıllar içinde ele alınmıştır.1982-2000 (Howe&Strauss, 2000), 
1981-2000 (Arsenault, 2004), 1979-2001 (Pekala, 2001), 1980-1999 (Zemke vd., 2000) yılları arasında 
doğanlar olarak sınıflandırılmışlardır. Ancak genel tanım itibari ile 1980-1999 yılları arasında doğanlar 
bu gruba dahil olmaktadır. En bilinen isimleri Y kuşağı olmakla birlikte, Milenyumlular (Millennials), 
Gelecek Kuşak (Next Generation), Dijital Kuşak (Digital Generation), Sonrakiler (Nexters), Net Kuşağı 
gibi isimlerle anılmaktadırlar (Morgan, 2011). 

Y kuşağı ile ilgili tarihsel süreci incelediğimizde, Vietnam Savaşı sonrasında ekonomistlerin yarattığı 
ilk global kuşak olduğunu ifade edebiliriz. 1964 yılında ABD’deki iktisatçılar kontrol edebilecekleri bir 
nesil yaratmak adına X kuşağı planını ortaya çıkarmışlar ancak başarısızlıkla sonuçlanmıştır ve böylece 
Y kuşağı planı ortaya atılmıştır. Bu nesil için “Medenilik”, “Teknoloji”, “Globalizm” gibi temalar 
oluşturulmuştur. 1980 sonrasında uygulanmaya başlanan Y kuşağı planını şekillendiren pek çok olay 
olmuştur. Körfez Savaşı, ABD’deki 11 Eylül 2001 terör saldırısı, silahlı okul baskınları, Irak Savaşı, 
doğal afetler, 1991’de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılışı, 1989 yılında Doğu ve Batı 
Almanya’yı birbirinden ayıran Berlin duvarının yıkılışı ve teknolojinin, cep telefonlarının hayata 
girmesi gibi olaylara tanıklık etmişlerdir (Türk, 2013). 

Ülkemizde ise 1980 sonrasında gerek ekonomik gerekse siyasi ve kültürel değişimler yaşanmıştır. 
Teknolojik gelişmeler toplumun her alanını etkilemiştir. Bu değişim süreci Y kuşağının diğer 
kuşaklardan farklı özelliklere sahip olmasına yol açmıştır (Marketing Türkiye, 2016).Bu kuşakta 
doğanlar 2018 yılı itibariyle 19 ile 38 yaş aralığındadırlar. 

1.2.4.1. Y Kuşağının İş Hayatındaki Özellikleri 

Y kuşağı ile ilgili son dönemde yapılan araştırmalar bize, bir önceki kuşaktan ne kadar farklı olduğunu 
ve yöneticilerinden esneklik, daha fazla kişisel zaman ve sürekli geribildirim istediklerini ortaya 
koymaktadır (Schawbel, 2012). Y kuşağının özellikleri incelendiğinde; 

 Bu kuşaktaki bireyler olumlu bir düşünce yapısına sahiptir. Olaylara ve hayata daha ılımlı bir
yaklaşımları vardır. İyimserdirler. Farklı etnikler ve kültürler ile etkileşim açısından en yüksek olan
kuşaktır. Global bir dünyada ırk, din, cinsel tercih farkı gözetmeksizin hoşgörü ile yetiştirilmişlerdir.
Farklılıklara duyarlı bireylerdir (Toruntay, 2011).
 Mengi’ye göre (2011) Y kuşağı tüketmeyi seven bir kuşaktır. Kariyer basamaklarını hızla
çıkmak isterler ve eleştiriye çok açık değillerdir (Başol ve Aydın, 2014).
 Bu kuşak istemedikleri durumları daha iyi davranışlar sergileyerek karşı koyma eğilimindedir.
Misyonları eski kurumları yıkmak değil, onların yerine işe yarar kurumlar oluşturmaktır. Paylaşımcı ve
iyi takım arkadaşı olurlar (Howe ve Strauss, 2000).
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 Y kuşağıyla ilgili bir başka tespit de, bu kuşağı motive eden unsurların diğer kuşaklardan farklı
olmasıdır. Bu kuşak üyeleri, elde ettikleri gelirden çok, sosyal yardımlar, esnek çalışma saatleri gibi
manevi olarak da onları tatmin edecek faktörlere odaklanmaktadırlar. Bu kuşak için iyi bir gelirden çok,
yaptıklarının onaylanması, eğitim ve öğrenme fırsatlarının da dâhil olduğu bütünsel bir iş tatmini çok
daha önemlidir (Haserot, 2011).
 Sosyolojik araştırmaları incelediğimiz zaman, Y kuşağı için akranlar ve anne-baba olarak
sınıflandırdıkları 2P oldukça önemlidir. Aileleri ve arkadaşları ile vakit geçirmekten oldukça keyif
almaktadırlar (www.dijitalajanslar.com ).
 Y kuşağının güçlü bir iş ahlakı vardır. Ayrıca bu kuşak bir önceki X kuşak kadar işkolik değildir.
Hırslı bireylerdir ve motive edilmeyi sevmektedirler. Bu kuşağın “Hayattan zevk alma” anlayışı
tüketime yansımaktadır. Dolayısıyla “Mevcut birikimleri tüketerek yaşamak” düşüncesi hakimdir. Bu
kuşak üyelerinin kariyer yaşamları boyunca önceki kuşaklardan daha fazla iş değiştirdikleri
düşünülmektedir (Mengi, 2011). Ayrıca çalışma süresinin 9:00-17:00 saatleri arasında olması anlayışına
sıcak bakmamaktadırlar. Bu kuşak üyeleri daha esnek bir çalışma ortamı istemektedir (Zemke vd. ,
2013).
 Y kuşağı eğitimi başarının anahtarı olarak gören ve bu nedenle eğitime çok önem veren bir
kuşaktır. Günümüzde üniversite sayısının artması, meslek kurslarının önceki yıllara göre daha fazla ve
çeşitli olması, yüksek lisans ve doktora yapan kişi sayısının artması, bu duruma örnek olarak
gösterilebilir. Genel olarak Y kuşağı için; diğer kuşaklar içinde oldukça eğitimli, teknolojiye yatkın,
dünyayı keşfetmeye çalışan bir topluluk olduğu şeklinde ifade edilmektedir (Türk, 2013).
 Özgüveni yüksek, sorumluluk almaktan kaçınmayan, kendini ispat etmek isteyen, isteklerini,
duygu ve düşüncelerini rahatlıkla söyleyebilen, yaratıcı, esnek, girişim ruhu olan bir kuşaktır. Bu kuşak
üyeleri bürokrasiden, ciddiyetten ve otoriteden fazla hoşlanmazlar (Toruntay, 2011).
 Çalışma yaşamında var olan en genç, medya ve iletişim ile arası iyi, teknoloji tutkunu,
özgürlüğüne düşkün, tüketici bir kuşaktır. Sanal görüşmeyi tercih ettiği gibi yüz yüze görüşmeden de
faydalanmaktadırlar. Tek bir doğruya inanmamakta, esnek yapıda ve kendilerine sunulanları
sorgulamadan kabul etmemektedirler (Mengi, 2011).
1.2.5. Z Kuşağı (2000 sonrası doğumlular)

2000-2020 yılları arasında dünyaya geldiği/geleceği düşünülen kuşaktır (Kuran, 2010). Bu kuşak üyeleri 
teknolojinin içine doğdukları için “İnternet kuşağı”, “Igen” , “Instantonline” (her daim çevrimiçi) kuşağı 
olarak adlandırılmaktadır (Levicate, 2010). Strauss ve Howe ise Z kuşağını, oldukça bireyselleşme ve 
yalnızlık yaşayacak kuşak olarak ifade etmektedir (Strauss ve Howe, 1991). 

1.3. X ve Y Kuşağı Arasındaki Benzerlikler ve Farklı Yönler 

X ve Y kuşağı çalışanlarının benzer ve farklı yönlerini bilmek; oluşabilecek çatışmaları, problemleri 
çözmek ve birlikte çalışabilirliklerini sağlamak adına önemlidir (Aydın ve Başol, 2014). 

X ve Y kuşağının özelliklerinin diğer bölümlerde ifade edilmesinin ardından, ikisi arasındaki farklılıklar 
ve benzerlikler farklı kaynaklar tarafından derlenerek tablo haline getirilip aşağıda açıklanmıştır. 
Aşağıda Şekil 2’de Keleş’in 2006’da yaptığı çalışmadaki kuşakların davranış özellikleri arasındaki 
farklılıklar alıntılanmıştır. 

Şekil 2. Kuşakların Davranış Özellikleri Arasındaki Farklılıklar 

X Kuşağı Y Kuşağı 

Yaşamak için çalışma Mevcut birikimleri tüketerek yaşama 

Çalışma ve sosyal yaşam arasında denge Sosyal yaşama odaklılık 

Sonuç elde edilene kadar çalışma Kısa süreli çalışma 

Çalışma ve boş zaman dengesi Çoğunlukla boş zaman 
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Bürokratik kuralları değiştirme Bürokratik kuralları kabul etmeme 

Büyük işletmelere uyumlaşma çabası Küçük işletmelerden nefret etme 

Çalıştığı kadar tüketme Az çalışıp çok tüketme 

Markayı tanıma Aşırı marka bağımlılığı 

Teknolojiyle yaşama Teknolojiye bağımlı 

Kuşak çalışmaları güncel bir konu gibi gözükse de, kuşaklar arası çatışmalar dünya tarihinde yüzyıllardır 
ünlü düşünürler tarafından dile getirilmektedir. Örnek vermek gerekirse; 

“Bugünkü çocuklar lükse düşkünler, büyüklerine karsı saygısızlar ve çok fazla konuşuyorlar. Çocuklar 
evlerinin hizmetkârları değil adeta zorbalar. Büyükleri odaya girdiğinde ayağa kalkmıyorlar. 
Ebeveynleri ile çatışıyorlar, toplum içinde herkesten önce konuşuyorlar, bacak bacak üstüne atıyorlar, 
öğretmenlerine kötü davranıyorlar” (Plato). 

“Dünya zor zamanlar geçiriyor. Bugünün gençleri kendilerinden başka hiç kimseyi düşünmüyorlar. 
Anne babalarına ya da yaslılara karsı hiç saygıları yok. Sabırsızlar. Her şeyi biliyormuş gibi 
konuşuyorlar…” (Peter the Hermit) 

2. Yöntem

Çalışmanın bu bölümünde, literatür kısmında yer alan konular ışığında yapılan görüşme sonuçları 
değerlendirilecektir. Araştırma X Kuşağı (1965-1979) ve Y Kuşağı (1980- 1999) akademisyenleri ile 
derinlemesine görüşme yapılarak gerçekleştirilmiştir.  

2.1. Araştırmanın Konusu 

Bir Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin X ve Y kuşağı akademisyenlerinin rol model özellikleri, kuşak 
farklarına bakış açıları ve beklentilerinin incelenmesidir. 

2.2. Araştırmanın Amacı 

Kurumlar çalışanlarını elde tutabilmek için onların beklentilerinin farkına varmalıdırlar. Bu nedenle, iş 
yaşamında yoğun bir şekilde beraber çalışan ve farklı özelliklere sahip olan X ve Y kuşağının birbirlerini 
nasıl algıladıklarını ortaya çıkarmak, onları tanımak ve beklentilerinin ne olduğunu anlayabilmek 
amacıyla yapılmıştır. 

2.3. Araştırmanın Yaklaşımı ve Yöntemi 

Araştırma, yorumlayıcı sosyal bilim yaklaşımı ile değerlendirilecektir. Yorumlayıcı sosyal bilim 
yaklaşımı, toplumsal dünyanın insan tarafından nasıl algılanıyor ise o şekilde var olduğunu kabul 
etmektedir. İnsanların günlük hayatlarında kullanılan değerleri, olayları yorumlama şekillerini açığa 
çıkararak bireye, bir başkasının toplumsal gerçekliğine yönelik bir fırsat anlayışı sunar (Neuman, 2008). 
Araştırma bu bağlamda ele alınacak ve sorgulanacaktır. 

Araştırma X kuşağında yer alan 4, Y kuşağında yer alan 4 akademisyen olmak üzere toplam 8 kişi ile 
gerçekleştirilmiştir. X ve Y kuşağı akademisyenlerin kuşak farklarına bakış açıları ve beklentileri 
derinlemesine görüşme yöntemleriyle tespit edilmeye çalışılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği 
ve görüşme notları ile veriler elde edilmiştir. 

Elde edilen bu verilerin içerik analizi ile çözümlenmesi yapılmıştır. İçerik analizi; yazılı, görsel ve işitsel 
alanlardaki yayınların irdelenmesini amaçlamaktadır. İçerik analizi ile bir mesajın içindeki verilerden 
yinelenebilir ve anlamlı çıkarımlar yapabilmekte ve güvenilir sonuçlar elde edilmektedir (Salihoğlu, 
2007). İçerik analizi; dokümanların ve mülakat kayıtlarının tamamlanması ve karşılaştırılması için 
kullanılan bir yöntemdir. Amacı, katılımcıların görüşlerini, yazılı ifadelerini, sistematik bir biçimde 
tanımlamaktadır (Altunışık ve ark., 2010). 
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2.4. Örneklem Seçilmesi 

 Bir Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde gönüllü 8 akademisyen ile derinlemesine 
görüşmeler yapılarak oluşturulmuştur. 

2.5. Derinlemesine Görüşme Kılavuzu Hakkında Bilgi Edinme 

Kılavuzda akademisyenlerin doğum tarihi, cinsiyet, eğitim durumu, çalıştığı birim, medeni durum, 
çalışma süresi gibi demografik sorular sorulmuştur. Bununla birlikte X ve Y kuşağı akademisyenlerinin 
rol modellerinin özellikleri, kuşak farklarına bakış açıları ve beklentilerini anlamaya yönelik sorular 
yöneltilmiştir. 

Derinlemesine Yapılacak Görüşmede Katılımcılara Yöneltilecek Sorular 

Demografik Sorular 

Doğum Tarihi 

Cinsiyet 

Medeni Durum 

Çalıştığı Birim 

Çalışma Süresi 

1. Sizden önce var olan kuşaklardan rol model aldığınız kimlerdir? Hangi özelliklere sahiptir?
2. X/Y kuşağı ile aranızda ne gibi farklılıklar olduğunu düşünüyorsunuz?
3. Çalıştığınız üniversiteden beklentiniz nedir? Bu beklentiler karşılanmadığında ne hisseder, nasıl
davranırsınız?
4. Sihirli bir değneğiniz olsa üniversiteye ne katardınız? Neyi değiştirmek isterdiniz?

2.6. Derinlemesine Görüşme Kılavuzu’nun Oluşturulması

Derinlemesine görüşme yönteminin uygulanabilmesi için yarı yapılandırılmış görüşme kılavuzu 
hazırlanmıştır. Görüşme kılavuzu Doç. Dr. Nilay Gemlik’in görüşleri alınarak oluşturulmuştur.  

3. Bulgular

Bu bölümde katılımcıların beklentilerini etkileyen faktörlerin belirlenmesine yönelik sorular 
yöneltilmiş, bu veriler derinlemesine görüşme yöntemi ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler içerik 
analizi ile çözümlenmiştir. Daha sonra sonuç bölümünde veriler değerlendirilmiştir. 

Tablo 1. X kuşağı akademisyenlerin rol modellerinin özellikleri 

X kuşağı akademisyenlerin rol model 
seçtikleri kişilerin özellikleri 

Söylem sayısı 

Direnç gösteren, mücadeleci biri olması 4 
Planlı çalışabilmesi 4 
Çalışkan olması 3 
İş ahlakına uygun davranışları (Dürüstlük, ahlak 
saygı, iş etiği) 

3 

Disiplinli olması 3 
Etkili iletişim kurabilmesi 3 
Yönlendirme, ekibe katma konusunda başarılı 
olması 

3 

İşini iyi yapmaya çalışması 3 
Lider vasıflı olması 2 
Çözüm odaklı çalışması 1 
Güler yüzlü olması 1 
Herkese eşit mesafede yaklaşması 1 
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Kendini sürekli geliştirmesi 1 

Araştırmaya katılan X kuşağı akademisyenlerine, kendilerinden önceki kuşaklardan rol model seçtikleri 
kişilerin özellikleri sorulduğunda; mücadeleci olan, direnç gösteren ve planlı çalışan bireyleri önemli 
derecede rol model aldıklarını ifade etmişlerdir.  

Rol modelin çalışkan ve disiplinli olması, iş ahlakına uygun davranışlar sergilemesi, iletişimin güçlü 
olması, ekip çalışmasına katma ve yönlendirme ile işini iyi yapmaya çalışması, lider vasıflı olması, 
kendini sürekli olarak geliştirmesi, çözüm odaklı çalışması ve herkese eşit mesafede yaklaşması ise X 
kuşağı akademisyenlerinin rol model seçiminde diğer önemli özellikler içerisinde yer almaktadır. 

Tablo 2. Y Kuşağı akademisyenlerin rol modellerinin özellikleri 

Y Kuşağı akademisyenlerin rol model 
seçtikleri kişilerin özellikleri 

Söylem sayısı 

Entelektüel olması 4 
Yönlendirme ve hayata hazırlama 3 
Disiplinli olması 3 
İşini iyi yapmaya çalışması 3 
İş ve sosyal hayatı dengede tutması 3 
Ahlaka uygun davranışları 2 
Sabırlı olması 1 
Hitabetinin iyi olması 1 

Araştırmaya katılan Y kuşağı akademisyenlerine, kendilerinden önceki kuşaklardan rol model seçtikleri 
bireylerin özellikleri sorulduğunda; entelektüel olan bireyleri önemli derecede rol model aldıklarını 
ifade etmişlerdir. 

Yönlendiren ve hayata hazırlayan, disiplinli olan ve işini iyi yapmaya çalışan, aynı zamanda iş ve sosyal 
hayatı dengede tutabilen, sabırlı ve ahlaka uygun davranışları olan ve hitabet konusunda iyi olan 
bireyleri ise diğer önemli özellikler içerisinde yer aldıklarını ifade etmişlerdir. 

Tablo 3.  X kuşağı akademisyenlerine göre kendi kuşağının ve Y kuşağının özellikleri 

X kuşağı akademisyenlerin Y 
kuşağına bakış açısı 

Söylem sayısı 

Y kuşağı Bencil 4 
Sabırsız 4 
Sosyal yönü güçlü 4 
Teknoloji ile arası iyi 4 
Bağımsız, özgürlüğüne düşkün 4 
Hızlı kararlar alma 4 
Tüketici, marka düşkünü 4 
Saygısız 3 
Üslup konusunda rahat 3 
Özgüvenli 2 
Çok yönlü ve gelişime açık 2 
Araştırma yönü zayıf 2 
Atak, pratik 1 
X kuşağı akademisyenlerin 
kendi kuşaklarına bakış açısı 

X Kuşağı Mücadeleci 4 
Planlı ve disiplinli 4 
İş odaklı 4 
Otoriteye sadık 3 
Değişime kapalı 3 
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Teknoloji ile uyumsuz 3 
Sorumluluk sahibi olması 3 
Sabırlı 3 

Tablo 3 ve Tablo 4’ de her iki kuşağa, hem kendi kuşakları hem de diğer kuşağı nasıl algıladıkları 
sorulmuştur. 

Araştırmaya katılan X kuşağı akademisyenlerine kendi kuşaklarını nasıl algıladıkları sorulduğunda;  
önemli derecede, mücadeleci, planlı, disiplinli ve iş odaklı olarak ifade ettiklerini vurgulamışlardır. 
Diğer önem sırasında ise; otoriteye sadık, değişime kapalı, teknoloji konusunda zayıf, sorumluluk sahibi 
ve sabırlı olarak ifade etmişlerdir. 

X kuşağı akademisyenlerinin Y kuşağı akademisyenlerini nasıl algıladığı incelendiğinde ise; önemli 
ölçüde; bencil, sabırsız, teknoloji ile uyumlu olan, bağımsız, marka düşkünü ve hızlı kararlar alan bir 
kuşak olarak ifade etmişlerdir. Diğer önemli özellikleri olarak; üslup konusunda rahat davrandıkları için 
saygısız olduklarını, özgüvenli ve pratik, çok yönlü ve gelişime açık olan, araştırma yönü zayıf olan bir 
kuşak olarak algıladıklarını ifade etmişlerdir. 

Tablo 4. Y kuşağı akademisyenlerine göre kendi kuşakları ve X kuşağının özellikleri 

Y kuşağı akademisyenlerin X 
kuşağı akademisyenlerine 
bakış açısı  

Söylem sayısı 

X Kuşağı Teknoloji ile ilişkisi zayıf 4 
Yaşamak için çalışmaları 4 
Yeniliklere kapalı 4 
Otoriteye saygılı olmaları 4 
Olaylara kaderci yaklaşmaları 4 
Tek bir işe odaklanmaları 3 
Çalışkan olması 2 
Dayanıklı mücadeleci olmaları 2 
Planlı ve disiplinli olması 2 
Kaygılı olmaları 1 
Özgüvenleri yüksek, kendisi ile 
barışık 

1 

Y kuşağı akademisyenlerin 
kendi kuşaklarına bakış açısı  

Y Kuşağı Teknoloji ile iç içe olmaları 4 
Aynı anda pek çok işle 
ilgilenmeleri 

4 

Sosyal ve iş hayatı dengesi 4 
Yeniliklere açık olması 4 
Tüketmeyi sevmesi 4 
Kişisel gelişime ve eğitime 
önem vermesi 

4 

Dirençli 4 
Parayı araç olarak görmesi 3 
Hızlı karar değişikliği 3 
Özgürlüğüne düşkün 3 
Sabırsız ve kaygılı olmaları 3 
Bencil olması 1 

Araştırmaya katılan Y kuşağı akademisyenlerine kendi kuşaklarını nasıl algıladıkları sorulduğunda; 
teknoloji konusunda güçlü olduklarını, aynı anda pek çok işle birden ilgilenebildiklerini, sosyal ve iş 
hayat dengesi istediklerini, yeniliklere açık, kişisel gelişime önem verdiklerini, dirençli ve tüketmeyi 
seven bir kuşak olduklarını en önemli özellikler olarak ifade etmişlerdir. Diğer önemli özellikler 
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incelendiğinde; parayı; gezmek, eğlenmek için bir araç olarak gördüklerini, hızlı karar değişikliği 
yaşayabildiklerini, özgürlüklerine düşkün, sabırsız ve kaygılı olduklarını, kendilerini bencil olarak 
görmediklerini ifade etmişlerdir. 

Y kuşağı akademisyenlerinin X kuşağı akademisyenlerini nasıl algıladığı incelendiğinde ise; en önemli 
özelliklerini; teknoloji ile zayıf ilişkisi olan, yaşamak için çalışan, yeniliklere kapalı olan, otoriteye saygı 
duyan ve olaylara kaderci yaklaşan bir kuşak olarak ifade ettiklerini belirtmişlerdir. Diğer önemli 
özellikleri incelendiğinde; çalışkan olduklarını, dayanıklı ve mücadeleci davrandıklarını, planlı ve 
disiplinli olduklarını, özgüvenlerinin yüksek olmadığını ve kaygılı olmadıklarını ifade etmişlerdir. 

Tablo 5. Beklentilerinin karşılanmaması durumunda X Kuşağı akademisyenlerin tutumları 

Beklentilerinin karşılanmaması durumunda 
X Kuşağı akademisyenlerin tutumları 

Söylem sayısı 

Öfke ve üzüntü hissederim 3 
Profesyonel davranıp, işe devam etmek 3 
Tepki vermek 2 
Başarısız hissederim 1 
Mücadele ederim 1 

Araştırmaya katılan X kuşağı akademisyenlerine beklentilerinin karşılanmaması durumunda 
tutumlarının ne olacağına ilişkin soru yöneltilmiştir. Elde edilen veriler incelendiğinde;   öfke ve üzüntü 
hissetmek ancak buna karşın profesyonel davranıp işe devam etmek anlayışı önemli tutumlar olarak 
ifade edilmiştir. 

Haksızlığa uğradığını düşünen akademisyen tepki verebileceğini, başarısız hissedeceğini ve mücadele 
edeceğini de diğer önemli tutumlar olarak ifade etmiştir. 

Tablo 6. Beklentilerin karşılanmaması durumunda Y Kuşağı akademisyenlerin tutumları 

Beklentilerin karşılanmaması durumunda Y 
Kuşağı akademisyenlerin tutumları 

Söylem sayısı 

Gelişen olaya bağlı olarak üzülmek ya da 
sinirlenmek 

4 

Kuruma bağlılığın azalması 3 
Çevreyi gözlemleyerek tepki vermek 2 
Profesyonel davranıp işe devam etmek 2 
İstifa etmek 1 

Araştırmaya katılan Y kuşağı akademisyenlerine beklentilerinin karşılanmaması durumunda 
tutumlarının ne olacağına ilişkin soru yöneltilmiştir. Elde edilen veriler incelendiğinde; X kuşağı 
akademisyenleri gibi öfke ve üzüntü hissetmek ilk sırada yer almaktadır. Kuruma bağlılığın azalması, 
çevreyi gözlemledikten sonra tepki vermek, işe devam etmek, X kuşağından farklı olarak istifa etmek 
diğer önemli tutumlar arasında ifade edilmiştir. 

4. Sonuç ve Öneriler

Araştırma dahilinde yapılan literatür taramalarıyla X ve Y kuşağı akademisyenlerin beklentilerini, 
benzer ve farklı yönlerini etkileyen faktörler incelenmiş ve bu bilgiler ışığında İstanbul’da bir Vakıf 
Üniversitesi’nde 8 akademisyen ile birlikte yapılan araştırmada şu sonuçlar elde edilmiştir. 

Araştırmada X kuşağı akademisyenlerin rol model aldıkları bireylerin özellikleri incelendiğinde; 
mücadeleci, planlı ve disiplinli çalışan, etik davranan, yönlendirme gücü yüksek olan, iletişim gücü olan 
ve işini iyi yapmaya çalışan özelliklere sahip bireyleri rol model olarak seçtikleri belirlenmiştir. 

Y kuşağı akademisyenlerin rol model aldıkları bireylerin özellikleri genel olarak incelendiğinde; 
entelektüel olan, yönlendirip hayata hazırlayan, iş ve sosyal hayat dengesi olan, disiplinli, işini iyi 
yapmaya çalışan bireyleri rol model olarak seçtiklerini ifade etmişlerdir. 
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 Y kuşağının X kuşağını rol model seçerek etkileşime girmeleri ve iş hayatında beraber çalışmaları ortak 
rol model özelliklerinin gelişmesine neden olmuştur. Bu bağlamda iki kuşakta yönlendirilme hayata 
karşı bakış açısı kazandırma faktörüne önem vermektedir. İşini iyi yapabilmesi iki kuşağı da etkileyen 
baskın bir özelliktir. Y kuşağının davranışlarının rahat olduğu ifade edilse de, X kuşağı ebeveynlerinin 
olması ve beraber yaşamaları disiplin faktörünün onlar içinde önemli olduğunu göstermektedir. 

X kuşağı akademisyenleri Y kuşağını; bencil, sabırsız, bağımsız, hızlı karar değişikliğine giden, tüketim 
odaklı olarak ifade etmiştir. Oysa Y kuşağı kendisini bencil olarak tanımlamamakta; ancak sabırsızlık, 
sosyal olma, teknolojiyi iyi kullanma ve tüketim odaklı olma konusunda ortak fikirlere sahip olduklarını 
ifade etmiştir. 

Y kuşağı akademisyenleri X kuşağını; teknoloji ile ilişkisi zayıf, yeniliklere kapalı, otoriteye saygılı, iş 
odaklı, olayları çabuk kabullenen bir kuşak olarak ifade etmiştir. X kuşağı da kendisini otoriteye saygı, 
teknoloji ile ilişkisinin iyi olmadığı, iş odaklı olduğu ve değişime kapalı olduğu konusunda Y kuşağı ile 
büyük ölçüde aynı fikirlere sahiptir. 

Y kuşağı akademisyenleri, kendi kuşağının davranışlarının daha rahat olduğunu kabul ederken; X kuşağı 
akademisyenleri de onların daha rahat olduğunu kabul etmektedir. X kuşağının yaşadığı problemler 
kuruma bağlılığını hiçbir şekilde etkilemez işine devam ederken, Y kuşağı akademisyenler korkusuz 
şekilde iş değişikliğine kadar gidebilmektedirler.  X kuşağı akademisyenleri fikirlerini içine atarken, Y 
kuşağı akademisyenleri açıkça ifade etme hakkını kendisinde gördüğü için iletişim konusunda yanlış 
anlaşılmalar meydana gelebiliyor. Bu yüzden X kuşağı onları daha saygısız olarak gördüklerini ifade 
ediyorlar.  X kuşağı iletişim şekli olarak yüz yüze görüşmeyi tercih ediyor. Hatta Y kuşağının iletişim 
konusunda teknolojiyi daha fazla kullanmasından rahatsız.  Y kuşağı ile aralarında bu anlamda bir 
anlaşmazlık meydana gelebiliyor.  

Y kuşağı hayattan keyif alarak, eğlenerek çalışmak istiyor. Parayı bu yüzden bir araç olarak görebiliyor. 
X kuşağı Y kuşağının işini eğlenceli hale getirmeye çalışmasını doğru bulmuyor.  Oysa X kuşağı için iş 
çok ciddi onunla değer kazanıyor. Bu anlamda Y kuşağını rahat, disiplinsiz görüyor. Y kuşağı yaptığı 
her işte bir anlam mantık arayabiliyor. X kuşağı da Y kuşağı gibi sosyal ve iş hayatı dengesi istiyor ama 
iş yaşamını daha üstün tutuyor.  

Sonuç olarak; Y kuşağının düşünüldüğü gibi olumsuz olmadığı ama X kuşağı tarafından olumsuz olarak 
algılandığı görülmektedir. Teknolojinin iletişim konusunda yarattığı farklılıklar Y kuşağının saygısız 
gibi algılanmasına sebep olabiliyor.  

Bu araştırmada, teknolojik gelişmelerin bireyleri nasıl etkilediği örneğinden gidecek olursak; 
teknolojinin içine doğan ve buna bağlı olarak iletişim şekli farklılaşan Y kuşağı akademisyenleri, X 
kuşağı akademisyenleri tarafından saygısız olarak değerlendirildi. Politik olaylar açısından 
incelendiğinde; X kuşağının doğduğu dönemde yaşanan toplumsal olayların onları daha toplumsal 
olaylara duyarlı yapması verilebilecek diğer bir örnek.  X Kuşağı akademisyenleri, daha az duyarlı 
olduklarını düşündüklerinden dolayı Y kuşağını bencil görüyorlar. Elde edilen veriler 
değerlendirildiğinde; kuşakların dönemin politik, teknolojik ve kültürel olaylarından nasıl 
etkilendiklerini ifade edebiliriz. Bunlara bağlı olarak kuşaklar benzer özelliklere sahipken, birbirinden 
net bir şekilde ayrılan farklı özelliklere de sahip olduğu görülmüştür. 

X ve Y kuşağı çalışanlarının benzer ve farklı yönlerini bilmek; oluşabilecek çatışmaları, problemleri 
çözmek ve birlikte çalışabilirliklerini sağlamak adına oldukça önemlidir (Aydın ve Başol, 2014). 

1493



 

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

Kaynakça 

Acılıoğlu, İ. (2015). “İş” te  Y Kuşağı, Ankara: Elma Yayınevi. 

Adıgüzel O. ,Erdoğan A. , &Edinsel S. , (2014). İş Yerinde Mizah ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki. 
Research Journal and Management , 1(4), 394-395. 

Altunışık R, Coşkun R, Bayraktaroğlu S, Yıldırım E. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 
SPSS Uygulamaları. Sakarya Kitapevi, Sakarya. s.138. 

Alwin, D.F.,McCammon, R.J. (2007), ”Rethinking Generations”, Research in Human Development, 
Volume: 4,  Number: 3-4, pp. 219-370. 

Arslan, A. ve Staub S. (2015). Kuşak Teorisi ve İç Girişimcilik Üzerine Bir Araştırma K.A.Ü. İ.İ.B.F. 
Dergisi, 6(11):1-24. 

Aydın, G. ve Başol, O. (2014). X Ve Y Kuşağı: Çalışmanın Anlamında Bir Değişme Var Mı? Electronic 
Journal of Vocational Colleges, S.1-15. 

Gürbüz, S. (2015). Kuşak Farklılıkları Mit Mi Gerçek Mi?. İş ve İnsan Dergisi, 2(1), 41-51. 

Hammil, G., (2005), MixingandManagingFourGenerations of Employees, Online FDU Magazine, 
Winter/Sipring-2005, Erişim Yeri: http://www.fdu.edu/newspubs/magazine/05ws/generations.htm., 
(Erişim Tarihi: 02.06.2018). 

Haserot, P. W: 2011 How dramatically will Gen Y change the workplace? 
http://www.accountingweb.com/item/106968 (Erişim tarihi: 23/0672018). 

Henger, J. , Henger, B. (2012). The Slient Generation. Bloomington : Author House. 

Howe, N.,& Strauss, W. (2000). MillennialsRising. TheNext Great Generation. United States ; 
VintageBooks. 

Karp H., Fuller C., &Sirias D. (2002). Bridging the Boomer Xer Gap: Creating Authentic Teams for 
High Performance at Work. Palo Alto, Ca: Davies-Black Pub. 

Keleş, H. N. (2011), “Y Kuşağı Çalışanlarının Motivasyon Profillerinin Belirlenmesine Yönelik Bir 
Araştırma”, Bahçeşehir Üniversitesi Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 2, ss. 
129-139.

Kuran, E., Bir Kuşağı Anlamak, http://www.martidergisi.com/bir-kusagi-anlamak/ (Erişim 
Tarihi:20/06/2018). 

Lagree, Jean Claude , “Generations”, LesAnnales de Vaucresson, 1991. 

Latif, H. ve Serbest, S. (2014). Türkiye’de 2000 Kuşağı Ve 2000 Kuşağının İş ve Çalışma Anlayışı. 
Gençlik Araştırmaları Dergisi 2(4 ):132-163. 

Levickaite, R. (2010), “Generations X Y Z: How Social Networks Form the Concept of the World 
Without Borders the Case of Lithuania” LIMES, Volume: 3, Number: 2, pp.170-183. 

Lotfi, A. Kabiri, S. Ghasemlou, H. (2013). Değerler Değişimi ve Kuşaklararası Çatışma: İran Khoy 
Kenti Örneği, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2): 93-113. 

Lower, Judith. “Brace Yourself Here Comes Generation Y”, Critical Care Nurse.28:5, 2008, 80-84. 

Marketing Türkiye, 2016/2, Sayı:312, ISSN:1303-45700-8. 

Mengi, Z., 2009. Bb, x, y ve z kuşakları birbirinden çok farklı. Hürriyet İK, 11 Ekim 2009. s.14. 

Mitchell, B., (2005). Understanding and Managing Different Generations, 
http://www.valueoptions.com/spotlight_YIW/pdfs/articles/Understanding and Managing Different 
Generations.pdf (Erişim Tarihi: 10.07.2018). 

Morgan, C. N.: 2011 Generational Differences in theWorkplace 

1494

http://www.accountingweb.com/item/106968
http://www.valueoptions.com/spotlight_YIW/pdfs/articles/Understanding%20and%20Managing%20Different%20Generations.pdf
http://www.valueoptions.com/spotlight_YIW/pdfs/articles/Understanding%20and%20Managing%20Different%20Generations.pdf


 

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

Neuman WL. (2008). Toplumsal Araştırma Yöntemleri Nitel ve Nicel Yaklaşımlar. Çeviren: Özge S. 
İstanbul Yayın Odası. 

Raines, C. 2002 Managing Millennials In Connecting Generations 

http://www.generationsatwork.com/articles/ millenials.htm (Erişim Tarihi: 19/05/2018). 

Salihoğlu S. (2007). 2006 Yılında Türkiye’de Üç Yazılı Basın Organında Yer Alan “Çocuk Haberlerinin 
İçerik Analizi Yöntemi İle Değerlendirilmesi. İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, (Yrd. Doç. Dr. Neylan Ziyalar). s. 45 

Schawbel,D.,Millennials vs. Baby Boomers: Who Would You Rather Hire? 
http://business.time.com/millennials-vs-baby-boomers-who-would-you-rather-hire (21.05.2018) 

Strauss,W.,Howe, N. (1991), Generations: The History of America’s Future, 1584 to 2069. Perennial, 
NewYork, 

Tekin, M. , Çalışma Yaşamında Kuşaklar ve İşe Yönelik Tutumların İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, 
Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 2015. 

Tolbize, A. (2008) Generational differences in the workplace, Erişim Tarihi: 09.05.2018 
http://rtc.umn.edu/docs/2_18_Gen_diff_workplace.pdf 

Topçuoğlu, M. C., (2007), İyide Kim Bu Y’ler?, Reklamcılar Derneği Dergisi, Ağustos – 2007, Sayı: 5, 
http://www.youblisher.com/p/290772-Please-Add-aTitle/. (Erişim Tarihi: 01.06.2018). 

Toruntay, H.,Takım Rolleri Çalışması: X ve Y Kuşağı Üzerinde Karşılaştırmalı  Bir Araştırma, 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2011. 

Tulgan, B. , (2009), “Managing Generation X”, W.W.Norton Publishing, New York, p: 25-27. 

Türk, A. (2013). Y Kuşağı. İstanbul: Kafekültür Yayıncılık. 

Zemke, R.,Raines, C. ve Filipczak, B., (1999), Generations at Work: Managing The Clash of Veterans, 
Boomers, Xers and Nexters in Your Workplace, AmacomBooks, New York, USA. 

Zemke, R.,Raines, C., Filipczak, B., Generations at Work : Managing the Clash of Boomers, Gen Xers, 
and Gen Yers in theWorkplace, 2nd Ed., Amacom, USA, 2013. 

http://www.tdk.gov.tr 

http://www.dijitalajanslar.com/y-kusagi/ 

Ek-1: Katılımcıların Demografik Özellikleri 
Demografik Özellikler Sayı 

Doğum Tarihi 

1983 1 
1987 1 
1991 1 
1992 1 
1967 1 
1968 1 
1977 1 
1979 1 
Toplam 8 

Cinsiyet 
Kadın 8 
Erkek - 
Toplam 8 

Medeni Durum 
Bekar 4 
Evli 4 
Toplam 8 
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Çalıştığı Birim 

Hemşirelik 2 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 1 
Beslenme ve Diyetetik 2 
Yabancı Diller 2 
Odyoloji 1 
Toplam 8 

Çalışma Süresi 

1-3 yıl 3 
3-5 yıl - 
7-10 yıl 1 
10+ 4 
Toplam 8 
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SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİ 4.0 
ALGILARI VE FARKINDALIK DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR 

ÇALIŞMA 

Elif Kaya1 
Havvana Kıyıcı2 

Mehmet Beşir Demirbaş3 

Özet 

Endüstri 4.0, yarının dünyasında büyük yenilikler getirmesi beklenen bir süreç, bir devrimdir. Tüm sektörlerde 
olduğu gibi, sağlık sektöründe de gerek tıbbi gerekse yönetsel anlamda yeni bir dönemin de habercisidir. 
Bugünün sağlık yönetimi öğrencilerinin, geleceğin sağlık sistemlerini üretecek Endüstri 4.0 hakkındaki algıları 
ve farkındalık düzeyleri nedir? Bu çalışmanın ana konusunu bu soru oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, sağlık yönetimi öğrencileri, sağlık teknolojileri, geleceğin teknolojileri 

A STUDY ON THE INDUSTRIES 4.0 PERCEPTIONS AND AWARENESS LEVELS OF HEALTH 
MANAGEMENT STUDENTS 

Abstract 

Industry 4.0 is a revolution, a process expected to bring great innovations in the world of tomorrow. As in all 
sectors, it is also a new period in the medical sector, both medical and administrative. What are the perceptions 
and awareness levels of Industry 4.0 that today's health management students will produce the health systems of 
the future? The main theme of this study is this question. 

Key Words: Industry 4.0, health management students, health technology, technology of the future 

1.Giriş

1.1.Sanayi Devrimlerinin Gelişimine Bakış

Toplumların yaşantısında önemli değişikliklerine neden olan Sanayi Devrimi 18.yüzyılın ortasında 
ortaya çıkmıştır. Sanayi Devrimi uzun bir hazırlık döneminin ardından gerçekleşmiştir. Sanayi 
Devrimi zamanla çeşitli aşamalardan geçmiştir. Buhar çağı olarak da anılan Birinci Sanayi Devrimi 
1750-1890 arası döneme karşılık gelmektedir. Bunun nedeni ise 1765’de James Watt’ın buhar 
makinesini bulmasıdır. Bu dönemdeki önemli gelişmeler ise; metalürji ve dokuma sanayisinde, çelik 
üretimi ile demiryolları ve gemicilik alanındadır.1896’dan itibaren başlamış olan İkinci Sanayi 
Devrimi,1.Sanayi Devrimi’nden farklı özelliklerdedir. Enerji kaynağı olarak kömürle birlikte elektrik 
ve petrol kullanılmıştır. Bu dönemde kimya ve elektrik alanındaki çalışmalar neticesinde yeni sanayi 
dalları ortaya çıkmıştır (Berkem,2008;Akt.,Reis vd.,2010:2). 

Birinci Sanayi Devrimi buharlı makinelerin kullanımıyla birlikte üretimin artırılması doğrultusunda 
hareket etmiştir. İkinci Sanayi Devrimi’nde, elektrik enerjisinden faydalanabileceği görülmüştür. 
Üçüncü Sanayi Devrimi’nde daha önce analog olan üretim sistemleri yerini dijital sistemlere 
bırakmıştır. Günümüzde gerçekleşen Dördüncü Sanayi Devrimi’nde ise hem yüksek teknolojiye hem 
de bilgisayarlaşma sürecine atım atılmıştır. Bunun getirmiş olduğu artılarla daha çok yazılım daha çok 
bilgisayarlaşma, karar verme süreçleri ve akıllı sistemlerin üretiminde kendine yer bulması 
öngörülmektedir (Can-Kıymaz,2016:108). 

1 Dr. Öğr. Üyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, 
elif.akkas88@hotmail.com 
2 Yüksek Lisans Öğr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yönetimi, 
havvanakiyici@gmail.com 
3 Yüksek Lisans Öğr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yönetimi, 
mehmet_besir94@hotmail.com 
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Toplumsal dönüşümün tarihsel seyrine bakıldığında tarım toplumundan sanayi toplumuna, oradan da 
enformasyon toplumuna doğru takip eden dönüşüm ve değişim süreci devam etmekte olup günümüzde 
bilgi toplumuna doğru dönüşmektedir. Birinci Devrim’deki sanayileşme hareketi buhar makinesinin 
bulunmasıyla olmuştur. İkinci Devrim’de ise elektriğin icat edilmesiyle seri imalat yoğunlaşmıştır. 
Üçüncü Devrimin en belirgin özelliği bilişim teknolojisindeki gelişmeler ve otomasyondur. Bu 
endüstriyel toplumlarda beklentinin ötesinde bir değişimine neden olmuştur. Dördüncü Devrim’de ise 
bu değişimlerin etkisiyle dijital ve otonom sistemleri hakim olmuştur (Öztemel,2018:80). 

Şekil 1: Endüstri’nin Tarihsel Gelişimi (Selek, 2018) 

İnsanoğlunun Birinci Devrim’e ulaşması 1500 yıldan fazla zaman almış olup, Üçüncü Devrim’e 200 
yıl gibi bir sürede ulaşılmıştır. Daha sonra 100 yıl geçmeden yeni bir dönüşüm dalgası yakalandı. 
Günümüzde bunların üstünden henüz 40-50 yıl geçmeden toplum kendisini yeni bir toplumsal 
dönüşümün içerisinde bulmuştur (Öztemel,2018:80). 

Genel itibariyle endüstri dönemleri 4 döneme ayrılmıştır; 

Endüstri 1.0 İngiltere’de ortaya çıkan Sanayi Devrimi ile başlamıştır. İnsanlık tarihinde önemli 
dönüşüme neden olduğundan dolayı en önemli dönüm noktası olarak kabul edilir. Endüstri 1.0 daha 
önceki olgu ve yaklaşımları kökünden sarsmış, hem sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel hem de 
endüstriyel ilişkilerde üretim, tüketim, bölüşüm aşamalarını o zamana kadar karşılaşılmamış biçimde 
değişikliğe neden olmuştur. Küreselleşme sürecinin ikinci dalgası olan Endüstri 2.0 1870 yılından 
başlayıp 1989 doğu bloğunun çöküşüne kadar devam etmiştir. Endüstri 2.0 düzenli bir şekilde devam 
eden bir özellik göstermemiştir. Savaşlar, çatışmalar ve bununla birlikte siyasal durumlardan dolayı 
duraklamış ve uygun koşullarda ise devam etmiştir (Görçün,2017:5-51). 

Endüstri 3.0 ise 1970’lerin başından günümüze kadar devam etmiştir. Bu devrim, makinelerin sadece 
“el emeği” nin önemli bir kısmını değil, aynı zamanda “zihin işinin” bir kısmını devraldığı için, üretim 
süreçlerinin artan otomasyonunu sağlamak için elektronik ve bilgi teknolojisi (IT) kullanmıştır 
(Kagermann vd.,2013:14). 

Endüstri 4.0 kavramı Almanya Hannover Fuarında ortaya çıkmıştır. Bugün ilerleyişini sürdürmektedir. 
Üçüncü Sanayi Devrimi’ndeki sistemlerin daha akıllı olmasına dayanmaktadır. Bu bütünüyle teknoloji 
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ve siber sistemlerin üretim kapasitelerini artırmaya yönelik bir kavramdır. Almanya Dördüncü Sanayi 
Devrimi kavramını ilk olarak ortaya atan ve kavramın gelişmesini sağlayan lider ülkedir.2011’de 
yapılan Hannover fuarından sonra çeşitli çalışmalar yaparak bu devrimin ilerlemesini ve yayılmasına 
katkıda bulunmuşlardır. Ekim 2012’de Endüstri 4.0 çalışma grubu başkanlığını Siegfried Dais ve 
Henning Kagermann’ın üstlendiği grubun Hannover Fuarında son Endüstri 4.0 raporu sunulmuştur. 
(Özdoğan,2017:28).Dördüncü Endüstri Devrimi bu fuardan sonra, üretim evresinin geçeceği yeni 
biçimi ifade etmek için kullanılmaya başlamıştır (Eczacıbaşı,2018:52). 

Sanayi Devrimi ile başlayan endüstriyel süreçlerin dördüncü aşaması Endüstri 4 .0’dır.Dördüncü 
Endüstri Devrimi diyebileceğimiz bu süreçte tüketicinin talep ettiği ürünün yaşam döngüsü sınırları 
içerisinde siparişten teslime kadar bütün sürecin kontrol altında tutulduğu, her türlü fonksiyon ve 
faaliyetin otonom sistemlerle yapıldığı, müşterilerin talep ve isteklerinin karşılanabilmesini 
anlatmaktadır (Görçün,2017:144).Dördüncü Sanayi Devrimi kavramının temel amacı olarak kişiye 
özgü ürünler üretmek ve hizmetler vermek olarak gösterilebilir (Eczacıbaşı,2018:228). 

Sanayi 4.0 terimi “Nesnelerin İnterneti”, “Her Şeyin İnterneti” veya “Endüstriyel İnternet” olarak da 
bilinmektedir. Akıllı bir fabrika vizyonuyla bugün gerçekleştirilen üretimin teknolojik değişimini 
açıklamakta aynı zamanda siber fiziksel üretim tekniklerini tanımlamaktadır. Sanayi 4.0 yeni bir 
organizasyon ve yönetim görüşü ortaya çıkaracaktır (KPMG,2015). 

Endüstri 4.0 buhar ve su makinelerinden, akıllı fabrikalara kadar uzanan üretimin son aşamasına doğru 
bir geçiş olarak ifade edilebilir. Bu devrimin içinde çağdaş üretim otomasyonu, akıllı okuyucular, yeni 
nesil mobil internet teknolojileri, nesnelerin interneti, büyük veri, bulut bilişim, birbirleriyle iletişim 
kurabilen üretim cihazları ve robotlar, üç boyutlu yazıcılar, en son teknolojiyle donatılmış üretim 
fabrikaları bulunmaktadır. Üçüncü Sanayi Devrimi, dijital devrim olarak anılırken dördüncü Sanayi 
Devrimi siber bir devrim,  tüm cihazların siber sistemler ile buluştuğu bir devrim olarak ifade 
edilebilir. Diğer üç devrimden daha önemli olup hızlı ilerlemekte ve yaşamımızın her alanını 
etkileyecektir. Bu devrim de diğer devrimler gibi hem insan yaşamına hem de iş kolları üzerine sert bir 
şekilde etkisi olacaktır (Özdoğan,2017:27). 

Endüstri 4.0 birçok çağdaş otomasyon sistemini, veri alışverişlerini ve üretim teknolojilerini içeren bir 
kavram olup en önemli unsurları üç başlık altında ele alınabilir: 

• Hız: Günümüzde endüstriyel gelişmeler hızlı bir şekilde ilerlemekte, sürekli yeni teknolojik 
gelişmelerle karşılaşılmakta, bu gelişmelere daha yenilerinin eklenmesine neden olmaktadır. 

• Genişlik ve Derinlik: Gelişmeler dijital devrim üzerine olmakta fakat bu hızlı ilerleme sadece 
üretim yapısını etkilemekle kalmayıp iş dünyasında, toplumda ve bireyin yaşam şartlarında da 
önemli değişiklikler meydana getirmektedir. 

• Sistem Etkisi: Yeni dönem hem şirketlerin, sektörlerin hem de ülkelerin sistemlerini de 
değişikliğe neden olmakta ve sistemlerin bütün olarak dönüşümünü kapsamaktadır. 

Bu unsurlar belirleyici niteliğinde olup uyum sağlayamayan firmalar ve ülkeler önemli kayıplara 
maruz kalacaktır. Endüstri 4.0 sadece akıllı ve bağlantılı makine sistemlerini içermemekte, aynı 
zamanda gen biliminden nano teknolojiye, yenilebilir enerjiden sağlık ve sosyal bilimlerin farklı 
dallarına, her alanda gelişme gözlenecektir. (Schwab,2016;Akt.,Özsoylu,2017:46). 

Endüstri 4.0’ın temel özelliği dijital olması ve tüm nesnelerin akıllı hale gelerek birbirine 
bağlanmasıdır. Vasıfsız iş gücüyle yapılabilen işleri otomatik işleyen araçlarla yaparak vasıflı işlerde 
uzmanlaşma sayesinde katma değeri ortaya çıkarma devrimidir (Sener-Elevli,2017 :25-26). 

Dördüncü Endüstri Devrimi’nin Temel Bileşenleri; 

• Siber fiziksel sistemler 
• Akıllı imalat sistemleri ve akıllı makineler 
• Robot takımlar 
• Akıllı binalar ve akıllı şehirler 
• Benzetim ve artırılmış gerçeklik 
• Büyük veri ve nesnelerin interneti 
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• Bulut bilişim ve mobil sistemler 
• Eklemeli imalat ve üç boyutlu yazıcılar 
• Akıllı şebekeler ve şebeke güvenliği 
• Önleyici bakım uygulamaları ve kalite 

(Öztemel,2018:81). 

Google’ın 2017’de Tüketici Barometresi çalışmasına göre mobil internet kullanımı en fazla Suudi 
Arabistan (%98), Birleşik Arap Emirlikleri (%94), Tayland (%94), Tayvan (%93),  Kore (%93), 
İspanya (%91), Singapur (%91), Hong Kong (%91), Çin (%90)’de olurken en az mobil internet 
kullanımı Ukrayna (%51), Slovakya (%59), Çek Cumhuriyeti (%61)’ndedir. Türkiye’de ise mobil 
internet kullanımı yüzdelik olarak  %87’dir (Google/TNS, 2017). 

1.2.Endüstri 4.0’ın Etkileri 

Bugün henüz Dördüncü Sanayi Devrimi’nin başında olup yapay zekâ ve makine öğrenimi, robotik, 
nano teknoloji, 3D baskı ve genetik ve biyoteknoloji gibi daha önce ayrılmamış alanlardaki gelişmeler 
birbirlerini inşa etmekte ve güçlendirmektedir. Akıllı sistemler-evler, fabrikalar, çiftlikler, şebekeler 
veya tüm şehirler-tedarik zinciri yönetiminden iklim değişikliğine kadar değişen sorunların üstesinden 
gelmeye yardımcı olacaktır. Bu teknolojik devrim ile eş zamanlı olarak, teknolojik faktörlere 
neredeyse eşdeğer bir etkisi olan daha geniş bir sosyo-ekonomik, jeopolitik ve demografik gelişmeler 
kümesi olarak ifade edilmektedir (World Economic Forum,2016:1). 

Dördüncü Sanayi Devrimi ile birlikte özellikle iş gücü talebi azalacağı ön görülmektedir. Buna ek 
olarak, çalışanlar için tehdit unsuru olmasının yanında, devrime ayak uyduramayan firmalar da ortadan 
kalkma tehlikesiyle yüzleşeceklerdir (Çeliktaş vd.,2015:32). Ortalama olarak, 2020 yılına kadar çoğu 
mesleğin arzu edilen temel beceri kümelerinin üçte birinden fazlası, sonuçlara göre, bugün iş için çok 
önemli görülmeyen becerilerden oluşacaktır. Genel olarak, ikna etme, duygusal zekâ ve başkalarını 
öğretme gibi sosyal beceriler, endüstride, programlama veya ekipmanın çalışması ve kontrolü gibi dar 
teknik becerilerden daha yüksek talep görecektir. Özünde, teknik becerilerin güçlü sosyal ve işbirliği 
becerileriyle desteklenmesi gerekecektir (World Economic Forum,2016:3). 

Endüstriyel robotlaşmanın ve dördüncü Sanayi Devrimi’nin temel amacı insan işçiliğine son vermek 
olmayıp daha fazla yetenek ve beceri zorunluluğu olan iş kollarını ortaya çıkarmak, yükseltmek ve 
istihdam oranlarını arttırmak olmuştur. Buna bağlı olarak tüm endüstrilerde kalkınma ve üretim devam 
edecek ve işçi güvenliği de paralel olarak daha fazla dikkat edilir hale gelecektir (Özdoğan,2017:68). 

Endüstri 4.0, yeni üretim ve bilgi teknolojileri tarafından yönlendiriliyor olsa da insan merkezli 
örgütsel kavramlar önemli olmaya devam etmektedir. Son derece otomatik üretim teknikleriyle bile, 
yalın yönetim, ekip oluşturma ve özellikle çalışanların duygusal katılımı önemli başarı faktörleri 
olmaya devam etmektedir. Eğitim ve çalışanların yaşam boyu öğrenmeye dahil olma istekleri büyük 
başarı faktörleridir. Endüstri 4.0'ın amacı, insanlardan yoksun bir fabrika değil, daha çok bilgi 
teknolojisi ve klasik insan merkezli örgütlenme biçimlerinin birleşimidir (Scheer,2015:24). 

Endüstri 4.0’ın temel mantığı insan unsurundan tamamen arındırılmış, otonom ve 
mükemmelleştirilmiş endüstriyel süreçlere dayanan bir üretim sistemidir. Üretim sistemlerini ve 
fabrikaları akıllı hale getirip buna bağlı olarak kendi kendini yönetebilen üretim süreçleri oluşturma 
Endüstri 4.0’ın temel amacıdır. Bunun nedenleri ise üretim sürecinde insan faktörü mümkün 
olabildiğince bulunmadığından insan kaynaklı hataların önüne geçilebilecek ve üretim aşamalarında 
tam bir standardizasyon elde edilebilecektir (Görçün,2017:142). 

Endüstri 4.0’ın ortaya çıkması ve akıllı üretimin yaygınlaşmasıyla karşılaşabileceğimiz sorunların 
başında hukuki konular gelmektedir. İnternetin gelişimi ve yaygınlaşması beraberinde hukuki 
sorunları getirmiş ve bunun içinde önlemler geliştirilmiş, yasalar uygun hale getirilmiştir. “Bilişim ve 
Teknoloji Hukuku” yürürlüğe konulmuştur. İnternet ortamında dikkat edilmesi gereken kurallar için 
normlar ve kodlar “Bilişim Etiği” adı altında ilan edilip bilgisayarın başka insanlara zarar vermede 
araç olmayacağı, insanların bilgisayar çalışmalarına müdahale edilemeyeceği ve insanların 
dosyalarının incelenemeyeceği normlarla düzenlenmiştir. Buna ek olarak ücret ödemeden yazılımın 
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kopyalanamayacağı, insanların düşüncelerine saygı duyulması gibi örneklerini çoğaltabileceğimiz 
konularda hukuki çerçeve çizilmiştir (Özsoylu,2017:55). 

Endüstri 4.0 ile birlikte birbirine bağlı cihazlar, internet vasıtasıyla büyük miktarda veri paylaşımı 
olmaktadır. Bu güvenlik risklerinin meydana gelebileceği ihtimalini barındırmaktadır. Bilgisayar 
korsanları imalat ya da lojistik sistemlerine el atabilir veya bu sistemleri kapatmakla kalmayıp bunlarla 
ilgili bilgilerini rakiplerle paylaşma durumu olabilir. En büyük zorluklar da bir fikri mülkiyet ve şirket 
sırlarının korunması noktasındadır. Bu bilgilerin zarar görmesi şirketin veya kurumun piyasadaki 
konumunu, rekabet avantajını ve varlığını tehlikeli bir duruma sokabilir. Bunun için gelecekte inovatif 
ve yüksek performanslı Bilişim Güvenliği çözümleri gerekecektir (KPMG,2015). 

İnternet son yıllarda gün geçtikçe daha fazla kullanılır olmuştur. Bundan dolayı ekonomik ve sosyal 
yaşamla ilgili birçok iş ve işlem elektronik ortamda yapılabilmektedir. Bu teknolojilerin daha fazla 
kullanılmasıyla kişisel verilerin elektronik ortamda çoğalmasına ve daha fazla işlenmesine neden 
olmuştur. Kişisel verilerin elektronik ortamda saklanıp işlenmesi kullanıcı için yenilikçi hizmetlerin 
sunulmasına olanak tanıması avantajının yanında bu verilerin kötü amaçlarla kullanılması siber 
suçların artmasına neden olmakta ve verilerin ticareti için bir yeraltı ekonomisinin oluşmasına kapı 
açmaktadır. Bunun için de kişinin isteği haricinde verilerin kötü amaçlı saklanması ve işlenmesini 
önlemek maksatlı yasal düzenlemeler yapılmaktadır (Civelek,2011:iii). 

Dünya üzerinde çok sayıda kişisel bilgiler peşinde koşan korsanlar bulunmaktadır. Kişisel veri 
hırsızlığı onlar için oldukça cazip gelmektedir. Kişisel verilerin ihlal edilmesine ABD’nin en büyük 
internet sitelerinden Yahoo.com 2014’de üç milyar kişinin kimlik bilgilerinin, internet adreslerinin, 
telefon numaralarının ve banka şifrelerinin çalınmış olduğu açıklaması örnek olarak verilebilir 
(Eczacıbaşı,2018:168). 

1.3.Endüstri 4.0 ve Sağlık  

Diğer sektörler gibi sağlık sektörü de Endüstri 4.0’dan etkilenmiştir. Sağlık verisi görülmedik şekilde 
artmıştır. Artık insanlar sadece nabız, tansiyon, insülin değerleri gibi çok çeşitli verileri üretmeyip aynı 
zamanda bunları dijital olarak saklamaktadırlar. Hastaneler, hastaların tüm sağlık verilerini dijital veri 
tabanında saklamaktadırlar. Daha sonra birtakım analizler yapmaktadırlar. Gen araştırmaları insanların 
genlerinde yanlışları inceleyip daha kesin ve kişiselleştirilmiş bilgilere ulaşmaktadırlar. Görüntüleme 
ve tanı teknolojileri de hastalıklar ve yeni tanılar hakkında bize rehber olmaktadır. Bu sistemler sürekli 
bir şekilde veri üretmektedir. Daha fazla veri daha farklı sonuçlar anlamına gelmektedir. Gen 
araştırmaları ve kanserin tedavi seçeneklerinin çoğalması Dördüncü Sanayi Devrimi’nin gelişmesi ve 
her yeni unsurun veri üretebilmesi sayesinde mümkün olacaktır. Veri tabanında hastanın hangi tedavi 
seçeneğine yanıt verdiği gizli tutulacak ve bunun soncunda ilaçlar, tedavi seçenekleri ve hastaların gen 
bilgileri birleştirip daha kesin yeni tahmin ve istatistikler bulunulabilecektir. Buna ek olarak araştırma 
yapan kişileri sistemde iletişime geçerek kolektif çalışabilmeleri de sağlanan bir diğer özelliktir 
(Özdoğan,2017:32-33). 

Goldman Sachs Global Investments’ın yapmış olduğu bir araştırmada kronik hastalıklarda uzaktan 
hasta izleme sistemlerinin entegre edilmesiyle birlikte 200 milyar dolar maliyet tasarrufu elde 
edileceği belirtilmiştir. Sağlık sektörü kişiselleştirilmiş tedavi seçeneklerini vurgulamakta her insanın 
farklı özelliklere sahip olduğunun altını çier.Fakat hala bireylere genel tedavi verilmektedir. Veri ve 
bilginin yeterli olmaması ve Dördüncü Sanayi Devrimi sistemlerinin henüz faydalanılmıyor olması 
bunun altında yatan sebeplerdir. Gerçek zamanlı tedavi hesaplamaları ve alternatiflerinin çoğalmasıyla 
birlikte doktorlar ileri analitik ve hesaplamaya olanak veren uygulamalar sayesinde hasta için en 
uygun olan tedavi seçeneğini öngörebilecektir. (Özdoğan,2017:34-35). 

Giyilebilir teknolojiler hem kronik hastaların sürekli izlenmesine imkan verecek hem de önleyici 
bakım imkanlarını artıracak. Akıllı telefonlardaki uygulamalar sayesinde kalp ve şeker hastalarının 
sürekli takip edilebiliyor. Kol saatleri kişisel aktiviteleriniz ölçmede yardımcı oluyor. Buna ek olarak 
akıllı teknolojiler ve yapay zeka sayesinde elde edilen veriler hastalıkların çözümünde yol 
gösterebiliyor. Teknolojinin sağlıktaki faydasına örnek olarak Proteus Digital Health’in geliştirdiği 
sensörler, ilaçla yutulabilir bir halde ve hap midede eridiği zaman sensör aktive olup ilacın alındığına 
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dair sinyali vücutta bulunan giyilebilir bir parçaya veya akıllı telefon uygulamasına göndermektedir. 
Bunun sonucu olarak hastanın ölümüne yol açan “tedaviye uyumsuzluk” önemli ölçüde 
azalabilmektedir. Bu izleme teknolojileri hastaların evinde bakım yapmasına, maliyetlerin düşmesine, 
hastanın ev ortamında bulunabilmesine hepsinden önemlisi hastalık tanıları, bireyin içinde bulunduğu 
yapısal koşullara göre yapılacak ve tedavilerde buna uygun biçimde yapılacaktır (Eczacıbaşı,2018:95). 

Dördüncü Sanayi Devrimi’yle birlikte biyoteknoloji alanında da önemli gelişmeler olmaktadır. 
Örneğin hücre tedavisinde hücrelerin elde edilen verilerle çoğu hastalık tedavi edilebilmektedir. Bulut 
sisteminde makineler birbiriyle iletişime geçmesine ve verilerin toplanmasına olanak sağlamaktadır. 
Bulut sistemi sağlık hizmetlerinde de kullanılmaktadır. Sağlık hizmetlerinde kalite, erişim ve 
verimliliğin artırılması, hasta ve çalışan memnuniyetinin daha iyi hale getirilmesi, tıbbi hataların 
azaltılması, maliyetlerine uygun şekilde kullanılmasını sağlaması ve sağlık gelirinin artması bilişim ve 
iletişim teknolojilerin sağladığı olanaklardandır (Kabaklarlı2016:29). 

Nesnelerin interneti uygulamaları; eşyaların veri üretmesi, verilerin internet üzerinden gönderilmesi ve 
karşı tarafında hemen tepki vermesi olarak üç aşaması bulunmaktadır. Bir kalp hastasının saati 
sayesinde kalp atışındaki herhangi bir olumsuz durum sağlık merkezine iletilmesiyle daha kötü 
durumların ortaya çıkmasının önüne geçilebilmektedir (Eczacıbaşı,2018:145). 

Birçok şirket entegre ürün ve hizmet sunmaktadır. Örneğin, WellDoc, tip 2 diyabet için ilk Gıda ve 
İlaç Dairesi (FDA) onaylı mobil uygulama olan BlueStar'ı piyasaya sürerken, AliveCor akıllı telefon 
tabanlı bir elektrokardiyogram üretmiştir. Hastalar kendi ölçümlerini yapmaktadırlar, ki bunlar bir 
uzmanın görmesiyle ilgili maliyet ve gecikme olmadan uzaktaki bir uzman tarafından gözden 
geçirilebilir. Bu tür ürünlerin birçoğu yakın zamanda onaylandı veya geliştirildi (Champagne 
vd.,2015). 

Tıbbi cihaz üreticisi Abbott tarafından geliştirilen 500.000'den fazla kalp pilinin siber güvenlik 
sorunları içerdiği görülmüştür. Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ABD'deki 465.000 implante cihazın 
hastaya zarar verebilecek potansiyel siber güvenlik sorunları içerdiğini ortaya koymuştur. Siber 
güvenlik sorunları, cihazların üçüncü taraflarca potansiyel olarak erişilebilir olmasını sağlayarak, kalp 
pillerinin çalışma şeklini değiştirebilir. Abbott, FDA’nın endişelerine yanıt olarak yeni ve ek güvenlik 
önlemleri içeren bir ürün yazılımı güncellemesi geliştirmiştir (Armstrong,2017). 

Sağlık sisteminde yepyeni bir ufuğun işareti olan Endüstri 4.0, hastane yönetim sistemleri, bilgi 
sistemleri, hasta dosyaları, finansal süreçler, bürokratik süreçler gibi çok geniş bir yelpazede sağlık 
yönetimi üzerinde de değişimlere gebe olarak nitelendirilebilir. Hal böyle iken, geleceğin sağlık 
sistemlerini yönetecek sağlık yöneticisi adaylarının Endüstri 4.0 konusunda farkında olmaları, yeniliğe 
açık olmaları, Endüstri 4.0’ı bir fırsat ya da tehdit olarak algılayıp algılamadıkları önem arz 
etmektedir. Bu çalışma ile Sağlık Yöneticisi adaylarının Endüstri 4.0 farkındalıkları ve algı düzeyleri 
tespit edilerek, olası bilgi boşluğunun gerekli eğitimlerle tamamlanması yönünde öneriler 
geliştirilmesi hedeflenmektedir.  

2. Yöntem 

Bu çalışma ile geleceğin sağlık yöneticilerinin Endrüstri 4.0 farkındalık düzeyleri ve Endüstri 4.0 
algıları tespit edilmeye çalışılmıştır. Hazırlanan “Endüstri 4.0 Algı ve Farkındalık Anketi” 45 adet 5li 
likert ve 5 adet demografik sorudan oluşmaktadır. Sağlık yönetimi öğrencileri arasında kolayda 
örnekleme ile 200 adet öğrenciye ulaşılarak anketler online olarak yapışmıştır. Yapılan faktör analizi 
sonucunda 4 boyutta değerlendirilen anketten bazı ifadeler binişik faktör yükleri sebebiyle 
çıkarılmıştır. Analizler SPPS 17.0 paket programı yardımı ile yapılmıştır. 

3.Bulgular 

Çalışmaya katılan sağlık yönetimi öğrencilerine ait demografik bilgiler aşağıdaki tabloda yer 
almaktadır.  
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Tablo 1. Öğrencilere Ait Demografik Bilgiler 

 n % 

Endüstri 4.0 Hakkında Bilgi Sahibi Olma 

Evet 128 64,0 

Hayır 72 36,0 

Cinsiyet 

Kadın 130 65,0 

Erkek 70 35,0 

Teknoloji ile İlgili En Az Bir Ders Almış Olma 

Evet 107 53,5 

Hayır 93 46,5 

Yaş Grupları 

22 ve daha küçük  105 52,5 

23 ve daha büyük 95 47,5 

Eğitim Düzeyleri 

1 ve 2. sınıflar 62 31,0 

3 ve 4. sınıflar  58 29,0 

Lisansüstü& Mezunlar 80 40,0 

Tablo 1’de katılımcıların demografik dağılımları görülmektedir. Çalışma açısından önemli bir ayrım 
olarak görülen Endüstri 4.0 hakkında bilgi/fikir sahibi olma durumuna göre katılımcılar %64,0 
oranında kendilerinin bilgi/fikir sahibi olduklarını ifade etmişlerdir. Geriye kalan %36,0 oranındaki 
katılımcı ise Endüstri 4.0 hakkında bilgi/sahibi olmadıklarını ifade etmişlerdir. Araştırmaya 
katılanların %65’ini kadınlar oluştururken, %35’lik kesimi ise erkekler oluşturmaktadır. Yaş 
gruplarına göre dağılıma bakıldığında, 22 yaş ve daha küçük olan grup katılımcıların %52,5’ine 
tekabül ederken, %46,5’lik kesim ise 23 yaş ve daha büyük durumdadır. Bu dağılımda genel olarak 
lisans eğitim yaş aralığı esas alınarak sınıflandırma yapılmıştır (18-22 yaş genellikle lisans eğitimine 
tekabül etmektedir). Sınıf grupları, yeni öğrenciler olarak adlandırabileceğimiz ne nispeten alan 
derslerinden ziyade genel dersler alan grup olan 1.ve 2. Sınıflar (%31,0), alan derslerini alan ve 
nispeten daha tecrübeli denebilecek öğrencilerden müteşekkil 3. ve 4. sınıflar (%58) ve son olarak 
lisansüstü eğitim almakta olan ve lisans mezunlarından oluşan gruptan (%40,0) oluşmaktadır. 

Aşağıdaki tabloda, ankette yer alan 45 ifadenin her birinin aritmetik ortalamalarına ve standart 
sapmalarına yer verilmiştir. 

Tablo 2. İfadelerin Aritmetik Ortalamaları ve Standart Sapmaları 

İfadeler x̄ SS 

1. Endüstri 4.0 ile hayatımıza gelen/gelecek olan yenilikleri biliyorum. 3,00 ±1,473 

2.Sağlık yöneticilerinin ve adaylarının 4.Sanayi Devrimi’ni yakından takip etmesi gerektiğinin 
bilincindeyim. 

3,67 ±1,396 

3. Bir sağlık yöneticisi adayı olarak teknolojik gelişmeleri ve gündemi takip ederim. 3,60 ±1,056 

4. Tele-tıp, giyilebilir teknolojiler, nesnelerin interneti ve akıllı sağlık sistemleri konusunda fikir 
sahibiyim. 

3,50 ±1,211 

5. Robotlar insanlığı alt edebilir. 3,17 ±1,432 

6. Yapay zekâ bazı problemler için umut/iyi olabilir. 3,93 ±1,020 

7.Yapay zekâ insanlık için tehdit/kötü olabilir 3,14 ±1,189 
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8. Robotların, insanların istihdamında olumsuz etkisi olacağını düşünüyorum. 3,59 ±1,212 

9. İnsanlar, makineleri kendisi için tehlike olarak görmelidir. 2,79 ±1,098 

10.Endüstri 4.0 insanları sosyolojik bakımdan etkileyebilir. 3,51 ±1,212 

11. Endüstri 4.0 ile insanların yerini makineler alacaktır. 3,25 ±1,106 

12. “Nesnelerin interneti” sağlık için en iyi teknolojilerden biridir. 3,37 ±,958 

13. Endüstri 4.0 sayesinde kişisel verilerin korunması zorlaşabilir, hasta mahremiyeti ihlalleri artabilir 3,24 ±1,150 

14. Endüstri 4.0’ın kişiye özel üretim sağlaması sağlık açısından olumlu bir durumdur. 3,73 ±1,070 

15. Endüstri 4.0’ın hastalar ve sağlık kurumları açısından önemli faydaları vardır. 3,78 ±,961 

16. Çevre ve sürdürülebilirlik açısından Endüstri 4.0 gereklidir. 3,78 ±,995 

17. Robotik cerrahi tıbbi hataları azaltabilir. 3,79 ±1,051 

18. Hasta kayıtlarının bilgisayar ortamına aktarılması kişisel verilerin gizliliği açısından sorun yaratabilir. 3,22 ±1,162 

19. Yapay zeka, insan seviyesinde bir akla erişebilir.  2,87 ±1,269 

20. Endüstri 4.0 insanların günlük hayatlarına yardım edebilir. 3,77 ±1,050 

21. Robotlar insan gibi çalışabilir. 3,37 ±1,166 

22. İnsanlar kendi ürettikleri robotlar ile birlikte çalışabilir. 3,72 ±1,044 

23. Robotik sistemler/yazılımlar istihdamı olumsuz etkileyebilir. 3,52 ±1,084 

24. Robotların sağlık alanında ameliyat ve doğru teşhisi koymak gibi çok önemli yetenekleri vardır. 3,26 ±1,144 

25. Sağlık problemimin robot yazılım tarafından tedavi edilmesini isterim. 2,88 ±1,172 

26. Sağlık problemi teşhisinde robotların yanılma payı insanlara göre daha azdır 3,18 ±1,115 

27. İnternet, sağlık ile ilgili bilgilere ve hizmetlere erişmede kolaylık sağlamaktadır. 3,97 ±1,070 

28. Endüstri 4.0 insanlara zaman kazandıracaktır. 3,79 ±1,110 

29. Endüstri 4.0 sayesinde tıp ve sαğlık daha da gelişecektir.  3,86 ±1,092 

30. Endüstri 4.0 yaşam standardımızı yükseltir 3,75 ±1,088 

31. Endüstri 4.0 yüzünden çoğu meslek yok olacaktır. 3,61 ±1,093 

32. Telefondan sağlıkla ilgili uygulamaları(diyet, kalori, koşu vs.) kullanıyorum. 3,22 ±1,460 

33. Teknoloji sağlık sektörünün vazgeçilmezidir.  4,25 ±1,039 

34. Endüstri 4.0 özel yaşama bir saldırı olarak düşünülebilir. 2,77 ±1,032 

35. Sağlıkta kullanılacak olan robotik cihazların hasta, duygu ve düşüncelerine uygun hareket edeceğini 
düşünüyorum 

2,82 ±1,151 

36. Türkiye’nin Endüstri 4.0’a hazır olduğunu düşünüyorum. 2,63 ±1,081 

37.Hasta-hekim iletişiminde giyilebilir teknolojinin, hasta takibi noktasında fayda sağlayacağını 
düşünüyorum 

3,66 ±1,040 

38. Endüstri 4.0’ın erken teşhis noktasında faydalı olacağını düşünüyorum. 3,68 ±1,087 

39.Robotlaşmanın yeni iş alanları açacağını düşünüyorum. 3,23 ±1,080 

40. Endüstri 4.0’ın yeni etik tartışmaları beraberinde getireceğini düşünüyorum.  3,86 ±1,098 

41. 4.Sanayi Devrimi ile tıp eğitiminin geliştirilebileceğini düşünüyorum 3,79 ±1,074 

42. Türkiye’nin 4. Sanayi Devrimi’ni geriden takip ettiğini düşünüyorum 3,64 ±1,121 

43. Robotikleşmenin manevi duyguları yok edeceğini düşünüyorum 3,51 ±1,211 

44. Robotikleşmenin sonucu olarak kas gücü yerine akıl gücünün önemli hale geleceğini düşünüyorum. 3,94 ±1,083 

45. Endüstri 4.0 ile birlikte ilaç sanayisinde de yenilikler olacağını düşünüyorum.  3,92 ±1,077 
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Tablo 2’de yer alan ifade ortalamaları dikkate alındığında en yüksek puanı alan “Teknoloji sağlık 
sektörünün vazgeçilmezidir” ifadesi, 4.25±1,039 puan ile çok yüksek (4,19<4.25±1,039<5,01 
referans aralığında) ortalamaya sahiptir. Bu ifadeye göre katılımcılar teknolojinin tıbbın bir 
vazgeçilmesi olduğu konusunda yaygın bir kanaate sahiptir denebilir. Bununla birlikte “Endüstri 4.0 
özel yaşama bir saldırı olarak düşünülebilir” ifadesi en düşük puana sahip ifadedir ( 2,77±1,032). 
En düşük katılımlı ifade olmasına rağmen katılımcılar, özel hayatın gizliliğinin kısmen risk altında 
olduğu görüşünü orta düzeyde taşımaktadır (2,59<2,77±1,032<3,40 referans aralığında).  

Aşağıdaki tabloda, anketin boyutlarına ait psikometrik değerlere yer verilmiştir. 
Tablo 3. Endüstri 4.0’a Yönelik Algı ve Farkındalık Boyutlarının Psikometrik Özellikleri 

Boyutlar İfade 
Sayısı 

Min.-
Max. 

Cronbach 
Alpha 

x̄ SS Çarpıklık 

(Skewness) 

Basıklık 

(Kurtosis) 

Yenilik ve 
Fırsatlar 

15 1,00-5,00 0,955 3,8307 ±,83529 -1,274 2,101 

Tehditler 8 1,00-5,00 0,816 3,3194 ±,78626 -0,545 0,509 

Robotlaşma 3 1,00-5,00 0,738 2,9867 ±,93618 0,001 -0,658 

Farkındalık 2 1,00-5,00 0,818 3,3350 ±1,31870 0,419 -1,111 

Anket 45 ifade olarak uygulanmış, ancak yapılan faktör analizleri neticesinde 19 ifade elenmiştir. 
Barlet= 0,000 olarak bulunarak tutarlılığı ispatlanan çalışma, önce 5 boyut olarak toplam varyansın 
%63,966 açıklar şekilde bulunmuş ancak tek ifadeli bir faktör olması sebebi ile ilgili ifade çıkartılarak 
4 boyut kabul edilmiş ve bu 4 boyut toplam varyansın %60.45’ini açıkladığı bulunmuştur. (KMO= 
0,917). Tablo 3’te yer alan psikometrik özelliklere bakıldığında, “Yenilikler ve Fırsatlar”, “Tehditler”, 
“Robotlaşma” ve “Farkındalık” boyutlarının her birinin Cronbach Alpha değerlerinin referans 
değerlerinin üstünde ve güçlü olduğu görülmektedir. Çarpıklık ve basıklık test değerleri de tabloda yer 
almaktadır. Boyut ortalamalarına bakıldığında en yüksek puanlı boyut olarak “Yenilikler ve Fırsatlar” 
boyutu öne çıkmaktadır. Katılımcılar, Endüstri 4.0’ın getireceği yeniliklere ve fırsatlara yüksek 
derecede (3,39<3,8307±,83529<4,20 referans değer) olumlu bakmaktadır. Ancak “Robotlaşma” 
boyutu katılımcı ortalamaları bazında en düşük puana sahip olup, yine de orta düzeyli katılıma sahip 
olan boyut olarak görülmektedir (2,59<2,9867±,93618<3,40 referans aralığında). 

Boyutların, bağımsız değişkenlere anlamlı fark taşıyıp taşımadığını test etmek üzere normal dağılım 
gösteren tüm boyutlarda 2 değişken için independent t test, birden fazla değişkenin olduğu durumlarda 
ANOVA (F) yapılmıştır. 

Aşağıdaki tabloda, “Yenilikler ve Fırsatlar” boyutunun demografik değişkenlere göre ortalama ve 
standart saplamalara ile test değerlerine yer verilmiştir. İstatistiksel olarak anlamlı bulunan değerler 
koyu siyah olarak belirtilmiştir.  
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Tablo 5. Yenilik ve Fırsatlar Boyutunun Demografik Değişkenlere Göre Aldığı Puanlar 

Değişkenler S Test 
Değerleri 

Cinsiyet 

Kadın 3,7918 ±,83176 t=-0,896 

p=0,371 
Erkek  3,9029 ±,84302 

Eğitim Düzeyi 

  Lisans 1. ve 2. sınıflar 3,7398 ±,89984 
F=0,723 

p=0,486 
  Lisans 3. ve 4. sınıflar 3,8195 ±,80175 

Lisansüstü-Mezun 3,9092 ±,80973 

Yaş Grupları 

22 ve daha küçük 3,7473 ±,80859 t=-1,488 

p=0,138 
23 ve daha büyük 3,9228 ±85868 

Teknoloji ile İlgili Ders Almış Olma 

  Evet 3,9115 ±,80968 t=1,473 

p=0,142 
  Hayır 3,7376 ±,85876 

Endüstri 4.0 Hakkında Bilgi/Fikir Sahibi Olma 

Evet 3,9953 ±,83108 t=3,843 

p=0,000 
Hayır 3,5380 ±,76441 

Yenilikler ve Fırsatlar boyunun demografik değişkenlere göre analizine bakıldığında, cinsiyete göre 
erkeklerin (3,9029±,84302) kadınlardan daha yüksek puan verdikleri görülmektedir. Her iki cinsiyetin 
de oldukça yüksek katılım gösterdikleri bu boyutta, cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
fark olmadığı görülmektedir. Eğitim değişkenine bakıldığında, eğitimdeki pozisyon arttıkça Yenilikler 
ve Fırsatlar boyutuna katılım puanının da arttığı görülmektedir. Her 3 grubun da oldukça yükse katılım 
gösterdikleri bu boyutta, gruplar arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Yaş arttıkça, Yenilik ve 
Fırsatlar boyutuna gösterilen katılım artmasına rağmen, bu fark da istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmamıştır. Teknoloji ile ilgili ders almış olanlar, ders almayanlara göre daha yüksek oranda 
boyuta katılırken; aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmektedir. Endüstri 4.0 
hakkında bilgi/fikir sahibi olanlar, bilgi/fikir sahibi olmayanlara göre Yenilikler ve Fırsatlar boyutuna 
daha yüksek oranda katılmışlar ve bu fark (t=3,843; p=0.000) istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 
Dolayısıyla Endüstri 4.0 hakkında bilgi sahibi olmak, beraberinde getireceği yeniliklere ve fırsatlara 
daha olumlu bakma noktasında katkı sağlamaktadır denebilir.  
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Tablo 6. Tehditler Boyutunun Demografik Değişkenlere Göre Aldığı Puanlar 

Değişkenler 
 

S Test 
Değerleri 

Cinsiyet 

Kadın  3,4442 ±,77229 t=3,127 

p=0,002 
Erkek     3,0875 ±,76416 

Eğitim Düzeyi 

     Lisans 1. ve 2. sınıflar 3,3266 ±,81305 
F=1,934 

p=0,137 
     Lisans 3. Ve 4. Sınıflar 3,4698 ±,64265 

Lisansüstü-Mezun 3,2047 ±,84785 

Yaş Grupları 

22 ve daha küçük 3,4452 ±,72202 t=2,409 

p=0,017 
23 ve daha büyük 3,1803 ±,83350 

Teknoloji ile İlgili Ders Almış Olma 

     Evet 3,2629 ±,78782 t=-1,091 

p=0,277 
    Hayır 3,3844 ±,3,3844 

Endüstri 4.0 Hakkında Bilgi/Fikir Sahibi Olma 

Evet 3,3887 ±,76095 t=1,669 

p=0,097 
Hayır 3,1962 ±,82030 

Tehditler boyutunun demografik değişkenlere göre aldığı ortalamalar ve gruplar arasındaki farklar 
Tablo 6’da yer almaktadır. Buna göre, kadınların Endüstri 4.0’ı tehdit bazlı algılamaları 
(3,4442±,77229) erkeklere göre daha yüksektir. Kadınlar ve erkekler arasındaki ortalama farkı, 
istatistiksel olarak da anlamlı bulunmuştur (t=3,127; p=0,002). Genel olarak kadınların riskten 
kaçınma eğiliminin yüksek olduğu bilgisi ile değerlendirildiğinde anlamlı bir tablo ortaya çıkmaktadır. 
Eğitim durumuna göre boyut ortalamalarına bakıldığında belirgin bir fark görülmediği gibi, 
istatistiksel olarak da anlamlı bir fark bulunamamıştır. Yaş gruplarına göre boyut ortalamaları 
incelendiğinde, 22 yaş ve daha küçük yaşta olan katılımcıların Endüstri 4.0’ı tehdit yönünü 
(3,4452±,72202), 23 yaş ve üstünde yer alan katılımcılardan daha fazla algıladıkları görülmüştür. Bu 
farkın istatistiksel olarak da anlamlı olduğu görülmektedir (t=2,409; p=0,017). Teknoloji ile ilgili ders 
almış olma ve Endüstri 4.0 hakkında bilgi/fikir sahibi olma değişkenleri, tehdit algısı üzerinde anlamlı 
bir farka sebep olmamaktadır.  
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Tablo 7. Robotlaşma Boyutunun Demografik Değişkenlere Göre Aldığı Puanlar 

Değişkenler 
 

S Test 
Değerleri 

Cinsiyet 

Kadın  2,8744 ±,92925 t=-2,338 

p=0,020 
Erkek     3,1952 ±,91945 

Eğitim Düzeyi 

     Lisans 1. ve 2. sınıflar 2,8333 ±,94039 
F=1,320 

p=0,269 
     Lisans 3. ve 4. sınıflar 3,0115 ±,87852 

Lisansüstü-Mezun 3,0875 ±,96892 

Yaş Grupları 

22 ve daha küçük 2,8889 ±,91482 t=-1,1558 

p=0,121 
23 ve daha büyük 3,0947 ±,95237 

Teknoloji ile İlgili Ders Almış Olma 

     Evet 3,1184 ±,92400 t=2,154 

p=0,032 
    Hayır 2,8351 ±,93202 

Endüstri 4.0 Hakkında Bilgi/Fikir Sahibi Olma 

Evet 2,9922 ±,95522 t=0,111 

p=0,912 
Hayır 2,9769 ±,90787 

Robotların sağlık alanında daha fazla aktif olması, ameliyatları robot yazılımların yapması gibi 
ifadeler içeren “Robotlaşma” boyutu, cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde, erkeklerin kadınlardan 
daha olumlu baktığı görülmektedir. 3,1952±,91945 ortalama ile erkek katılımcılar orta düzeyde 
katılım gösterdikleri boyutta, kadınlardan anlamlı olarak yüksek ortalamaya sahip olmuşlardır. Eğitim 
değişkeni açısından herhangi bir sistematik fark görülmediği gibi, istatistiksel olarak da anlamlı bir 
farka rastlanmamıştır. Yaş gruplar arasında 23 yaş ve daha büyük yaşlardakilerin boyuta katılımları 
daha yüksek puanlı olmasına rağmen, bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmektedir. 
Teknoloji ile ilgili ders almayan katılımcılar, robotlara güven noktasında daha düşük katılım 
göstermişler (2,8351±,93202) ve sağlıkta robotlaşmaya teknoloji ile ilgili ders alanlara 
(3,1184±,92400) nispetle daha düşük katılım göstermişlerdir. Aradaki farkın istatistiksel olarak da 
anlamlı olduğu görülmektedir (t=2,154; p=0,032). Endüstri 4.0 hakkında bilgi/fikir sahibi olma, 
robotlaşma boyutu üzerinde anlamlı bir farka sebep olmamaktadır.  
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Tablo 8. Farkındalık Boyutunun Demografik Değişkenlere Göre Aldığı Puanlar 

Değişkenler 
 

S Test 
Değerleri 

Cinsiyet 

Kadın  3,3115 ±1,28989 t=-0,342 

p=0,733 
Erkek     3,3786 ±1,37908 

Eğitim Düzeyi 

     Lisans 1. ve 2. sınıflar 3,3710 ±1,28655 
F=1,165 

p=0,314 
     Lisans 3. ve 4. sınıflar 3,1207 ±1,21868 

Lisansüstü-Mezun 3,4625 ±1,40698 

Yaş Grupları 

22 ve daha küçük 3,2667 ±1,12854 t=-0,770 

p=0,442 
23 ve daha büyük 3,4105 ±1,40747 

Teknoloji ile İlgili Ders Almış Olma 

     Evet 3,4206 ±1,25358 t=0,984 

p=0,326 
    Hayır 3,2366 ±1,39017 

Endüstri 4.0 Hakkında Bilgi/Fikir Sahibi Olma 

Evet 3,9766 ±1,00952 t=12,046 

p=0,000 
Hayır 2,1944 ±,99490 

Endüstri 4.0 konusunda “Farkındalık” boyutu ile ilgili cinsiyet, eğitim düzeyi, yaş grupları ve teknoloji 
ile ilgili ders almış olma değişkenleri bağlamında hiçbir anlamlı farka rastlanmamıştır. Ancak Endüstri 
4.0 hakkında bilgi/fikir sahibi olma değişkeni, doğruda ilişkili kurulabilen farkındalık boyutu ile 
anlamlı bir ilişki içindedir. Buna göre, bilgi/fikir sahibi olan katılımcılar 3,9766 ±1,00952 puanla 
oldukça yüksek farkındalık ortalamasına sahipken, bilgi/fikir sahibi olmayanlar 2,1944±,99490 
oldukça düşük farkındalık ortalaması göstermişlerdir. 

4.Sonuç 

Çalışma sonucunda, geleceğin sağlık yöneticilerinin Endüstri 4.0 konusunda Sağlık Yöneticisi 
adaylarının özellikle Endüstri 4.0’ın getireceği yenilikler ve fırsatlar algılarının yüksek olduğu 
gözlemlenmiştir. Endüstri 4.0 hakkında bilgi sahibi olmanın, yenilikler ve fırsatlar hakkında ayırt edici 
nitelik kazandırdığı söylenebilir. Bu bağlamda, geleceğin sağlık yöneticilerine geleceğin sağlık 
teknolojileri hakkında müfredat dahilinde daha yoğun bilgi ve beceri aktarımının katkı sağlayacağı 
söylenebilir. Kadın ve daha genç katılımcıların tehdit algılarının daha yüksek olması, yine eğitim 
yoluyla daha makul bir seviyeye çekilmelidir. Tehdit algısına benzer şekilde robotlaşma algısında da 
kadın katılımcıların daha çekinik olmaları, sebepleri dahilinde irdelenmelidir. Robotlaşmaya bakışın 
teknoloji ile ilgili herhangi bir ders alan bireylerde daha olumlu olması, Endüstri 4.0 ile ilgili 
eğitimlerin olumlu çıktıları olduğunun göstergesi olarak değerlendirilebilir.  

Bu çalışma ile elde edilen en önemli sonuç, Endüstri 4.0’ın sağlık yönetimi eğitim müfredatına 
eklenmesi gerektiğidir. Teknoloji çok hızlı bir değişim ve gelişim içindeyken, bugünün 
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teknolojilerinden ziyade geleceğin teknolojilerini konuşan, geleceğin teknolojilerinin fikri alt 
yapısında yer alabilecek, bürokrasi ve yönetim sürecinde yaşanacak olası değişimlere ne hızlı uyum 
refleksini gösterecek bireylerin yetiştirilmesi, alanın sağlıklı gelişimi ve kalite standartları açısından 
büyük önem arz etmektedir. Ayrıca sağlık ekonomisi alanında özellikle maliyet analizleri konusunda 
yetişmiş uzmanlara büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Gerek lisans, gerekse lisansüstü programlarda 
geleceğin teknolojilerini değerlendirecek, maliyet analizlerini yapacak insan kaynağı yetiştirmeye en 
uygun akademik alanlardan biri kuşkusuz Sağlık Yönetimi anabilim dalıdır. Bu bağlamda teknoloji 
temelli derslerin tüm sağlık yönetimi adaylarınca alınmasının sağlanması, bu ders müfredatlarının 
güncel tutulmasının gerekli olduğu söylenebilir.  

Çalışmanın sonunda eğitimin mevcut devre değil, öğrencilerin meslek hayatının içinde olacakları 
devre göre, öngörülü ve gelecek odaklı verilmesi gerektiğini vurgulamak yerinde olacaktır. İçinde 
bulunduğumuz çağ, insanlık tarihinin hiç görmediği bir hızla veri ve bilgi üretmekte, bu da eşsiz hızda 
bir gelişimin olduğunu göstermektedir. Bu denli hızlı gelişen ve Endüstri 4.0 gibi devrimsel nitelikte 
yeniliklerin ortaya çıktığı küresel bir sistemde, klasik eğitimin bir adım ötesine geçilerek, öğrencilerin 
geleceği hayal edebilmeleri, bugünü aşabilmeleri sağlanmalıdır. Bu çalışma da Sağlık Yönetimi 
alanında gelecek odaklı eğitimlerle, yarının sistemine hazırlanmış Sağlık Yöneticilerinin yetişmesine 
mütevazı bir katkı sağlama çabası ile hazırlanmıştır. 
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SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ BENLİK 
SAYGILARI İLE AKADEMİK ÖZ-YETERLİLİK 

DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 

Gamze Kutlu1 
Fatih Durur2 

Yasemin Akbulut3 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, sağlık yönetimi öğrencilerinin mesleki benlik saygılarını ve akademik öz-yeterliliklerini bazı 
sosyo-demografik değişkenlere göre inceleyerek aralarındaki ilişkinin ortaya konulmasıdır. Araştırma 317 
öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak üç bölümden oluşan anket formu 
kullanılmıştır. Birinci bölümde katılımcılara ilişkin tanımlayıcı bilgilere, ikinci bölümde “Mesleki Benlik Saygısı 
Ölçeği”ne, son bölümde ise “Akademik Öz-yeterlilik Ölçeği” ne ait ifadeler yer almaktadır. Araştırma sonucunda, 
cinsiyete göre mesleki benlik saygısı puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık olduğu ve kadın öğrencilerin 
mesleki benlik saygılarının erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca, sağlık yönetimi 
öğrencilerinin akademik öz-yeterlilik ve mesleki benlik saygısı arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki olduğu 
bulunmuştur. Buna göre, akademik öz yeterliliğe sahip öğrencilerin güçlü bir mesleki benlik saygısına sahip 
olacağı sonucuna varılabilir. Bu nedenle, üniversiteler öğrencilerin hem eğitim hem de öğretim düzeylerini 
artıracak faaliyetlerde bulunarak mesleki rollerini yerine getirmelerinde uygun bir zemin sağlayabilir. 
Anahtar Kelimeler: Akademik Öz-Yeterlilik, Mesleki Benlik Saygısı, Sağlık Yönetimi Eğitimi 

THE DETERMINATION OF PROFESSIONAL SELF ESTEEM AND 
ACADEMIC SELF- EFFICACY LEVELS OF HEALTHCARE 

MANAGEMENT STUDENTS 
Abstract 

The aim of this study is to reveal the relationship between health management students' professional self-esteem 
and their academic self-efficacy according to some socio-demographic variables. The research was conducted 
with the participation of 317 students. A questionnaire consisting of three parts was used as data collection tool. 
The first section contains descriptive information on participants, the second section on "Professional Self-Esteem 
Scale", and the last section on "Academic Self-Efficacy Scale". As a result of the research, it was found that there 
is a significant difference between the average scores of professional self-esteems according to sex and that the 
professional self-esteem of female students is higher than male students. It has also been found that health 
management students have a weak relationship on the positive side between academic self-efficacy and 
professional self-esteem. Accordingly, it can be concluded that students with academic self-efficacy will have a 
strong professional self-esteem. For this reason, universities may provide an appropriate basis for their students 
to fulfill their professional roles by engaging in activities that will increase the level of education and teaching of 
students. 

Key Words: Academic Self-Efficacy, Health Management Education, Professional Self-Esteem 

1. Giriş

Bandura’nın Sosyal Öğrenme Kuramına göre öz yeterlik “bireyin belli bir performansı göstermek için 
gerekli etkinliği organize edip, başarılı olarak yapma kapasitesine duyduğu inanç” olarak 
tanımlanmaktadır. Bandura’ya göre yüksek ve düşük öz yeterliğe sahip bireylerin düşünce ve 
davranışlarında farklılıklar bulunmaktadır (Bandura, 1994: 71). Düşük öz yeterliğe sahip bireyler zor 

1Arş. Gör., Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, gkutlu@ankara.edu.tr 
2Arş. Gör., Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, durur@ankara.edu.tr 
3Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, akbulut@health.ankara.edu.tr 
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durumlardan ya da güç işlerden kaçınma eğilimi gösterirken; yüksek öz yeterliğe sahip bireyler böyle 
bir durumu kendileri için tehdit olarak görmek yerine söz konusu durumla baş etmeye çalışmaktadırlar. 
Başka bir ifadeyle, eğer birey herhangi bir işi başarıyla tamamlama kapasitesine sahip olduğunu 
düşünüyorsa kendisi için yüksek hedefler belirlemekte ve bu hedeflere ulaşabilmek için daha fazla 
gayret göstermektedir. Bu durum, bireyin performansını olumlu yönde etkilemektedir (Ergür, 2016). 
Akademik öz-yeterlilik ise “öğrencinin bireysel olarak akademik bir işi başarıyla tamamlayabileceğine 
ilişkin var olan inancı” olarak tanımlanmaktadır (Zimmerman, 2000; Chun ve Choi, 2005; Akbay ve 
Gizir, 2010). 

Mesleki benlik saygısı, bireyin tercih ettiği mesleğe karşı geliştirdiği değerlilik yargısıdır. Bireyin 
mesleğini ne ölçüde değerli gördüğünü ve mesleki benliğinden hissettiği haz, gurur ve saygısının 
derecesini ortaya koymaktadır (Arıcak, 1999; Dursun vd., 2014). Mesleki Benlik Saygısı "kişinin 
mesleğine yönelik olumlu ya da olumsuz tutumu" olarak tanımlanırken; Akademik Öz-yeterlik, kişinin 
belirli bir akademik görevi gerçekleştirme konusundaki güveni ile ilgilidir.  Öğrenme alanında her iki 
kavram da akademik başarı ve kariyer planlamasıyla yakından ilgilidir (Alyami vd.,2017). Bir meslek 
grubunun kendisi ve mesleği hakkındaki imajı onun başarısını biçimlendiren önemli bir etmendir. 
Çünkü kişi bu imaja uygun olacak şekilde davranışlarda bulunur. 

Ulusal ve uluslararası literatür incelendiğinde öğrencilerde mesleki benlik saygısı ve akademik öz-
yeterlilik konuları üzerine yapılmış çok sayıda çalışma bulunmaktadır (Joo vd., 2000; Arıcak ve Dilmaç, 
2003; Demir vd., 2011; Oğuz, 2012; Jahromi vd., 2014; Yalmancı ve Aydın, 2014; Kabaran vd., 2016). 
Ancak mesleki benlik saygısı ve akademik öz-yeterlilik arasındaki ilişkinin incelendiği sınırlı sayıda 
çalışma bulunmaktadır (Afari vd., 2012; Farajpour vd., 2014; Sönmez ve Göç, 2018; Arslan vd., 2018). 

Bu çalışmanın amacı, sağlık yönetimi öğrencilerinin mesleki benlik saygılarının ve akademik öz-
yeterliliklerini bazı sosyo-demografik değişkenlere göre inceleyerek aralarındaki ilişkinin ortaya 
konulmasıdır. 

2. Yöntem

Bu araştırma, sağlık yönetimi bölümü öğrencilerinin mesleki benlik saygısı ile akademik öz-yeterlilik 
düzeylerini belirlemek ve mesleki benlik saygısı puanları ile akademik öz-yeterlilik puanları arasındaki 
ilişkiyi ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın evrenini, 2017 yılında Sağlık Yönetimi 
Zirvesi’ne katılan sağlık yönetimi bölümü öğrencileri oluşturmaktadır.  Çalışmada örneklem seçilmemiş 
ve evreninin tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır. Çalışmaya toplam 21 farklı üniversiteden 330 öğrenci 
katılmış ancak analize uygun olmayan 13 anket çalışmaya dâhil edilmemiş ve analizler 317 anket formu 
üzerinden gerçekleştirilmiştir. Çalışma yalnızca Sağlık Yönetimi Zirvesi’ne katılan öğrenciler ile 
sınırlıdır dolayısıyla elde edilen sonuçlar tüm öğrencilere genellenemez. Anket formları öğrencilere 
uygulanmadan önce gerekli etik kurul ve araştırma izni alınmıştır.  

2.1. Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak üç bölümden oluşan anket formu kullanılmıştır. Birinci bölümde 
katılımcılara ilişkin tanımlayıcı bilgilere, ikinci bölümde “Mesleki Benlik Saygısı Ölçeği”ne, son 
bölümde ise “Akademik Öz-yeterlilik Ölçeği” ne ait ifadeler yer almaktadır. Tanımlayıcı özelliklere 
ilişkin bilgi formunda katılımcıların cinsiyeti, yaşı, sınıfı, mezun olunan lise türü, okuduğu üniversite, 
yaşadığı yer, anne ve babasının eğitim durumu ve yaşadığı yer, ailesinin tutumu ve arkadaşlarıyla olan 
ilişkiler olmak üzere toplam 10 soru bulunmaktadır. 

Mesleki Benlik Saygısını belirleyebilmek için Arıcak (1999) tarafından geliştirilen ve geçerlik ve 
güvenirlik çalışmaları yapılan Mesleki Benlik Saygısı Ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçek, bir alanda 
mesleki eğitim gören ya da bir mesleği icra eden 17 yaş ve üzeri bireylerin ilgili mesleğe olan saygı 
tutumlarını ölçmek amacıyla uygulanmaktadır. Mesleki Benlik Saygısı ölçeği 14’ü olumlu 16’sı ise 
olumsuz ifadeleri içeren toplam 30 maddeden oluşmaktadır. Ölçek 5’li likert yapıdadır ve tamamen 
katılıyorum (5) ve kesinlikle katılmıyorum (1) olacak şekilde puanlanmaktadır. Olumsuz maddelerde 
puanlama ters yönde yapılmaktadır. Her maddeye verilen puan toplanmakta ve toplam puan elde 
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edilmektedir. Ölçeğin genelinden alınabilecek en yüksek puan 150 en düşük puan ise 30’dur. Ölçek 
sahibinden gerekli izinler alınmıştır.    

Akademik öz-yeterlilik düzeyini ölçmek için ise Jerusalem ve Schwarzer (1981) tarafından geliştirilen, 
Yılmaz ve diğerleri (2007) tarafından Türkçeye uyarlanarak geçerlilik ve güvenilirliği incelenen 
‘‘Akademik Öz-Yeterlilik Ölçeği’’nden yararlanılmıştır. Ölçek 7 maddeden oluşmakta ve 4’lü likert 
tipinde hazırlanmış olup, “bana hiç uymuyor” (1) ile “bana tamamen uyuyor” (4) arasında değer 
almaktadır. Ölçekten alınacak yüksek puanlar yüksek düzeyde akademik öz-yeterliliğe işaret 
etmektedir. Ölçeğin genelinden alınabilecek en yüksek puan 28, en düşük puan ise 7’dir.  

2.2. Ölçeklere İlişkin Betimleyici İstatistikler ve Güvenilirlik Değerleri 

Güvenilirlik analizi gerçekleştirilmeden önce ölçeklerde yer alan ters kodlanmış ifadeler yeniden 
kodlanarak düzeltilmiş ve ölçekte yer alan ifadeler güvenilirlik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmada 
verilerin güvenilirliğini test etmek amacıyla Cronbach Alpha katsayısından yararlanılmıştır. Cronbach 
Alpha Katsayısı 0 ile 1 arasında değer almaktadır. 0,00 ≤ α <0,40 ise ölçek güvenilir değildir. 0,40 ≤ α 
<0,60 arasında ölçeğin güvenirliği düşük, 0,60 ≤ α <0,80 arasında ölçek oldukça güvenilir, 0,80 ≤ α 
<1,00 arasında ise yüksek derecede güvenilir kabul edilmektedir (Kalaycı, 2014:405). Çalışma 
kapsamında kullanılan ölçeklere ve alt boyutlara ilişkin madde sayıları ve Cronbach Alpha Güvenilirlik 
Katsayıları Tablo 1’de sunulmuştur. Buna göre, Mesleki Benlik Saygısı (0,933) ve Akademik Öz-
yeterlilik (0,747) ölçeklerinden elde edilen verilerin güvenilir olduğu görülmektedir.  

Tablo 1. Ölçeklere İlişkin Cronbach Alpha Güvenilirlik Değerleri 

Çalışmada kullanılan ölçekler dikkate alınarak hesaplanan ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 
2'de verilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin mesleki benlik saygısı puan ortalamasının 
113,256±1,047; akademik öz-yeterlilik puan ortalamasının 21,138±,199 olduğu bulunmuştur. (Tablo 2). 

Tablo 2. Ölçeklere İlişkin Betimleyici İstatistikler 

Ölçekler İfade sayısı Min Mak SS 

Mesleki Benlik Saygısı Ölçeği 30 51 150 113,256 1,047 

Akademik Öz-yeterlilik Ölçeği 7 10 28 21,138 ,199 

2.3. Verilerin Analizi 

Araştırmada katılımcıların tanımlayıcı özelliklerini incelemek, mesleki benlik saygısı düzeyini ve 
akademik öz-yeterlilik düzeylerini belirlemek amacıyla betimleyici istatistiklerden (frekans, ortalama, 
standart sapma, minimum ve maksimum değerler) yararlanılmıştır. Sosyo-demografik özellikler ile 
mesleki benlik saygısı ve akademik öz-yeterlilik arasında fark olup olmadığını belirlemek için Mann-
Whitney U (MWU) ve Kruskal Wallis H-testi kullanılmıştır. Bu duruma, veri toplama işlemi 
gerçekleştirildikten sonra normallik dağılımlarına göre karar verilmiştir. Araştırma kapsamında bu iki 
ölçek arasındaki ilişkinin gücünü ve yönünü belirlemek amacıyla korelâsyon ve regresyon analizleri 

Ölçekler Madde 
Sayısı 

Araştırma Sonucunda Elde Edilen 
Cronbach Alpha Katsayısı 

Mesleki Benlik Saygısı 30 0,933 

Akademik Öz-yeterlilik 7 0,747 
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yapılmıştır. Verilerin analizinde SPSS istatistik paket programı kullanılmış ve anlamlılık düzeyi p<0,05 
olarak kabul edilmiştir. 

3. Bulgular

Tablo 3’te araştırmaya katılan sağlık yönetimi bölümü öğrencilerine ilişkin tanımlayıcı bulgular yer 
almaktadır. Katılımcıların % 76,3’ü kadın ve yaş ortalaması 20’dir.  Araştırma grubunun %35’i birinci 
sınıf ve %31,2’si ikinci sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Ayrıca %62,8’i yurtta kalmakta ve %58,4’ü 
Anadolu lisesi mezunudur. Katılımcılar, 21 farklı üniversitenin öğrencileri olup en fazla Ankara 
(%12,6), Osmangazi (%10,7), Afyon Kocatepe (%10,4), Kırıkkale (%10,4) ve Hacettepe (%10,1) 
üniversitesi öğrencileri olduğu bulunmuştur. Ayrıca araştırma grubunun %53’ünün ailesinin ilde 
yaşadığı, %59’unun annesinin ilkokul mezunu, %57’sinin babasının ilkokul ve ortaokul mezunu olduğu 
saptanmıştır. Katılımcıların %53’ü ailesinin demokratik ve hoşgörülü olduğunu, %47’si ise koruyucu 
ve denetleyici olduğunu ifade etmiştir.  

Tablo 3. Sosyo-demografik Değişkenlerine Ait Tanımlayıcı İstatistikler 

Değişkenler Özellikler Sayı Yüzde 
(%) 

Cinsiyet Kadın 242 76,3 
Erkek 75 23,7 

Yaş ( :20,04) 20 yaş altı 129 40,7 
20 yaş ve üzeri 188 59,3 

Sınıf 

1.sınıf 111 35,0 
2.sınıf 99 31,2 
3.sınıf 65 20,5 
4.sınıf 42 13,2 

Mezun olunan lise türü 

Anadolu Lisesi 185 58,4 
Meslek Lisesi 48 15,1 
Genel Lise 43 13,6 
Anadolu Öğretmen Lisesi 13 4,1 
Fen Lisesi 7 2,2 
Diğer 21 6,6 

Yaşadığı Yer 
Ev arkadaşımla 60 18,9 
Ailemle 58 18,3 
Yurtta 199 62,8 

Ailenin Yaşadığı Yer 
Köy 53 16,7 
İlçe 94 29,7 
İl 170 53,6 

Annenin Eğitim Durumu 

İlkokul 189 59,6 
Ortaokul 54 17,0 
Lise 57 18,0 
Lisans 15 4,7 
Lisansüstü 2 ,6 

Babanın Eğitim Durumu 

İlkokul 107 33,8 
Ortaokul 79 24,9 
Lise 79 24,9 
Lisans 49 15,5 
Lisansüstü 3 ,9 

Ailenin Tutumu Demokratik ve hoşgörülü 168 53,0 
Koruyucu ve denetleyici 149 47,0 
Genellikle olumlu ve sakin 286 90,2 
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Arkadaşlarla olan 
ilişkileri 

Aramızda sözel tartışmalar veya 
fiziksel kavgalar oluyor 

31 9,8 

TOPLAM 317 100 

Cinsiyete göre mesleki benlik saygısı puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık olduğu ve kadın 
öğrencilerin (114,428±18,003) mesleki benlik saygısının erkek öğrencilere (109,480±20,375) göre daha 
yüksek olduğu bulunmuştur (p<0,05)  (Tablo 4). Ancak sınıf, ailesinin yaşadığı yer, anne-baba eğitim 
durumu, ailenin tutumu ve arkadaşlarıyla olan ilişkileri değişkenlerine göre istatistiksel açıdan anlamlı 
bir fark bulunmamıştır (p>0,05). İstatistiksel açıdan anlamlı olmamakla birlikte, ikinci sınıf öğrencileri, 
ev arkadaşlarıyla yaşayan öğrenciler, demokratik ve hoşgörülü davranan ailelerde yaşayan öğrencilerin 
mesleki benlik saygısı daha yüksek çıktığı dikkat çekmiştir.  

Tablo 4. Mesleki Benlik Saygısına Yönelik Bulgular 

Değişken Tür 
Mesleki Benlik Saygısı 

n Ort. S.S. 

Cinsiyet 

Kadın 242 114,268 18,003 

Erkek 75 109,480 20,375 

MWU 7693,500 
P 0,046 

Sınıf 

1.sınıf 111 112,207 17,437 

2.sınıf 99 115,494 17,078 

3.sınıf 65 111,200 20,800 

4.sınıf 42 113,023 21,830 
χ2 1,912 
P ,591 

İkamet yeri 

Ev arkadaşımla1 60 113,066 22,016 

Ailemle2 58 110,448 21,168 

Yurtta3 199 113,939 16,736 
χ2 1,206 
P ,547 

Ailenin Yaşadığı yer 

Köy 53 113,754 17,268 
İlçe 94 113,223 19,616 
İl 170 112,894 18,656 
χ2 ,463 
P ,793 

Anne Eğitim Durumu 

İlkokul 189 113,052 17,780 
Ortaokul 54 110,963 20,234 
Lise 57 113,526 19,598 
Lisans ve üstü 17 119,647 20,189 
χ2 2,661 
P ,447 

Baba Eğitim Durumu 

İlkokul 107 111,644 19,873 
Ortaokul 79 117,177 14,311 
Lise 79 109,455 19,311 
Lisans ve üstü 52 115,653 19,948 
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χ2 7,425 
P 0,60 

Ailenin Tutumu 

Demokratik ve 
hoşgörülü 

168 114,660 18,473 

Koruyucu ve 
denetleyici 

149 111,419 19,139 

MWU 11012,000 

P ,065 

Arkadaşlarla olan 
ilişkileri 

Genellikle olumlu ve 
sakin 

286 113,402 17,693 

Aramızda sözel 
tartışmalar veya 
fiziksel kavgalar oluyor 

31 110,677 26,281 

MWU 4378,500 
P ,910 

Akademik öz-yeterlilik ölçeği ile sosyo-demografik değişkenler arasındaki ilişki incelendiğinde 
istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo5). İstatistiksel olarak anlamlı 
olmamakla birlikte, erkek öğrencilerin, 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin, demokratik ve hoşgörülü davranan 
ailelerde yaşayan öğrencilerin akademik öz-yeterlilik düzeyi yüksek bulunmuştur.   

Tablo 5. Akademik Öz-Yeterliliğe Yönelik Bulgular 

Değişken Tür 
Akademik Öz-yeterlilik 

N Ort. S.S. 

Cinsiyet 

Kadın 242 20,962 3,673 

Erkek 75 21,706 3,092 

MWU 8159,000 
P 0,185 

Sınıf 

1.sınıf 111 20,964 3,592 

2.sınıf 99 20,626 3,499 

3.sınıf 65 21,461 3,787 

4.sınıf 42 22,309 3,072 
χ2 6,814 
P 0,78 

İkamet yeri 

Ev arkadaşımla1 60 21,900 3,187 
Ailemle2 58 20,689 3,907 
Yurtta3 199 21,040 3,534 

χ2 3,259 
P ,196 

Ailenin Yaşadığı yer 

Köy 53 20,962 3,647 
İlçe 94 21,138 3,620 
İl 170 21,194 3,507 
χ2 ,510 
P ,775 
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Anne Eğitim Durumu 

İlkokul 189 21,042 3,660 
Ortaokul 54 21,629 3,217 

Lise 57 20,912 3,413 
Lisans ve üstü 17 21,411 3,969 

χ2 1,425 
P ,700 

Baba Eğitim Durumu 

İlkokul 107 21,514 3,516 
Ortaokul 79 20,506 3,661 

Lise 79 20,898 3,539 
Lisans ve üstü 52 21,692 3,404 

χ2 3,893 
P ,273 

Ailenin Tutumu 

Demokratik ve 
hoşgörülü 

168 21,178 3,373 

Koruyucu ve denetleyici 149 21,104 3,708 
MWU 12466,500 

P ,951 

Arkadaşlarla olan 
ilişkileri 

Genellikle olumlu ve 
sakin 

286 21,080 3,503 

Aramızda sözel 
tartışmalar veya fiziksel 
kavgalar oluyor 

31 21,677 4,011 

MWU 3932,500 
P ,300 

Akademik öz-yeterlilik ile mesleki benlik saygısı arasında ilişki olup olmadığını belirlemek amacıyla 
korelasyon analizi yapılmıştır (Tablo 6). Analiz sonuçları, iki ölçek arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişki 
olduğunu göstermektedir. Buna göre, Akademik öz yeterliliği yüksek olan öğrencilerin mesleki benlik 
saygılarının da yüksek olabileceği söylenebilir (r=,228; p<0,01). 

 Tablo 6. Korelâsyon Sonuçları 

**p<0,01 

Çalışmada kullanılan ölçeklerin korelasyon analizi yapıldıktan sonra, aralarında ilişki bulunan ölçeğin 
etkilerini yordamak amacıyla regresyon analizi modeli geliştirilmiştir. Geliştirilen modelde akademik 
öz-yeterlilik ölçeğinin, öğrencilerin mesleki benlik saygıları üzerindeki etkisinin ortaya konulması 
amaçlanmıştır. Tablo 7’de regresyon modeline ilişkin istatistiksel tahminler modelin anlamlı ve 
kullanılabilir olduğunu görülmektedir (F=17,281; p=0,000). Modelin ilişki katsayısı 0,049 olup toplam 
varyansın yaklaşık %5’ini açıklamaktadır. Modelde, standardize edilmiş regresyon katsayısı (β=0,228) 
pozitif yönlüdür ve akademik öz-yeterlilik mesleki benlik saygısını istatistiksel olarak pozitif yönde 
anlamlı bir şekilde etkilemektedir. 

1 2 

Mesleki Benlik Saygısı 1.000 ,228 

Akademik Öz-yeterlilik ,228** 1,000 
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Tablo 7. Regresyon Sonuçları 

 Bağımlı Değişken: Mesleki Benlik Saygısı 

4. Tartışma ve Sonuç

Bu çalışmada, sağlık yönetimi öğrencilerinin mesleki benlik saygısı ile akademik öz-yeterlilik düzeyi 
belirlenmiş ve sosyo-demografik değişkenlere göre farklılık olup olmadığı incelenmiştir. Ayrıca, sağlık 
yönetimi öğrencilerinin bireysel olarak akademik bir işi başarıyla tamamlayabileceğine yönelik inancına 
sahip olması ile mesleğine verdiği değer arasındaki ilişki incelenmiştir.  

Araştırmada kullanılan Mesleki Benlik Saygısı Ölçeğinden alınabilecek en yüksek puan 150, en düşük 
puan 30’dur.  Buna göre, bu çalışmada ölçekten alınan en yüksek puanın 150, en düşük puanın 51 olduğu 
bulunmuştur. Öğrencilerin mesleki benlik saygısı toplam puan ortalamasının ise 113,25 olduğu tespit 
edilmiştir. Bekar vd., (2017) tarafından yapılan çalışmada, hemşire ve sosyal hizmet bölümü 
öğrencilerinin mesleki benlik saygılarının mezuniyet öncesi ve sonrası değişimleri değerlendirilmiştir. 
Buna göre, hemşirelik öğrencilerinin mesleki benlik puan ortalamasının 114,72 iken, sosyal hizmet 
öğrencilerinin puan ortalamasının 121,18 olduğu bulunmuştur. Fırat Kılıç (2018) tarafından yapılan bir 
diğer çalışmada, Doğu Akdeniz Üniversitesi hemşirelik öğrencilerinin eğitim stresi ve mesleki benlik 
saygısı arasındaki ilişki incelenmiştir. Buna göre, mesleki benlik saygısı ölçeğinden aldıkları ortalama 
puan 113,14 olarak bulunmuştur.  

Araştırma grubu cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde, mesleki benlik saygısı puan ortalamaları 
arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık olduğu bulunmuş ve kadın öğrencilerin mesleki benlik 
saygılarının erkeklere göre yüksek olduğu saptanmıştır. Farklı örneklem grubu üzerinde yapılan 
çalışmalar incelendiğinde benzer bulgulara ulaşılmıştır. Demir vd., (2011) okul öncesi öğretmenliği 
birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinin mesleki benlik saygısı düzeylerini inceledikleri çalışmalarında, 
kadın öğrencilerin erkeklere kıyasla mesleki benlik saygısı puan ortalamaları daha yüksek bulunmuştur. 
Arıcak ve Dilmaç (2003) tarafından, Psikolojik Danışma ve Rehberlik öğrencileri üzerinde yaptıkları 
çalışmalarında kadın öğrencilerin erkek öğrencilere göre mesleki benlik saygısı puanlarının anlamlı 
düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır.  Fırat Kılıç (2018) tarafından yapılan çalışmada benzer bulgulara 
ulaşılmış olup kadın öğrencilerin puan ortalamasının (118) erkek öğrencilere kıyasla (107,5) daha 
yüksek olduğu bulunmuştur. Jahromi vd., (2014) tarafından İran Şiraz Üniversitesi hemşirelik 
öğrencileri üzerinde yaptıkları çalışmalarında mesleki benlik saygısı puan ortalamasının kadın 
öğrencilerde (205,06), erkek öğrencilere kıyasla (176,58) daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu tür 
farklılıkların, kadın öğrencilerin daha güçlü bir benlik kavramına sahip olmalarından ve çoğu 
hemşirenin de kadın olmasından kaynaklanabileceği belirtilmiştir (Jahromi vd.,2014).  

Araştırma grubunun mesleki benlik saygılarının okuduğu sınıfa göre istatistiksel olarak anlamlı 
olmadığı bulunmuştur. İstatistiksel açıdan anlamlı olmamakla birlikte ikinci sınıf öğrencilerinin 
(115,49) puan ortalaması diğer sınıflarda okuyan öğrencilere göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. 
Konuk Şener vd., (2011) tarafından yapılan çalışmada, mesleki benlik saygısı ölçeği puan ortalaması 
birinci sınıf öğrencilerinde (116,93), dördüncü sınıf öğrencilerine (117,24) kıyasla düşük olduğu 
saptanmış ancak aralarındaki bu fark anlamlı bulunmamıştır. Yapılan çalışmalar, son sınıfa gelen 
öğrencilerin mesleki benlik saygısı puan ortalamalarının ilk sınıfa kıyasla düştüğünü göstermiştir 
(Sarıkoç ve Kaplan, 2017; Konuk Şener vd., 2011). Bunun nedenleri olarak, birinci sınıfta mesleğin 
zorluklarıyla henüz karşılaşmamış olmaları ve yorucu bir sınav süreci ardından mesleklerini seçmiş 
olmanın verdiği rahatlık olabileceği belirtilmiştir. Ayrıca dördüncü sınıfta öğrenciler yoğun ve stresli 
bir çalışma ortamına sahip olan hastanelerde staja çıkmasının etkisi de olabilir.  

Katsayı Standart Hata Beta t p 
Sabit 87,813 6,177 - 14,216 ,000 
Akademik Öz-yeterlilik 1,198 ,288 ,228 4,157 ,000 

R=0,052    R2=0,049    (F=17,281; p=0,000)   Durbin Watson=1,91 
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Araştırma grubunun anne ve baba eğitim durumlarına göre mesleki benlik saygılarının farklılaşıp 
farklılaşmadığının belirlenmesine yönelik yapılan analiz sonucunda, istatistiksel açıdan anlamlı bir 
farklılık bulunmamıştır.  Bu durum mesleğin her eğitim seviyesinden insan tarafından tercih edilebilir 
bir meslek olarak görüldüğü şeklinde yorumlanabilir. Ailenin tutumu ile mesleki benlik saygısı arasında 
istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Ancak ailesinin tutumu demokratik ve hoşgörülü 
olan katılımcıların koruyucu ve denetleyici olanlara kıyasla mesleki benlik saygısı puan ortalamalarının 
daha yüksek olduğu söylenebilir. Demokratik ve hoşgörülü tutuma sahip olan ailelerdeki çocukların bir 
birey olarak kabul edilmesi, alınan kararlara katılması, anne-baba davranışlarını eleştirebilmesi ve belirli 
konurlarda kendi kendine karar vermesi için fırsatlar sunulur (Erbil vd., 2006). Koruyucu ve denetleyici 
tutuma sahip olan aileler çocuğunu gereğinden fazla kontrol etmesi ve bunun sonucunda diğer insanlara 
bağımlı, karar almada zorlanan ve güven duymayan birey olarak yetişmektedir. Bu nedenle, ailenin 
çocuğuna karşı tutumu çocuğun meslek hayatında karşılaşabileceği olumsuz koşullar ve sorunların 
çözümünde etkin bir rol oynayabilmesi açısından oldukça önemlidir (Tezel Şahin ve Cevher, 2007; 
Yılmaz ve Kesici, 2014).  

Araştırmada kullanılan akademik öz-yeterlilik ölçeğinden alınabilecek en düşük puan 10, en yüksek 
puan ise 28’dir. Sağlık Yönetimi bölümü öğrencilerinin akademik öz-yeterlilik puan ortalamasının 
21,138 olduğu bulunmuştur. Bu sonuç bölüm öğrencilerinin akademik öz-yeterliliklerinin yüksek 
olduğunu göstermektedir. Yalmancı ve Aydın (2014) tarafından yapılan çalışmada Fen Bilgisi 
Öğretmenliği öğrencilerinin ortalama akademik öz-yeterlilik puanı 20,28 bulunmuştur. Kabaran vd., 
(2016) tarafından Eğitim Fakültesi öğrencileri üzerinde yapılan çalışmada ortalama akademik öz-
yeterlilik puanı 19,54 olarak belirlenmiştir. Bir başka çalışmada ise Eroğlu vd., (2017) Spor Bilimleri 
Fakültesi öğrencilerinin ortalama akademik öz-yeterlilik puanını 20,86 olarak bulmuştur. 

Araştırma grubu cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde, akademik öz-yeterlilik puan ortalamaları 
arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık bulunamamıştır ancak erkek öğrencilerin akademik öz-
yeterlilik puan ortalamalarının kadınlara göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Farklı örneklem grubu 
üzerinde yapılan çalışmalar incelendiğinde kadınların akademik öz-yeterlilik puan ortalamasının daha 
yüksek olduğunu az sayıda çalışma bulunurken (Joo vd., 2000; Aktaş, 2017), birçok çalışmada erkek 
öğrencilerin akademik öz-yeterlilik puan ortalamaları kadınlara göre yüksek bulunmuştur (Akbay ve 
Gizir, 2010; Durdukoca, 2010; Özsüer vd., 2011; Oğuz 2012; Yalmancı ve Aydın, 2014; Ergür, 2016, 
Kabaran vd., 2016; Eroğlu vd., 2017). Bu durum önyargılar, toplumsal ve kültürel cinsiyet ayrımcılığı 
nedeniyle erkeklerin ön plana çıkarılması sonucuna bağlanmıştır (Usher ve Pajores, 2008; Ergür, 2016). 

Araştırma grubunun akademik öz-yeterliliklerinin okuduğu sınıfa göre istatistiksel olarak anlamlı 
olmadığı bulunmuştur. Bununla beraber üçüncü ve dördündü sınıf öğrencilerinin akademik öz-yeterlilik 
puan ortalamaları diğer sınıflara göre daha yüksektir. Literatürde bu sonucu destekleyen çalışmalar 
bulunmaktadır. Oğuz (2012) tarafından Sınıf Öğretmeliği Bölümü öğrencileri üzerinde yapılan 
çalışmada, dördüncü sınıf öğrencilerinin en yüksek akademik öz-yeterlilik puanına sahip olduğu 
bulunmuştur. Yalmancı ve Aydın (2014) tarafından Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencisi üzerinde yapılan 
çalışmada ise sınıflar arası anlamlı fark bulunmuş, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin daha yüksek 
akademik öz-yeterliliğe sahip olduğu belirlenmiştir. Ergür (2016) tarafından İngilizce Bölümü 
öğrencileri üzerinde yapılan başka bir çalışmada, sınıf düzeyi yükseldikçe akademik öz-yeterlilik 
puanının da arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Bunun nedeni olarak öğrencilerin her geçen yıl akademik 
çalışma ortamına ve üniversite yaşamına adaptasyonlarının artması gösterilebilir. Araştırmada ikamet 
yeri, ailenin yaşadığı yer, anne ve baba eğitim durumu, ailenin tutumu, arkadaşlarla olan ilişkiler 
değişkenleri ile akademik öz-yeterlilik arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.  

Literatürdeki çalışmalar yüksek akademik öz yeterliliğe sahip kişilerin genellikle daha fazla 
çalıştıklarını, daha başarılı olduklarını ve daha fazla kararlılık gösterdiklerini ortaya koymuştur 
(Burgoon vd., 2012; Farajpour vd., 2014). Çoğu çalışmada benzer olarak, yüksek benlik saygısına sahip 
olan kişilerin iyimser ve etkili bir şekilde baş etme gibi olumlu duygularla ilişkilendirildiği 
gözlemlenmiştir (Okan ve Döğer, 2017). Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılan bir çalışmada 225 
üniversite öğrencisinin benlik saygısı ile akademik performans arasındaki ilişki incelenmiştir. Buna 
göre, yüksek benlik saygısının yüksek akademik başarı ile ilişkili olduğunu düşündüren anlamlı yönde 
pozitif korelasyon bulunmuştur (Afari vd., 2012). Ergür (2016) Hacettepe Üniversitesi İngilizce Bölümü 
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öğrencileri üzerinde yaptığı araştırmada öğrencilerin öz benlik saygısı ile akademik öz-yeterlilik 
puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu (r=0,464, p=0,000) sonucuna ulaşmıştır. 
Arslan vd., (2018) Hemşirelik öğrencileri üzerinde 244 katılımcı ile yaptıkları araştırmada akademik öz-
yeterlilik ile benlik saygısı arasında pozitif yönde orta düzeyde (r=0,363, p<0,01,) anlamlı ilişki olduğu 
saptanmıştır.  

Sonuç olarak, sağlık yönetimi öğrencileri arasında akademik öz-yeterlilik ve mesleki benlik saygısı 
arasında bir ilişki bulunmuştur. Akademik öz yeterliliğe sahip öğrencilerin güçlü bir mesleki benlik 
saygısına sahip olacağı sonucuna varılabilir. Bir mesleğin profesyonel statüye sahip olması ve topluma 
nitelikli hizmet sunmalarında mesleki kimliklerinin güçlü olması gerekmektedir. Öğrencilerin akademik 
açıdan öz-yeterlilik algılarının güçlendirilmesi mesleki benliklerini de güçlendirecektir  (Sönmez ve 
Göç, 2018). Bu bağlamda, akademik öz yeterliliği yüksek olan öğrencilerin mesleki benlik saygısı da 
yüksek olacağından bu ilişkinin incelenmesi önemli görülmektedir. Üniversiteler öğrencilerin hem 
eğitim hem de öğretim düzeylerini artıracak faaliyetlerde bulunarak mesleki rollerini yerine 
getirmelerinde uygun bir zemin sağlayabilir. 
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SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SAYISAL 
YETKİNLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 

Gözde Yeşilaydın 1 
Bayram Göktaş 2 

Deniz Tugay Arslan3 

Özet 

Çalışmanın amacı Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencilerinin sayısal yetkinlik düzeylerinin belirlenmesi ve bu 
düzeyin öğrencilerin tanımlayıcı özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının ortaya konulmasıdır. 
Çalışmanın evrenini Ankara’da bulunan bir devlet üniversitesinin Sağlık Yönetimi Bölümü’nde öğrenim gören 
toplam 301 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçilmemiş, evrenin tamamına ulaşmak 
hedeflenmiştir. Araştırmaya katılmaya gönüllü olan toplam 237 öğrenciden (% 78) elde edilen veriler 
değerlendirme kapsamına alınmıştır. Sayısal yetkinliğin ölçülmesi amacıyla Akkoyunlu, Yılmaz Soylu ve Çağlar 
(2010) tarafından geliştirilen 45 ifadeden oluşan dört boyutlu Sayısal Yetkinlik Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğe 
ilişkin Cronbach Alpha katsayısı 0,91 bulunmuştur. Verilerin normal dağılıp dağılmadığını analiz etmek 
amacıyla normallik testleri uygulanmı; normal dağılıma uygunluk göstermeyen veriler için parametrik olmayan 
testlerden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre; öğrencilerin sayısal yetkinliklerinin orta düzeyde 
olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin sınıf, mezun olunan lise türü, ikamet edilen yer/kişi, aile biçimi ve 
teknoloji ile ilgili haberleri takip etme durumu ile Sayısal Yetkinlik Ölçeği ve alt boyutları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (p<0,05).  

Anahtar Kelimeler: Sağlık Yönetimi, Sayısal Teknolojiler, Sayısal Yetkinlik 

DETERMINATION OF DIGITAL EMPOWERMENT LEVELS OF HEALTH MANAGEMENT 
STUDENTS 

Abstract 

The aim of this study is to determine the levels of digital empowerment of Health Management Department 
students and to determine whether this level differs according to the descriptive characteristics of the students. 
The population of the study is a total of 301 students studying at the Health Management Department of a state 
university located in Ankara. Sampling was not selected and it was aimed to reach the whole of the population. 
Data captured from total of 237 (about 78% of the universe) students who participate as volunteer to the survey 
was included in the evaluation. In order to measure the digital empowerment, a four-dimensional Digital 
Empowerment Scale consisting of 45 expressions developed by Akkoyunlu, Yilmaz Soylu and Çağlar (2010) was 
used. The Cronbach Alpha coefficient for the scale was 0.91. Normality tests were applied to analyze whether 
the data are normally distributed. Non parametric tests were used for non-normal distribution data. According 
to the results of the study; it was determined that the level of digital empowerment of the students was moderate. 
In addition, statistically significant differences were found between Digital Empowerment Scale and subscales of 
it and class, the type of high school graduated, person / place of residence, family structure and status of 
following news related to technology of students (p<0,05). 

Key Words: Health Management, Digital Technologies, Digital Empowerment 

1. Giriş

Teknoloji çağı olarak isimlendirilen 21. yüzyılda tüm birey, toplum ve meslek grupları teknolojik 
değişimlerden hızla etkilenmekte ve bu değişimlere ayak uydurmaya çalışmak zorundadırlar (Yıldız, 
Kahyaoğlu ve Kaya, 2012: 84). Yaşanan teknolojik gelişmeler ve yenilikler sonucu bireylerin ihtiyaç 
duydukları bilgi ve beceriler de değişime uğramıştır. Değişen bu becerilerden biri de bireylerin sayısal 
teknolojileri kullanabilme becerisidir (Akkoyunlu, Yılmaz Soylu ve Çağlar, 2010: 10). Sayısal 

1 Dr. Öğr. Üyesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü, gterekli@gmail.com 
2 Öğr. Gör., Ankara Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü, bgoktas@ankara.edu.tr 
3 Arş. Gör. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü, d.tugayarslan@gmail.com 
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teknoloji kavramı, bilgiyi sayısal olarak saklayıp ileten bilgisayar, internet, elektronik posta, cep 
telefonları, mobil cihazlar, kameralar, video oyunları, Web 2.0 gibi çeşitli teknolojiler için 
kullanılmaktadır (Akkoyunlu, Yılmaz Soylu ve Çağlar, 2010: 10).  

Bilgi ve iletişim teknolojisinin yaşamın çeşitli alanlarında daha etkili hale gelmesinden bu yana, 
giderek daha fazla birey bilgi ve teknolojiden yararlanmaya başlamıştır (Makinen, 2006: 383). Avrupa 
İnternet İstatistikleri (2017) verileri incelendiğinde internet kullanımının en fazla olduğu Avrupa’daki 
ilk beş ülke Rusya, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa ve Türkiye’dir. Ayrıca 2016 Digital Yearbook 
verilerine göre Türkiye’de sosyal medya kullanıcılarının sosyal medyada harcadıkları ortalama süre 
2,5 saat olarak belirlenmiştir. TÜİK Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 
sonuçlarına bakıldığında Türkiye’de 16-74 yaş grubundaki bireylerin bilgisayar kullanım oranı 2017 
yılında % 56,6 iken internet kullanım oranı % 66,8’dir.  16-74 yaş grubundaki erkeklerin bilgisayar 
kullanma oranı % 65,7 ve internet kullanma oranı % 75,1 iken kadınlarda bilgisayar ve internet 
kullanım oranları sırasıyla % 47,7 ve % 58,7’dir (TÜİK, 2017). Ocak-Mart 2017 tarihleri arasında 
bilgisayar (% 68,0) ve internet (% 87,2) kullanımının en yüksek olduğu yaş grubu 16-24 yaş grubu 
gençlerdir. Bu gençler arasında erkekler kadınlara göre daha fazla oranda bilgisayar ve internet 
kullanmaktadırlar. Eğitim durumuna göre bilgisayar ve internet kullanım oranlarına bakıldığında her 
iki grupta da en yüksek oran üniversite/master/doktora eğitim durumuna sahip kişilere aittir. İşgücü 
durumuna göre ise eğitim/öğretime devam eden öğrencilerin en yüksek oranda bilgisayar ve interneti 
kullandıkları görülmektedir (TÜİK, 2018). 

Günden güne sayısallaşan (dijitalleşen) günümüz dünyasında toplumlar, bireylerin yeni teknolojileri 
takip etmesi, bu teknolojileri nasıl kullanılacağını bilmesi diğer bir ifade ile bireylerinin sayısal 
katılımcılar olabilmesi amacıyla planlar yapmakta, stratejiler geliştirmektedirler (Timur, Timur ve 
Akkoyunlu, 2014: 42). Bu doğrultuda bireylerin elde ettikleri bilgileri etkin bir şekilde kullanabilme, 
uyarlayabilme, çevresini etkin bir şekilde anlayabilme ve yorumlayabilme kapasitesine sahip sayısal 
katılımcılar olması sayısal (dijital) teknolojileri etkili bir şekilde kullanabilmeleri açısından oldukça 
önemlidir (Kazu ve Erten, 2014: 133;  Akkoyunlu, Yılmaz Soylu ve Çağlar, 2010: 10). Özellikle 
gençlerin etraflarındaki dünyayı algılayabilme ve bu dünyayı etkin bir şekilde yorumlayabilme 
kapasitesine sahip bilgili ve eğitim düzeyi yüksek sayısal katılımcı olmaları istenmektedir (Timur, 
Timur ve Akkoyunlu, 2014: 42; Hague ve Williamson, 2009: 3). Sayısal katılımcı olmak teknolojiye 
erişim sağlamak ve onu nasıl kullanacağını bilmenin ötesinde teknolojiyi, kökenlerini ve dijital medya 
üretiminin politik ekonomisini bilmeyi de gerektirir (Hague ve Williamson, 2009: 28). 

Günlük yaşamın vazgeçilemez bir parçası haline gelen sayısal teknolojilerin hızlı değişimi ve gelişimi, 
hayatın her alanında kullanımı ve bilginin sunulması, üretimi, alışverişi, saklanması, değerlendirilmesi 
ve bilgiye erişim aşamalarında bireylerin belirli bir sayısal yetkinliğe sahip olmaları gerektirmektedir 
(Akkoyunlu, Yılmaz Soylu ve Çağlar, 2010: 11; Akkoyunlu ve Yılmaz Soylu, 2010: 751; Tekin ve 
Polat, 2017; Kazu ve Erten, 2014: 133). 

2. Sayısal Yetkinlik Kavramı

Yetkinlik, bireylerin kendi öğrenmelerini kontrol etmelerini ve geliştirmelerini sağlamak amacıyla 
bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmeleri olarak tanımlanmaktadır (Harvey, 2004). Diğer bir ifade ile 
bireylerin kendileri için önemli olan şeylerin farkında olmaları, önemli işleri yapmaları, yaşamlarında 
ve çevrelerinde kontrol sahibi olma yetisidir (Akkoyunlu, Yılmaz Soylu ve Çağlar, 2010: 11).  

Sayısal yetkinlik ise sayısal teknolojilerin potansiyellerinden en iyi şekilde yararlanmak, sayısal olarak 
yetkin ve uyumlu hale gelmektir (Akkoyunlu, Yılmaz Soylu ve Çağlar, 2010: 11). Sayısal teknolojileri 
büyük miktardaki bilgi havuzunun içinden gereksinim duyulan bilgiye erişmek amacıyla kullanma, 
elde edilen bilgiyi anlama, değerlendirme ve bilgi üretme becerisine sahip olma anlamında 
kullanılmaktadır (Akkoyunlu ve Yılmaz Soylu, 2010: 752). Diğer bir tanıma göre sayısal yetkinlik, 
bireyin sayısal teknolojiyi kullanmaya uygun hale geldiği, psikolojik, yasal, ekonomik ve teknik 
yeterlilik referans alınarak teknolojinin maksimum düzeyde yarar sağladığı bir süreçtir (Kirti ve De, 
2018, 2597). Petrou (2011) sayısal yetkinliği, hikâye anlatımı, fotoğraf, müzik, video ve anlatı yoluyla 
insanların kendi yaşamlarına odaklanan yaratıcı araç / medya teknikleri kullanarak iletişim becerilerini 
geliştirme süreci olarak tanımlamıştır (Kirti ve De, 2018: 2597). Makinen (2006)’e göre ise sayısal 

1525



2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

yetkinlik; bilgi ve iletişim teknolojileri ile bireylerin yeni yetenekler, ağ toplumuna katılma ve 
kendilerini ifade etme tarzları geliştirmelerine olanak sağlayan çok aşamalı bir süreçtir (Kazu ve Erten, 
2014). Sayısal yetkinlik, toplumların bilgi teknolojisini ve içeriğini kullanma kapasitesine sahip olup 
olmadığına ve bireylerin topluma katılımda bilgi teknolojisinin olanaklarını en üst düzeye çıkarıp 
çıkaramayacağı ile ilgilidir (Olibie, Akudolu ve Ofojebe, 2010).  

Sayısal yetkinliğe sahip bireyler, temel sayısal yeterliliklere sahip, yaşam boyu öğrenen, 
yaratıcılıklarını farklı sayısal teknolojilerle birleştiren bireylerdir (Petrou, 2011 aktaran Kazu ve Erten, 
2014, 134-315). Sayısal olarak yetkin olan bireylerin varlığı ile hem bireylerin hem de toplumların 
geleceği etkilenecektir (Akkoyunlu, Yılmaz Soylu ve Çağlar, 2010: 11). Bireylerin kendilerini 
tanımaları ve ifade etmelerinde sayısal teknolojileri kullanabilme yetkinliğine sahip olmaları önemlidir 
(Kazu ve Erten, 2014: 134). Örneğin öğrenciler açısından bakıldığında öğrencilerin bilgi ve 
becerilerini artırdıklarında, bilgiyi paylaşabildiklerinde, yeni ve çeşitli bilgi iletimi 
oluşturabildiklerinde, etkileşimde bulunabildiklerinde ve sayısal katılımcı olabildiklerinde sayısal 
yetkinlikten bahsedilebilecektir (Akkoyunlu, Yılmaz Soylu ve Çağlar, 2010: 11).  

Sayısal yetkinlik, bir öğrenme sürecidir. Bu süreçte sadece teknik araçların kullanımı değil, katılımcı 
bir toplum oluşturarak bilgi ve iletişim teknolojileri ile toplumsal kalkınma ve gelişmenin 
desteklenmesi söz konusudur (Makinen, 2006: 394). Sayısal yetkinliğin geliştirilmesi ve etkili bir 
şekilde kullanılabilmesi için bireylerin sayısal teknolojilerinin önemini, günlük hayattaki yerini, 
kullanım alanlarını, sağlayacağı katkıları bilmeleri, sayısal teknolojileri kullanmalarına izin verilmesi, 
bilgiyi üretebilecekleri ortamların sağlanması, bireylerin sayısal teknolojileri kullanma konusunda 
desteklenmesi, teşvik edilmesi ve böyle bir sosyo-kültürel yaklaşımın benimsenmesi gerekmektedir 
(Akkoyunlu, Yılmaz Soylu ve Çağlar, 2010: 11-12; Makinen, 2006: 393). Bir bireyin sayısal açıdan 
yetkin hale gelebilmesinde sayısal teknolojilerin nasıl geliştiğini ve bu teknolojilere neden ihtiyaç 
duyulduğunu anlaması gerekmektedir  (Akkoyunlu, Yılmaz Soylu ve Çağlar, 2010: 12). 

Günümüzde tüm kurumlarda yaşam boyu öğrenme becerilerine sahip, bilgisini sürekli olarak 
yenileyebilen, değişime ayak uydurabilen, gelişmeleri takip edebilen, bilinçli bir bilgi tüketicisi ve 
üreticisi olan bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bireylerin yetişmesinde önemli sorumluluğu bulunan 
üniversitelerin ise bilgiye ulaşabilen, bilgiyi kullanabilen, iletebilen, üretebilen, teknolojiyi 
kullanabilen ve kendi kendine öğrenebilen bireyler yetiştirmeye çalışması gerekmektedir (Akkoyunlu 
ve Kurbanoğlu, 2003: 1). Özellikle üniversiteler gibi akademik kurumlar bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin sınıf ortamı ve inovatif öğrenme konusunda yoğun olarak kullanıldığı alanlardır. 
Dolayısıyla öğrencilerin sayısal teknolojilerden tam olarak yararlanmaları ve bu teknolojileri 
kullanabilme yeteneklerini geliştirmeleri gerekmektedir (Kirti ve De, 2018: 2596). Teknolojiye bağlı 
öğrenme yaşantılarının düzenlenmesiyle bireylerin sayısal yetkinlik kazanması sağlanabilecektir 
(Yavuz-Konakman, Yanpar-Yelken ve Sancar-Tokmak, 2013: 666).  

Sayısal bir toplumun oluşması için gençlere önem verilmesi gerekmektedir. Bu anlamda 
üniversitelerde okuyan öğrencilerde sayısal teknolojilere yönelik teknik erişim konusunda farkındalık 
yaratılabilir, motivasyonları artırılabilir, sayısal teknolojileri kullanmaları hususunda yeterli olmaları 
beklenerek, destek olunabilir (Akkoyunlu, Yılmaz Soylu ve Çağlar, 2010: 12). Öğrenciler, internet 
sayesinde bilgiye erişen, başkalarıyla etkileşimde bulunan, sosyalleşen, e-yaşamları olan aktif 
öğrenenler olmalıdırlar (Kirti ve De, 2018: 2596).  

Çok boyutlu ve hızlı dijital dönüşümlerin yaşandığı günümüzde e-nesil olarak adlandırılan mevcut 
yeni nesillerin sayısal yetkinliklere sahip olduğu düşünülmektedir (Jones-Kavalier ve Flannigan, 2006: 
3). Bu düşünce doğrultusunda bu çalışmada Sağlık Yönetimi bölümünde öğrenim gören üniversite 
öğrencilerinin sayısal yetkinlik düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

3. Yöntem
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3.1. Çalışmanın Amacı ve Önemi 

Bu çalışmanın amacı, Ankara’da bulunan bir devlet üniversitesinde öğrenim gören Sağlık Yönetimi 
Bölümü öğrencilerinin sayısal yetkinlik düzeylerinin belirlenmesidir.  Çalışma kapsamında ayrıca 
aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır: 

 Araştırmaya katılan öğrencilerin sayısal yetkinlik düzeyi nedir?
 Öğrencilerin sayısal yetkinlik düzeyi cinsiyete göre
 Öğrencilerin sayısal yetkinlik düzeyi yaş gruplarına göre
 Öğrencilerin sayısal yetkinlik düzeyi sınıf değişkenine göre
 Öğrencilerin sayısal yetkinlik düzeyi mezun olunan lise türüne göre
 Öğrencilerin sayısal yetkinlik düzeyi ailedeki kaçıncı çocuk olduklarına göre
 Öğrencilerin sayısal yetkinlik düzeyi ikamet edilen yere göre
 Öğrencilerin sayısal yetkinlik düzeyi aile biçimine göre
 Öğrencilerin sayısal yetkinlik düzeyi sosyal ağlarda günde geçirilen zamana göre
 Öğrencilerin sayısal yetkinlik düzeyi sosyal ağlardan haber takip durumuna göre farklılık

göstermekte midir?

Sağlık yönetimi bölümü öğrencilerinin bireysel ve mesleki gelişimleri açısından sayısal teknolojileri 
kullanımları oldukça önemlidir. Sağlık Yöneticileri hangi departmanda çalışırsa çalışsın sağlıkla 
ilişkili sayısal teknolojiler ile iç içedir. Sağlık kurumlarında yoğun bir kullanım alanı bulunan tıbbi 
cihazlar ile ilgili teknolojiler ve hastane bilgi sistemlerinin kullanımı düşünüldüğünde bir sağlık 
yöneticisinin sayısal teknolojilerin farkında olması, bu teknolojileri kullanmaya hevesli ve istekli 
olması ve bu teknolojileri kullanabilme becerisine sahip olması kaçınılmazdır. Bu açıdan Sağlık 
Yönetimi bölümü öğrencilerinin sayısal yetkinlik düzeylerinin belirlenmesinin önemli olduğu 
düşünülmektedir.  

3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklem Seçimi 

Araştırmanın evrenini Ankara’da bulunan bir devlet üniversitesinin Sağlık Yönetimi Bölümü’nde 
öğrenim gören toplam 301 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçilmemiş, evrenin 
tamamına ulaşmak hedeflenmiştir. Araştırmaya katılmaya gönüllü olan toplam 237 öğrenciden (% 78) 
elde edilen veriler değerlendirme kapsamına alınmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen veriler 
araştırmaya konu olan üniversiteye özgü yorumlanmıştır. Bu nedenle araştırma sonuçlarının diğer 
üniversitelere genellenmesi söz konusu değildir.  

3.3.  Veri Toplama Aracı 

Verilerin elde edilmesinde öğrencilerin demografik ve tanımlayıcı özelliklerini belirlemeye yönelik 
“Kişisel Bilgi Formu” ve  “Sayısal Yetkinlik Ölçeği” kullanılmıştır. Anket formu katılımcılara yüz 
yüze uygulanmıştır. 

Sayısal Yetkinlik Ölçeği, Akkoyunlu, Yılmaz Soylu ve Çağlar (2010) tarafından geliştirilmiştir. 
Toplam 45 maddeden oluşan ölçeğin “Farkındalık” (9 madde), “Motivasyon” (10 madde), “Teknik 
Erişim” (10 madde) ve “Yetkinlik” (16 madde) olmak üzere dört boyutu bulunmaktadır.  

Farkındalık: Yeni teknolojin kullanılmasıyla birlikte oluşan potansiyel fırsatların anlaşılmasıdır. 
İnsanların seçenekler hakkında fazla bilgi sahibi olmaması ya da anlamaması durumunda teknolojiyi 
uygulamak ve bu alanda yatırım yapmak için herhangi bir neden göremeyecekleri anlayışı hakimdir.  

Motivasyon: Bireylerin belirli bir amacı yerine getirmek için kendi arzu ve istekleri doğrultusunda 
davranmaları ve sayısal teknolojileri kullanma çabası içinde olmalarıdır.  Motivasyon, bireylere 
sayısal teknolojilerin yaşamlarındaki yerini görmeleri hususunda yardımcı olmaktadır. 

Teknik Erişim: İnternet erişimi için gereken donanım ve yazılım anlamında kullanılmaktadır. 
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Yetkinlik: Sayısal teknolojilerin kullanımı için gerekli olan bilgi, beceri ve yeterliklerdir. Sayısal 
teknolojilerin mesajlarını anlamak için gerekli olan sayısal okuryazarlığı da kapsamaktadır. 

Ölçek; hiç katılmıyorum (1), kararsızım (4) ve tamamen katılıyorum (7) şeklinde 7’li derecelendirme 
ile puanlanmaktadır. Ölçek genelinde alınabilecek en düşük puan 45, en yüksek puan ise 315 
olmaktadır. Katılımcılardan elde edilen puan 45 – 135 puan aralığında ise sayısal yetkinlik düzeyi 
düşük, 136 – 225 puan aralığı sayısal yetkinlik düzeyi orta ve 226 – 315 puan aralığı ise sayısal 
yetkinlik düzeyi yüksek olarak kabul edilmiştir. 

Farkındalık alt boyutundan alınabilecek en düşük puan 9, en yüksek puan ise 63 dür. Katılımcılardan 
elde edilen puan 9 – 27 puan aralığında ise farkındalık düzeyi düşük, 28 – 46 puan aralığında ise 
farkındalık düzeyi orta, 47 - 63 puan aralığında ise farkındalık düzeyi yüksek olarak kabul edilmiştir. 

Motivasyon alt boyutundan alınabilecek en düşük puan 10, en yüksek puan ise 70 dir. Katılımcılardan 
elde edilen puan 10 – 30 puan aralığında ise farkındalık düzeyi düşük, 31 – 50 puan aralığında ise 
farkındalık düzeyi orta, 51 – 70 puan aralığında ise farkındalık düzeyi yüksek olarak kabul edilmiştir. 

Teknik Erişim alt boyutundan alınabilecek en düşük puan 10, en yüksek puan ise 70 dir. 
Katılımcılardan elde edilen puan 10 – 30 puan aralığında ise farkındalık düzeyi düşük, 31 – 50 puan 
aralığında ise farkındalık düzeyi orta, 51 – 70 puan aralığında ise farkındalık düzeyi yüksek olarak 
kabul edilmiştir. 

Yetkinlik alt boyutundan alınabilecek en düşük puan 16, en yüksek puan ise 112 dir. Katılımcılardan 
elde edilen puan 16 – 47 puan aralığında ise farkındalık düzeyi düşük, 48 – 80 puan aralığında ise 
farkındalık düzeyi orta, 81 – 112 puan aralığında ise farkındalık düzeyi yüksek olarak kabul edilmiştir. 

Ölçeğin geliştirildiği çalışmada ölçek geneline ilişkin Cronbach Alpha değeri 0,86; Farkındalık alt 
boyutunda 0,94; Motivasyon alt boyutunda 0,84; Teknik Erişim alt boyutunda 0,78 ve Yetkinlik alt 
boyutunda 0,81 olarak hesaplanmıştır.  

3.4. Verilerin Analizi 

Araştırmaya katılan öğrencilerin tanımlayıcı özelliklerini incelemek ve sayısal yetkinlik düzeyini 
belirlemek için tanımlayıcı istatistiklerden (frekans, ortalama, standart sapma, minimum, maksimum) 
yararlanılmıştır. Verilerin normal dağılıp dağılmadığını analiz etmek amacıyla normallik testleri 
uygulanmıştır. Normal dağılıma uygunluk göstermeyen veriler için parametrik olmayan testlerden 
Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testlerinden yararlanılmıştır. Çalışma kapsamında anlamlılık 
düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir. 

4. Bulgular

Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik ve tanımlayıcı özelliklerine ilişkin sayısal ve yüzdesel 
dağılımlar Tablo 1’de yer almaktadır. 

Tablo 1. Katılımcılara İlişkin Tanımlayıcı Bilgiler 

  Değişkenler Sayı (n) Yüzde (%) 

Cinsiyet Kadın 169 71,3 

Erkek 68 28,7 

Sınıf 1. Sınıf 112 47,3 

2. Sınıf 49 20,7 

3. Sınıf 64 27,0 

1528



2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

4. Sınıf 12 5,1 

Yaş Grubu 19 ve altı 37 15,6 

20-22 165 69,6 

23 ve üzeri 35 14,8 

Mezun Olunan 

Lise Türü 

Düz Lise 62 26,2 

Anadolu/Fen Lisesi 158 66,7 

Meslek Lisesi/Diğer* 17 7,2 

Ailedeki Kaçıncı Çocuk 1. Çocuk 99 41,8 

2. Çocuk 88 37,1 

3. Çocuk 30 12,7 

4. Çocuk ve daha fazlası 20 8,4 

İkamet Edilen Yer/Kişi Aile/Akraba yanı 56 23,6 

Yurt/Lojman 135 57,0 

Arkadaşlarla 46 19,4 

Aile Biçimi Çekirdek Aile 192 81,0 

Geniş Aile 45 19,0 

Teknoloji ile İlgili Haberleri Takip 
Etme Durumu 

Evet 200 84,4 

Hayır 37 15,6 

Sosyal Ağlara Günde Harcanan 
Süre (dk) 

90 dk ve altı 28 11,8 

91 dk – 240 dk 159 67,1 

241 dk ve üzeri 50 21,1 

TOPLAM 237 100 

Sürekli Değişkenlere Ait Değerler 

Sayı Ortalama Standart Sapma Minimum Maksimum 

Yaş 237 21,02 1,56 18 28 

Sosyal Ağlara Günde 
Harcanan Süre (dk) 

237 189,30 98,89 0 600 
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Katılımcıların % 71,3’ü kadın, % 47,3’ü 1. sınıf öğrencisi ve % 69,6’sı 20-22 yaş aralığındadır. Yaş 
ortalamaları 21,02±1,56 olup, yaşları 18 ile 28 arasında değişmektedir. Ayrıca % 66,7’si Anadolu/Fen 
Lisesi mezunu, %41,8’i ailenin birinci çocuğu, %57,0’ı yurt/lojmanda ikamet etmektedir. 
Katılımcıların % 84,4’ü teknoloji ile ilgili haberleri takip ettiğini, % 67,1’i ise sosyal ağlara günde 
yaklaşık 1,5 saat ile 4 saat arasında zaman ayırdığını belirtmişlerdir. Katılımcıların sosyal ağlara 
ayırdıkları ortalama süre yaklaşık 3 saattir (Tablo 1).  

Sayısal Yetkinlik Ölçeği’ nin alt boyutlarına ilişkin ifade sayısı, cronbach alpha değeri, ölçekten 
alınabilecek ve çalışma kapsamında elde edilen en düşük ve en yüksek değerler Tablo 2’de yer 
almaktadır.   

Tablo 2. Katılımcıların Sayısal Yetkinlik Ölçeği Alt Boyutlarına İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

Ölçek Alt Boyutları İfade 
Sayısı 

Cronbach 
Alpha Değeri 

Ölçekten 
Alınabilecek 
Min- Maks. 

Puan 

Elde Edilen 
Min.-Maks. 

Puan 

Farkındalık 9 0,844 9-63 19-63

Motivasyon 10 0,842 10-70 20-70

Teknik Erişim 10 0,679 10-70 18-70

Yetkinlik 16 0,868 16-112 31-112

Ölçek Toplam Puanı 45 0,912 45-315 129-313

x : Aritmetik Ortalama; SS: Standart Sapma 

Tüm alt boyutlarda ve ölçek genelinde Cronbach Alpha değeri 0,60 ile 0,80 arasında bulunmuştur. 
Buna göre ölçeğin oldukça güvenilir olduğu söylenebilir. Ayrıca tüm alt boyutlarda katılımcıların 
ölçekten alınabilecek en yüksek puanı aldıkları görülmektedir (Tablo 2).  

Sayısal Yetkinlik Ölçeği’ nin alt boyutlarına ve ölçek geneline ilişkin değerlendirme skalası ve 
çalışma kapsamında ölçekten alınan puanlar Tablo 3’te yer almaktadır.  

Tablo 3. Alt Boyutlar ve Ölçek Geneline İlişkin Değerlendirme Skalası ile Çalışma Kapsamında 
Ölçekten Alınan Puanların Karşılaştırılması 

Ölçek Değerlendirme Skalası Ölçekten Alınan 
Puan 

Düşük Orta Yüksek 

Farkındalık 9-27 28-46 47-63 48,63±7,91 

Motivasyon 10-30 31-50 51-70 50,95±8,95 

Teknik Erişim 10-30 31-50 51-70 46,27±10,04 

Yetkinlik 16-47 48-80 81-112 77,14±14,73 

Ölçek Toplam Puanı 45-135 136-225 226-315 222,99±32,51 

Katılımcıların sayısal yetkinlik ölçeğinden aldıkları puanlar incelendiğinde, en yüksek puanın 
“Yetkinlik” alt boyutundan (77,14±14,73); en düşük puanın ise “Teknik Erişim” alt boyutundan 
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(46,27±10,04) elde edildiği belirlenmiştir. Diğer yandan katılımcıların “farkındalık” düzeyinin yüksek; 
“motivasyon”, “teknik erişim” ve “yetkinlik” düzeyinin ise orta seviyede olduğu söylenebilir. Ölçek 
geneline bakıldığında katılımcıların sayısal yetkinlik düzeyi orta seviyededir (Tablo 3).  

Katılımcıların tanımlayıcı özelliklerine göre sayısal yetkinlik düzeylerine ilişkin bilgiler Tablo 4’te 
sunulmuştur.  

Tablo 4. Katılımcıların Tanımlayıcı Özelliklerine Göre Sayısal Yetkinlik Düzeyleri 

  Değişkenler Ölçek Geneli Puan 
Ortalamaları 

Cinsiyet Kadın 221,15 

Erkek 227,54 

Sınıf 1. Sınıf 222,31 

2. Sınıf 221,02 

3. Sınıf 225,55 

4. Sınıf 223,67 

Yaş Grubu 19 ve altı 217,95 

20-22 221,95 

23 ve üzeri 233,20 

Mezun Olunan 

Lise Türü 

Düz Lise 230,95 

Anadolu/Fen Lisesi 219,54 

Meslek Lisesi/Diğer* 225,94 

Ailedeki Kaçıncı Çocuk 1. Çocuk 224,10 

2. Çocuk 220,25 

3. Çocuk 226,27 

4. Çocuk ve daha fazlası 224,60 

İkamet Edilen Yer/Kişi Aile/Akraba yanı 225,68 

Yurt/Lojman 220,26 

Arkadaşlarla 227,72 

Aile Biçimi Çekirdek Aile 224,04 

Geniş Aile 218,51 
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Teknoloji ile İlgili Haberleri Takip 
Etme Durumu 

Evet 226,08 

Hayır 206,30 

Sosyal Ağlara Günde Harcanan 
Süre (dk) 

90 dk ve altı 213,00 

91 dk – 240 dk 224,32 

241 dk ve üzeri 224,34 

Katılımcıların tanımlayıcı özelliklerine göre sayısal yetkinlik düzeyleri incelendiğinde, erkek 
öğrencilerin, 3. sınıfta okuyanların, 23 yaş ve üzerinde olanların, düz lise mezunu öğrencilerin, ailede 
3. çocuk olan öğrencilerin, arkadaşları ile ikamet eden, çekirdek aile yapısına sahip öğrencilerin,
teknoloji ile ilgili haberleri takip eden ve sosyal ağlara günde 1,5 saatten daha fazla zaman ayıran
öğrencilerin sayısal yetkinlik düzeylerinin diğerlerine kıyasla daha yüksek olduğu belirlenmiştir
(Tablo 4).

Araştırma kapsamındaki öğrencilerin tanımlayıcı bilgilerinin sayısal yetkinlik alt boyut puanlarına 
göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler Tablo 5’te yer almaktadır. 

Tablo 5. Katılımcılara İlişkin Tanımlayıcı Bilgilerin Ölçek Geneli ve Alt Boyut Puanlarına Göre 
Karşılaştırılması 

Değişken 

Farkındalık Motivasyon Teknik 
Erişim Yetkinlik Ölçek 

Geneli 

Sıra Ort. Sıra Ort. Sıra Ort. Sıra Ort. Sıra Ort. 

Sınıf 

1. Sınıf

2. Sınıf

3. Sınıf

4. Sınıf

120,15 

115,24 

118,00 

128,92 

117,08 

113,53 

123,03 

137,71 

110,86 

143,19 

119,13 

95,46 

121,74 

104,87 

124,77 

120,42 

116,73 

117,22 

123,89 

121,38 

χ2=0,444 χ2=1,516 χ2=9,107 χ2=2,720 χ2=0,496 

p=0,931 p=0,678 p=0,028 p=0,437 p=0,920 

Mezun Olunan Lise 
Türü 

Düz Lise 

Anadolu/Fen Lisesi 

Meslek Lisesi/Diğer* 

141,17 

110,60 

116,24 

139,45 

109,91 

128,88 

120,11 

120,31 

102,76 

131,73 

112,47 

133,26 

134,05 

112,37 

125,74 

χ2=8,901 χ2=8,660 χ2=1,029 χ2=4,311 χ2=4,629 

p=0,012 p=0,013 p=0,598 p=0,116 p=0,099 
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İkamet Edilen 
Yer/Kişi 

Aile/akraba yanı 

Yurt/Lojman 

Arkadaşlarla 

131,54 

108,98 

133,15 

128,73 

111,61 

128,83 

107,36 

121,45 

125,98 

122,45 

113,63 

130,58 

121,29 

113,87 

131,28 

χ2=6,731 χ2=3,645 χ2=2,267 χ2=2,284 χ2=2,296 

p=0,035 p=0,162 p=0,322 p=0,319 p=0,317 

Aile Biçimi 

Çekirdek Aile 

Geniş Aile 

120,29 

113,50 

120,04 

114,58 

123,42 

100,13 

119,43 

117,16 

121,18 

109,70 

MWU=4072,
5 

MWU=4121,
0 

MWU=3471
,0 

MWU=4237,
0 

MWU=3901,
5 

Z= -0,598 Z= -0,481 Z= -2,052 Z= -0,201 Z= -1,011 

p=0,550 p=0,630 p=0,040 p=0,841 p=0,312 

Teknoloji ile İlgili 
Haberleri Takip 
Etme Durumu 

Evet 

Hayır 123,94 

92,32 

126,45 

78,73 

119,01 

118,95 

126,90 

76,30 

126,21 

80,04 

MWU=2713
,0 

MWU=2210
,0 

MWU=3698,
0 

MWU=2120
,0 

MWU=2258
,5 

Z= -2,579 Z= -3,892 Z= -0,005 Z= -4,125 Z= -3,763 

p= 0,010 p= 0,000 p= 0,996 p= 0,000 p= 0,000 

* Açık Lise, Anadolu Öğretmen Lisesi

Sayısal yetkinlik ölçeği alt boyutlarından “teknik erişim” alt boyutu ile “sınıf” değişkeni arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır (p<0,05). Farkın hangi gruplardan kaynaklandığını 
belirlemek amacıyla ayrı ayrı yapılan ikili Mann-Whitney U testi sonucuna göre, 2. sınıf öğrencileri ile 
diğer sınıflarda öğrenim gören öğrenciler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit 
edilmiştir. 2. sınıf öğrencilerinin sıra ortalaması değeri diğer öğrencilerden daha yüksektir. Buna göre 
2. sınıf öğrencilerinin teknik erişim düzeyinin diğer öğrencilere kıyasla daha yüksek olduğu
söylenebilir (Tablo 5).

Sayısal yetkinlik ölçeği alt boyutlarından “farkındalık” ve “motivasyon” alt boyutu ile “mezun 
olunan lise türü” değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır (p<0,05). Farkın hangi 
gruplardan kaynaklandığını belirlemek amacıyla ayrı ayrı yapılan ikili Mann-Whitney U testi 
sonucuna göre, her iki alt boyutta da düz liseden mezun öğrenciler ile Anadolu/Fen Lisesinden mezun 
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öğrenciler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Düz liseden mezun 
öğrencilerin sıra ortalaması değeri Anadolu/Fen Lisesinden mezun öğrencilerden daha yüksektir. Buna 
göre düz liseden mezun öğrencilerin farkındalık düzeyi ile motivasyon düzeyinin diğer öğrencilere 
kıyasla daha yüksek olduğu söylenebilir (Tablo 5).  

Sayısal yetkinlik ölçeği alt boyutlarından “farkındalık” alt boyutu ile “ikamet edilen yer/kişi” 
değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır (p<0,05). Farkın hangi gruplardan 
kaynaklandığını belirlemek amacıyla ayrı ayrı yapılan ikili Mann-Whitney U testi sonucuna göre, 
yurt/lojmanda kalan öğrenciler ile aile/akraba yanında kalan öğrenciler arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Aile/akraba yanında kalan öğrencilerin sıra ortalaması değeri 
yurt/lojmanda kalan öğrencilerden daha yüksektir. Buna göre aile/akraba yanında kalan öğrencilerin 
farkındalık düzeyinin yurt/lojmanda kalan öğrencilerin farkındalık düzeyinden daha yüksek olduğu 
söylenebilir (Tablo 5).  

Sayısal yetkinlik ölçeği alt boyutlarından “teknik erişim” alt boyutu ile “aile biçimi” değişkeni 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır (p<0,05). Çekirdek aile yapısına sahip öğrencilerin 
sıra ortalaması değeri geniş aile yapısına sahip öğrencilerin değerinden daha yüksektir. Buna göre 
çekirdek aileye sahip öğrencilerin teknik erişim düzeylerinin geniş aile yapısına sahip öğrencilerden 
daha yüksek olduğu söylenebilir (Tablo 5).  

Sayısal yetkinlik ölçeği alt boyutlarından “farkındalık”, “motivasyon”, “yetkinlik” alt boyutları ve 
ölçek geneli ile “teknolojiyle ilgili haberleri takip etme durumu” değişkeni arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark vardır (p<0,05). Tüm alt boyutlar ve ölçek genelinde teknoloji ile ilgili 
haberleri takip eden öğrencilerin sıra ortalaması değeri takip etmeyen öğrencilerin sıra ortalaması 
değerinden daha yüksektir. Buna göre teknoloji ile ilgili haberleri takip eden öğrencilerin farkındalık, 
motivasyon, yetkinlik ve sayısal yetkinlik düzeylerinin takip etmeyen öğrencilere kıyasla daha yüksek 
olduğu söylenebilir (Tablo 5).  

Sayısal Yetkinlik Ölçeği alt boyutları ve ölçek geneli ile cinsiyet, yaş grubu, ailedeki kaçıncı çocuk 
olma durumu ve sosyal ağlara günde harcanan süre (dk) değişkenleri arasında istatistiksel açıdan 
anlamlı bir fark bulunmamıştır.  

5. Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Küresel dünyada bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yaşanan değişim ve gelişmeler sonucu 
toplumlar giderek daha fazla oranda sayısal hale gelmiştir. Önemli olan bu gelişmelerin farkında olup, 
teknolojiyi nasıl kullanacağını iyi bilen sayısal açıdan yetkin bireylerin yetişmesidir. Bu anlamda 
bireylere - özellikle de teknolojiyi yoğun kullanan gençlere - sayısal yetkinlik kazandırılması 
gerekmektedir. Bu gereklilik neticesinde üniversiteler başta olmak üzere eğitim kurumlarına büyük 
sorumluluklar düşmektedir. Bu düşünceden yola çıkılarak bu çalışmada Ankara’da bulunan bir devlet 
üniversitesinin Sağlık Yönetimi Bölümü’nde okuyan öğrencilerin sayısal yetkinlik düzeylerinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Çalışma kapsamında elde edilen sonuçlara göre, öğrencilerin genel olarak orta düzeyde sayısal 
yetkinliğe sahip oldukları söylenebilir. Öğrencilerin farkındalık düzeyi yüksek iken; teknik erişim, 
motivasyon ve yetkinlik düzeyleri orta seviyededir. Bu durum, sayısal teknolojilerin öğrencilerin 
günlük hayatlarının bir parçası olması sonucu hemen her dakika bu teknolojilerle iç içe olmaları, bu 
nedenle bu teknolojilerin farkında olmaları ile açıklanabilir. Benzer şekilde Akkoyunlu ve Yılmaz 
Soylu (2010), Gökçearslan ve Bayır (2011), Gömleksiz ve Pullu (2017), Kazu ve Erten (2014) ve 
Tekin ve Polat (2017) çalışmalarında öğrencilerin sayısal yetkinlik düzeylerin orta seviyede olduğu 
sonucuna ulaşmışlardır. 

Çalışma kapsamında cinsiyet değişkeni ile öğrencilerin sayısal yetkinlik düzeyleri arasında istatistiksel 
açıdan anlamlı bir fark bulunamamıştır. Gökçeaslan ve Bayır (2011) tarafından yapılan çalışmada da 
benzer şekilde erkek öğrencilerin sayısal yetkinlik puanları kadın öğrencilerden fazla olmasına rağmen 
istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunamamıştır. Tekin ve Polat (2017) tarafından yapılan 
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çalışmada ise cinsiyete göre anlamlı bir farklılık görülmektedir. Ancak benzer şekilde erkeklerin 
sayısal yetkinlik puan ortalaması kadınlardan daha yüksektir. Khan (2013)’a göre kadınların sayısal 
yetkinlik kazanmaları gelişmekte olan bir ülkeyi gelişmiş bir ülkeye dönüştürmek için oldukça 
önemlidir. Kadınlar, bilgi ve iletişim teknolojileri ve internet araçlarını büyük bir ilgiyle 
karşılamaktadırlar. Kadınlar arasında bilgi teknolojisi ile ilgili araçları öğrenmek ve bu araçları 
kullanmak konusunda giderek artan oranda bir eğilim söz konusudur.  

Çalışma kapsamında sınıf değişkeni ile teknik erişim alt boyutunda istatistiksel açıdan anlamlı bir 
farklılık varken Timur, Timur ve Akkoyunlu (2014)’nun yapmış olduğu çalışmada öğrencilerin 
öğrenim gördükleri sınıfa göre sayısal yetkinlik düzeylerinin değişmediği belirtilmiştir.  

Çalışma kapsamında teknoloji ile ilgili haberleri takip etme durumu ile sayısal yetkinlik düzeyi 
arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Buna göre teknoloji ile ilgili haberleri 
takip eden öğrencilerin sayısal yetkinlik düzeyleri takip etmeyen öğrencilerin sayısal yetkinlik 
düzeylerinden daha yüksektir. Benzer şekilde Timur, Timur ve Akkoyunlu (2014) tarafından yapılan 
çalışmada da öğrencilerin sayısal yetkinlik ölçeğinden aldıkları puanların ortalamaları teknoloji ile 
ilgili haber ve bilgileri takip düzeyine göre anlamlı olarak değişmektedir. Öğrencilerin teknoloji ile 
ilgili haber ve bilgileri takip düzeyi arttıkça sayısal yetkinlik düzeylerinin de arttığı belirtilmiştir.  

Çalışma kapsamında sosyal ağlara günde harcanan süre (dk) değişkeni ile sayısal yetkinlik düzeyleri 
arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmamış olsa da harcanan süre arttıkça sayısal 
yetkinlik puanlarının arttığı söylenebilir. Benzer bulguya Timur, Timur ve Akkoyunlu (2014) 
tarafından yapılan çalışmada da rastlanmıştır. Timur, Timur ve Akkoyunlu (2014) tarafından yapılan 
çalışmada öğrencilerin sosyal ağlara ayırdıkları zamana göre sayısal yetkinlik düzeyleri anlamlı olarak 
değişmesine rağmen öğrencilerin sosyal ağlara ayırdıkları zaman attıkça sayısal yetkinlik düzeylerinin 
de arttığı belirtilmiştir.  

Konu ile ilgili daha önce yapılmış literatürde yer alan çalışmalar incelendiğinde örneklem grubunun 
genel olarak eğitim bilimleri öğrencileri ve öğretmenler olarak seçilmiş olduğu görülmektedir. 
Akkoyunlu ve Yılmaz Soylu (2010) tarafından yapılan çalışmada ilköğretim düzeyindeki 
öğretmenlerin; Gökçearslan ve Bayır (2011) tarafından yapılan çalışmada Gazi Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi’nde öğrenim gören öğretmen adaylarının; Gömleksiz ve Pullu (2017) tarafından yapılan 
çalışmada farklı üniversitelerin Türkçe Öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerinin; Kazu ve Erten (2014) 
tarafından yapılan çalışmada Fırat Üniversitesi’nde öğrenim gören öğretmen adaylarının; Timur, 
Timur ve Akkoyunlu (2014) tarafından yapılan çalışmada öğretmen adaylarının ve Tekin ve Polat 
(2017) tarafından yapılan çalışmada Fırat Üniversitesi’nde öğrenim gören öğretmen adaylarının 
sayısal yetkinlik düzeyleri incelenmiştir. Sağlık Yönetimi bölümü öğrencilerinin sayısal yetkinlik 
düzeylerinin belirlendiği başka herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu açıdan bu çalışmanın 
özgün olduğu düşünülmektedir.  

Yabancı literatür incelendiğinde az sayıda çalışmada sayısal yetkinlik konusunun ele alındığı tespit 
edilmiştir. Örneğin, Olibie, Akudolu ve Ofojebe (2010) tarafından yapılan çalışmanın kapsamı basit 
rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen Nijerya'nın Güney Doğu Bölgesi'ndeki üniversite 
öğrencilerinin sayısal yetkinliklerinin belirlenmesidir. Çalışmanın sonuçlarına göre, öğrencilerin 
sayısal teknolojilerin güçlendirici potansiyellerinin farkında oldukları ve dijital olarak güçlendirilmeye 
teşvik edildiği ancak öğrencilerin teknik anlamda yetkinliklerinin yetersiz olduğu belirtilmiştir. 

Gowri ve Suhas (2017: 185) yapmış olduğu çalışmasında hem birincil hem de ikincil verilerden 
yararlanmıştır. Birincil veriler 30 öğretmenden; ikincil veriler ise araştırma makaleleri, web siteleri ve 
dergilerden sağlanmıştır. Çalışma sonucunda, sayısal yetkinlik düzeyi için sayısal bilgiyi temin etme 
ve yayma hususunda eğiticilerin itici bir güce sahip olduğu vurgulanmaktadır. Çalışma kapsamında 
ayrıca Hindistan vatandaşlarının sayısal yetkinlik kazanmalarında dijital eğitimin desteklendiğinden ve 
öğretmenler için öğretim tekniklerinde benimsemeleri gereken temel öğrenme seviyelerinin 
oluşturulduğundan bahsedilmektedir.  
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Yapılan bu çalışmanın sonuçlarına göre sunulan öneriler aşağıdaki gibidir: 

 Öğrencilere sayısal yetkinlik kazandırabilmek için öğrenme ortamları buna uygun halde
yeniden tasarlanabilir.

 Öğrencilerin dışında ders veren öğretim elemanları da farkındalık, motivasyon, teknik alt yapı
ve yetkinlik açısından yeterince desteklenebilir. Sayısal yetkinlik kazanabilmeleri için
eğitimler verilebilir.

 Öğrencilerin sayısal okuryazarlık ve internet üzerinden doğru, kendisi için yararlı ve güvenilir
bilgi temin etme anlamında kullanılan bilgi okuryazarlığı düzeylerinin yükseltilmesi
önemlidir.

 Öğrencilere verilen araştırma ödevi, seminer, sunum ve projeler kapsamında sayısal
teknolojilerin yoğun kullanımı teşvik edilebilir.

 Üniversite kampüsleri sayısal teknolojiler açısından uygun alt yapıya ve donanıma sahip
olacak şekilde tasarlanabilir.

 Sağlık Yönetimi eğitim müfredatına “sayısal okuryazarlık” ya da “bilgi okuryazarlığı” gibi
sayısal yetkinlik düzeyini artıracak derslerin eklenmesi önerilebilir.

 Öğrencilerin sayısal yetkinlik düzeyinin belirlenmesinde nicel yöntemlerin kullanımı kadar
nitel veri toplama yöntemleriyle de araştırmalar yapılabilir.

 Sonuç olarak hem üniversite öğrencilerinin hem de öğretim üyelerinin sayısal teknolojiler ile
ilgili farkındalık düzeylerinin, bu teknolojileri kullanma konusundaki motivasyon
düzeylerinin, bu teknolojilere teknik açıdan erişim imkanı sunulmasının ve bu teknolojileri
kullanma konusundaki yetkinlik düzeylerinin bilinmesi ve belirli aralıklarla bilimsel
çalışmalar ile bu düzeyin ölçülmesi önerilmektedir. Bundan sonra yapılacak olan çalışmalarda
farklı üniversitelerin Sağlık Yönetimi bölümünde okuyan öğrencilerin sayısal yetkinlik
düzeyleri belirlenerek karşılaştırmalar yapılabilir.

Bu çalışma ile üniversite öğrencilerinin sayısal yetkinlik düzeylerinin artırılması için öğrencilere 
sunulacak olanakların ve sayısal öğrenme ortamlarının düzenlenmesi açısından karar vericilere yol 
gösterici olunacağı düşünülmektedir.  

Kaynakça 

Akkoyunlu, B. ve Yılmaz Soylu, M. (2010). Öğretmenlerin sayısal yetkinlikleri üzerine bir çalışma. 
Türk Kütüphaneciliği, 24(4): 748-768. 

Akkoyunlu, B., Yılmaz Soylu, M. ve Çağlar, M. (2010). Üniversite öğrencileri için “Sayısal Yetkinlik 
Ölçeği” geliştirme çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39: 10-19. 

Avrupa İnternet İstatistikleri (2017). Erişim Yeri: https://www.internetworldstats.com/stats4.htm. 

Gowri, D.P. ve Suhas, U. (2017). A Study on the influence of digital empowerment among teachers in 
contemporary teaching. National Conference Proceeding 2017. pp. 185-192. 

Gökçearslan, Ş. ve Bayır, E.A. (2011). Öğretmen adaylarının sayısal yetkinlik düzeylerinin 
incelenmesi. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications. 27-
29 April 2011, Antalya-Turkey. 

Gömleksiz, M.N ve Pullu, E.K. (2017). An investigation of prospective Turkish language teachers’ 
digital empowerment levels in terms of several variables. International Journal of Language 
Academy, 5(8): 376-386.  

Hague, C. ve Williamson, B. (2009). Digital participation, digital literacy,and school subjects. A 
review of the policies, literature and evidence. Erişim Yeri: www.futurelab.org.uk/projects/digital-
participation. Erişim Tarihi: 30.07.2018.  

1536

https://www.internetworldstats.com/stats4.htm
http://www.futurelab.org.uk/projects/digital-participation
http://www.futurelab.org.uk/projects/digital-participation


2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

Harvey, L. (2004). Analytic Quality Glossary, Quality Research International. Erişim Yeri: 
http://www.qualityresearchinternational.com/glossary/ Erişim tarihi: 21.07.2018. 

Jones-Kavalier, B.R. ve Flannigan, S.L. (2006). Connecting the digital dots: literacy of the 21st 
century. Educause Quarterly, 29(2), 8-10. 

Kazu, İ.Y. ve Erten, P. (2014). Öğretmen adaylarının sayısal yetkinlik düzeyleri. Bartın Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2): 132-152. 

Khan, S.H. (2013). Achieving gender equality and digital empowerment of women through ICT 
integration in women’s higher education. Research Journal of Philosophy and Social Sciences, 
39(2). 

Kirti and De, D. (2018). A scale to measure digital empowerment of students. Journal of 
Pharmacognosy and Phytochemistry. 7(1S): 2596-2599. 

Makinen, M. (2006) Digital empowerment as a process for enhancing citizens' participation, E-
Learning, 3(3): 381-395. 

Olibie, E., Akudolu, L.R. ve Ofojebe, W. (2010). Digital empowerment of students in universities in 
the South-Eastern Zone of Nigeria. Lwati: A Journal of Contemporary Research, 7(3). Erişim Yeri: 
https://www.ajol.info/index.php/lwati/article/view/57614. Erişim Tarihi: 15.07.2018. 

Tekin, A. ve Polat, E. (2017). Öğretmen adaylarının sayısal yetkinlik düzeyleri ve çevrimiçi bilgi 
arama stratejilerinin değerlendirilmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2): 635-
658.  

Timur, B., Timur, S. ve Akkoyunlu, B. (2014). Öğretmen adaylarının sayısal yetkinlik düzeylerinin 
belirlenmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 33: 41-59. 

TÜİK (2017). TÜİK Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması. Erişim Yeri: 
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24862. 

TÜİK (2018). İstatistiklerle Türkiye, 2017 Raporu. Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara.  

Yavuz-Konakman, G., Yanpar-Yelken, T. ve Sancar-Tokmak, H. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının 
TPAB’lerine ilişkin algılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi: Mersin Üniversitesi örneği. 
Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(2): 665-684.  

Yıldız, Ç., Kahyaoğlu M. ve Kaya, M.F. (2012). Siirt ilindeki ortaöğretim öğrencilerinin sayısal 
okuryazarlık düzeylerinin cinsiyet, sınıf ve öğrenim gördüğü lise türüne göre farklılaşmasının 
incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2012(11): 82-96.  

2016 Digital Yearbook. Erişim Yeri: https://wearesocial.com/uk/special-reports/digital-in-2016. 

1537

http://www.qualityresearchinternational.com/glossary/
https://www.ajol.info/index.php/lwati/article/view/57614
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24862
https://wearesocial.com/uk/special-reports/digital-in-2016


2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ VE MEZUNLARININ 
BÖLÜMLERİNE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI 

Nazife Öztürk1 
Fatma Üzümcü2 

Özet 

Türkiye’de sağlık yönetimi eğitiminin yaklaşık 50 yıllık bir mazisi bulunmaktadır ve sağlık yönetimi eğitimi bugün 
çok sayıda üniversitede devam etmektedir. Bu araştırmanın amacı, sağlık yönetimi bölümü öğrenci ve 
mezunlarının bölümlerine ilişkin algılarını metaforlar (zihinsel imgeler) aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. Bu 
amaçla Sağlık Yönetimi bölümü mezunu ve öğrencilerine Sağlık Yönetimi bölümü …………………… ya benzer; 
çünkü…………………… şeklinde açık uçlu bir soru yöneltilmiş; mezun ve öğrencilerin bölüme ilişkin metafor 
oluşturması istenmiştir. 

Araştırmaya 29 mezun, 19 öğrenci katılmış ve katılımcılar 48 geçerli metafor üretmiştir. Bu metaforlar olumlu, 
olumsuz ve ne olumlu ne olumsuz olarak kategorilere ayrılmıştır. Katılımcıların 23 metafor ile en fazla olumsuz 
metafor ürettiği tespit edilmiştir. Olumsuz metaforlar bölümün atama durumunun olmadığına ilişkin üretilen 
metaforlardır. 

Metaforlar kullanılarak sağlık yönetimi bölümü öğrencileri ve mezunlarının bölümlerine ilişkin algıları ortaya 
çıkarılmaya çalışılmıştır. Katılımcıların çoğunun % 47’sinin olumsuz metafor ürettiği fakat olumlu üretilen 
metaforların ise bölümün değerine ilişkin olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Yönetimi, Metafor, Sağlık Yönetimi Bölümü 

METAPHOR PERCEPTIONS OF DEPARMENT OF HEALTH MANAGEMENT 
STUDENT/GRADUATES ABOUT THEIR OWN DEPARTMENT  

Abstract 

Management of health education in Turkey has a history of nearly 50 years and health management training 
continues in many universities today. The purpose of this research is to reveal perceptions of departments of 
students and graduates of health management through metaphors (mental imagery). For this purpose, the people 
who are graduated from Health Management department and students are similar to Health Management 
department ……………….; because………………. an open-ended question in the form of; graduates and students 
are asked to form metafor the division. 

29 graduates and 19 students participated in this research, and the participants produced 48 valid metaphors. 
These metaphors are divided into positive, negative, and positive or negative categories. Participants were found 
to produce the most negative metaphor with 23 metaphors. Negative metaphors are produced metaphors that the 
chapter is not assigned. 

Metaphores were used to elucidate the perceptions of the students and graduates of the health management 
department. It was determined that 47% of the participants produced negative metaphors, but the positively 
produced metaphors were related to the value of the site. 

Key Words: Health Management, Metaphore, Health Management Department 

1. Giriş

Bilimsel ve mesleki bilginin üretilerek toplumsal gelişmeye katkıda bulunan Üniversiteler bulundukları 
toplumda en önemli kurumlardır. Bilgi üretimine katkıda bulunmanın yanı sıra araştırma geliştirme 
görevleri de bulunan üniversitelerde alınan eğitimler (Gül vd., 2015:237); öncesinde alınan eğitimlerden 
çok farklı, meslek edindiren, eğitimin son noktasında bulunmaktadır (Öztürk ve Ilıman, 2015: 73). 

1 Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, nazife_sahan@yahoo.com  
2 Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, fatmauzumcu@akdeniz.edu.tr 
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Yükseköğretim 2017 İstatistiklerine göre Türkiye’de 118 devlet, 71 vakıf üniversitesi, toplam 189 
üniversitede çok sayıda bölüm bulunmaktadır (http://www.yok.gov.tr; erişim tarihi: 15.05.2017). Sağlık 
Yönetimi Bölümü de bu bölümlerden biridir. sağlık yönetimi; sağlık kurumları kaynaklarının amaçlar 
doğrultusunda etkili kullanılması, koordine edilmesi ve harekete geçirilmesi, değerlendirilmesi, analitik 
ve proaktif bir yaklaşım sergilenmesi gibi birçok fonksiyonel beceri ve davranış gerektiren 
interdisipliner bir alandır (Uzuntarla, 2017: 17). Sağlık Yöneticisi ise sağlık hizmetlerinin planlanmasını 
bu hizmetlerin amaçlarına uygun olarak, diğer insanlar aracılığıyla yönetim süreçlerini organize ederek 
bu işlerin yürütülmesini sağlayan profesyoneldir (Ulusoy vd., 2014:11). 

Türkiye’de ilk defa 1963 yılında başlayan sağlık yönetimi eğitiminin yaklaşık 50 yıllık bir mazisi 
bulunmaktadır ve sağlık yönetimi eğitimi bugün çok sayıda üniversitede devam etmektedir. Sağlık 
Yönetimi alanında eğitim almış ve almakta olan kişilerin bölümlerine ilişkin algılarının bilinmesi 
bölümün geleceği ve bölümle ilgili yapılması gerekenler açısından önemlidir.  

Metafor kelimesinin etimolojik kökeni Yunanca “Metapherin” kelimesinden türetilmiştir; anlam olarak 
meta değiştirmek ve pherein ise taşımak anlamına gelmektedir (Korkut ve Keskin, 2016: 196). Türk Dil 
Kurumu Büyük Türkçe Sözlükte metafor kelimesi ”mecaz” olarak anlamlandırılmış 
(http://www.tdk.gov.tr/index.php?option: erişim tarihi: 01.07.2018); kişilerin olayları, nesneleri ve 
özellikle soyut kavramları farklı benzetmeler kullanarak açıkladıkları araçlar olarak tanımlanmıştır 
(Kale ve Çiçek, 2016: 142). Woodside (2018), metaforun birbirleri ile ilişkisi olmayan iki şeyi 
karşılaştırmak için kullanılan yöntem olduğunu; karmaşık konuların anlaşılmasına olanak tanıyan 
yöntem olduğunu bireylerin soyut kavramları anlamlandırmalarına izin veren bir mekanizma olduğunu 
bildirmektedir. Metaforlar bir dil ve özgür anlatımı destekleyen anlayış ve zihinsel ilişkilerin bir boyutu 
olarak kabul edilmektedir. Metaforlar sadece dile değil aynı zamanda düşüncelere ve eylemlere de işaret 
etmektedir (Chan et. al., 2018: 47). Metafor kelimesinin tanımlarına bakıldığında ise farklı tanımlar 
ortaya çıkmaktadır.  Son yıllarda metafor kavramına ilişkin akademik yayınların sayısının artış 
gösterdiği görülmektedir. Bu durumun nedenleri arasında araştırma yapılan bireylerin sorulan sorular 
ile sınırlı kalmayıp cevaplarına yükledikleri anlamların ortaya çıkarılmak istemesi sayılmaktadır (Mert, 
2015: 2). Metafor kelimesi kavram olarak ilk defa Lacoff ve Johnson (1980) tarafından “zihinsel 
metaforlar teorisi” olarak ortaya çıkarılmıştır. Bu teoriye göre metafor bir olguyu başka bir olguya göre 
anlamak ve deneyimlemek esasına dayanmakta, iki benzeşmeyen olgu arasında bir ilişki kurarak belli 
bir zihinsel şemanın başka bir zihinsel şema ile yansıtılmasına olanak verilmektedir (Saban, 2009: 282). 
Bu yöntemin temellerini oluşturan anahtar fikirler (Ayyıldız Ünnü, 2014: 14):  

− Metaforlar temelde doğası itibarıyla kavramsaldır; metaforik dil ikincildir.

− Kavram metaforları gündelik tecrübede temellenir.

− Soyut düşünce bütünüyle olmasa da büyük ölçüde metaforiktir.

− Metaforik düşünce kaçınılmaz, hep mevcut ve çoğunlukla bilinçdışıdır.

− Soyut kavramlar sözel bir çekirdeğe sahiptir, fakat bu soyut kavramları çekirdek metaforlar,
genellikle birkaç boyutlu tutarsız metafor genişletir.

− Soyut kavramlar metaforlar olmadan eksiktir. Sözün gelişi, büyü, cazibe, delilik, birleşme,
büyütme, vb. metaforlar olmaksızın aşk, aşk değildir.

− Kavram sistemimiz bütünüyle tutarlı değildir, çünkü kavramlar hakkında akıl yürütmek için
kullanılan metaforlar tutarsız olabilir.

−Biz hayatlarımızı metafor aracılığıyla sağlanan çıkarımlar temelinde yaşarız şeklinde
sıralanmaktadır.

2. Yöntem

Bu araştırmanın amacı, sağlık yönetimi bölümü öğrenci ve mezunlarının bölümlerine ilişkin algılarını 
metaforlar (zihinsel imgeler) aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla Sağlık Yönetimi bölümü 
mezunu ve öğrencilerine Sağlık Yönetimi bölümü ………………. ya benzer;  çünkü………………. 
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şeklinde açık uçlu bir soru yöneltilmiş; mezun ve öğrencilerin bölüme ilişkin metafor oluşturması 
istenmiştir. Metaforların araştırma yöntemi olarak kullanıldığı çalışmalarda “gibi” , “benzer” ifadeleri 
genellikle metafor ile metaforun dayanağı arasındaki bağı daha net bir şekilde çağrıştırmak için 
kullanılmaktadır. “Çünkü” kavramı ise katılımcıların ürettikleri metaforlar için mantıksal dayanaklar 
sunmalarını sağlamaktadır. Araştırma yarı yapılanmış anket tekniği ile online olarak toplanmıştır.  

Araştırma amacı doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

1- Sağlık Yönetimi bölümü öğrencilerinin bölüme ilişkin metaforları nelerdir? 
2- Sağlık Yönetimi bölümü mezunlarının bölüme ilişkin metaforları nelerdir? 
3- Araştırma kapsamında oluşturulan metaforlar nasıl gruplandırılmaktadır? 

3. Bulgular 

Araştırma kapsamında sağlık yönetimi bölümü öğrencileri ve mezunlarına online açık uçlu olarak 
sorulmuştur. Katılımcıların sağlık yönetimi bölümüne ilişkin algılarını ortaya çıkarmak amacıyla 
metafor kelimesinin tanımı yapılmıştır online form oluşturulmuştur. Online form katılımcılara 
gönderilmiş ve katılımcılardan toplam 52 metafor toplanmış ancak 4 metafor, anlaşılır ifade olmaması 
nedeniyle, değerlendirmeden çıkarılmıştır. Sonuç olarak 48 metafor değerlendirmeye alınmıştır. 
Katılımcıların mezun ve öğrenci olma durumlarına ait bilgiler Tablo 1’de gösterilmiştir. Tabloya göre 
katılımcıların % 60,41’inin öğrenci, % 39,59’unun ise öğrenci olduğu görülmektedir. 

                        Tablo 1. Araştırma Katılımcılarının Öğrenci veya Mezun Olma Durumları 

Mezun/Öğrenci Sayı Yüzde 

 Öğrenci 29 60,41 

Mezun 19 39,59 

Toplam 48 100,0 

Araştırmaya katılanların oluşturdukları metaforlar olumlu, olumsuz ve hem olumlu hem olumsuz olarak 
sınıflandırılmış olumlu anlam taşıyan metaforlar nedenleri ile birlikte gösterilmiştir. 

                         Tablo 2. Katılımcılara göre Olumlu Anlam Taşıyan Metaforlar 

Katılımcı Olumlu Anlam Taşıyan 
Metaforlar 

Sayı Sebepler 

Öğrenci Su 2 “Yaşamak için gereklidir. Bu 
bölüm de sağlık sistemi için 
gereklidir” 

“Çok gerekli ancak bölümün 
değeri bilinmeli” 

Öğrenci görme engellilerin beyaz 
bastonu 

1 “Kurumda üst yönetimin yol 
bulmasını sağlar ancak 
yokluğunda önemini yaşayanlar 
anlar.” 

Öğrenci  araba farı 1 “Gündüz aksesuar gibi görünse de 
gece karanlığının yol 
göstericisidir.” 
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Mezun 

Farmakolojik Etki 

1 “Bölüm sağlıkta farmakolojik etki 
gösterir kurumu iyileştirir, 
mezunları da çalıştıkları kurumda 
ilaçlar gibi iyileştirici etkiye 
sahiptir bu bölümden mezun 
olmayan yöneticiler plesebo etkisi 
yapar yanıltıcı tablo oluşturur.” 

Mezun  Elmas 1 “Bu bölümü çok iyi işlemek 
gerekir işlendikçe parlar.” 

Mezun Çay 1 “Ancak kıdem aldıkça demlenir bir 
şeye benzer bölüm.” 

Mezun Kırmızı 1 “Her ortamda dikkat çeker.” 

Mezun Gölge 1 “Bölüm diğer bölümlerin yanında 
gölge gibidir ama nasıl insan 
gölgesi olmazsa olmaz ise bölüm 
de olmazsa olmazdır.” 

Mezun Melodika 1 “Melodika çalmasını bilen harika 
müzikler yapar bilmeyen garip 
sesler çıkarır; sağlık yönetimini 
hakkıyla okuyan harika işler 
yapar.” 

Tablo 3. Katılımcılara göre Olumsuz Anlam Taşıyan Metaforlar 

Katılımcı Olumsuz Anlam Taşıyan 
Metaforlar 

Sayı Sebepler 

Öğrenci Boşa okumaya 1 “Değerimiz bilinmiyor yönetim 
doktorlardan ayrılamıyor” 

Öğrenci 0 rakamına 1 “Önemli bir bölüm olduğu halde 
ülkemizde gerekli politikaların 
üretilmemesi, gerekli
mekanizmaların oluşturulmaması 
vb. sebeplerle bölümün 
geliştirilememesi, dolayısıyla da 
hak ettiği değeri görmemesi 
bölümün varlığının bir anlam ifade 
etmemesine neden olmaktadır.”  

Öğrenci Sümer dili ve edebiyatı okuma 1 “İki bölümünde ataması yoktur.” 

Mezun Çöp kutusu 1 “Verilen emeklerin karşılığı 
alınmayınca tüm emekler, umutlar 
çöp olduğu için.” 

Öğrenci Hayal kırıklığı 2 “Okulda verilen ideoloji gerçek 
hayat ile bağdaşmıyor.” 

“Özel sektörde kötü muamele ile 
karşılaşır kamuda da VHKİ” 
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Mezun Hiçbir şey 2 “Ülkemiz şartlarında hastanede 
çalışma için bu bölümü okumaya 
gerek yok hele 4 yıl 2 yıl okuyanlar 
da pekala yapıyor hatta lise 
mezunları bile.” 

“Bakanlık ünvan vermiyor.” 

Mezun Çaresizlik 1 “Bölüm mezunları okulu bitirip 
atanamadıkça çaresizliği ve moral 
bozukluğu artar.” 

Mezun Yengeç Sepeti 1 “Bu bölüm mezunları birbirlerini 
ayaklarından sürekli aşağı çekme 
çabasındadır sonuçta hiçbiri 
sepetten çıkamaz.” 

Mezun Kangiren 1 “Mezun sayısı ne kadar artarsa 
sistemi tıkayıp kangirene 
çevirecektir.” 

Mezun Pişmanlık 1 “Bir okuyan pişmadır bir de 
okumayan.” 

Mezun Kuş 1 “Mezun olunca iş bulamayınca 
elinden uçar gider sanki hiç bu 
bölümü okumamış gibi olursun.” 

Mezun Hasta 1 “Bir an önce bölüm için harekete 
geçilip iyileştirilmesi gerekir.” 

Mezun Hiç 1 “Yurt dışında çok geçerlidir 
Türkiyede hiç 

Mezun 

Enkaz 

1 “Çünkü bölüm sayısı arttı kalite 
azaldı, artık koca bir enkaz. Bu 
saatten sonra bu enkaz 
kaldırılamaz.” 

Öğrenci 

Dipsiz bir kuyu 

1 “Son yıllarda adeta bu bölümün 
önü görülemiyor bölümü 
okuyanlar kendini dipsiz kuyuda 
sanıyor.” 

Mezun 

Madalyon 

1 “Ön yüzü hayaller bulunur hastane 
müdürlüğü arka yüzünde hayatlar 
hasta danışmanlığı bulunur.” 

Öğrenci 

Uzay boşluğu 

1 “Ne meslek tanımı var ne 
hastanelerde yeri var ne de insanlar 
biliyor öyle uzay boşluğunda 
salınan bir bölüm.” 
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Öğrenci 
Çetin ceviz 

1 “Bir kırılınca içinin boş olduğu 
anlaşılır.” 

Mezun 

Trafikte kırmızı ışık 

1 “Devlette bu bölüm mezunlarına 
şans verilmediği için sürekli 
kırmızı ışıkta takılıyorlar.” 

Mezun Apandisit 1 “Olsa da olur olmasa da”  

Mezun Ekşi sakız 1 “Başta bilmediğinizden bir 
yüzünüz ekşir okudukça tatlanır 
okul bitince de tadı kaçar 
işsizsiniz.” 

 

 Tablo 4. Katılımcılara göre Ne Olumlu Ne Olumsuz Anlam Taşıyan Metaforlar 

Katılımcı Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Anlam 

Taşıyan Metaforlar 

Sayı Sebepler 

Mezun Şemsiye 1 “İçinde hastane yönetimi de var, işletme 
de var, tıp var, etik var bu bölümlerin 
hepsi ile ilişkili” 

Öğrenci Milli piyango bileti  1 “İşin şansa kalmıştır şansın varsa 
kazanırsın asgari ücret is bulduysan 
tebrikler amortiyi tutturdun demektir” 

Mezun Papaya   1 “Sadece bu bölümü okuyan bilir bilmeyen 
o ne ki der hele üniversitede ne olacaksın 
çıkınca? soruları ile çok sık karşılaşırsınız.” 

Öğrenci Deve kuşu 1 “Uç deyince yönetici koş deyince 
sağlıkçıyız.” 

Mezun Arap saçı 1 “Bünyesinde o kadar fazla bölüm var ki ve 
iç içe geçmiş ki bu yüzden arapsaçı gibi 
kompleks bir bölümdür.” 

Mezun Basamak 1 “Hemşiresi, sağlık memuru, tıbbi sekreteri 
bu bölümü basamak olarak kullanıp maaş 
artırmak ister.” 

Öğrenci Telli çalgı 1 “Hocası ayrı telden çalar mezunu ayrı 
telden çalar öğrencisi ayrı telden çalar.” 

Öğrenci Buzdağı 1 “Dışardan bakan basit sanar ne var ki der 
ama bölümü okuyan buzdağının 
görünmeyen kısmını görür.” 

Mezun Mantar 1 “Her sene bir yere bölüm açılır pıtır pıtır 
mantar gibi” 
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Mezun Ağaç 1 “Kalite, maliyet, insan kaynakları, yönetim 
ve organizasyon gibi dallara kollara 
ayrılır.” 

Öğrenci Bir köşede unutulmuş 
artık yürürlükte 
olmayan para 

1 “Para kendi zamanında, kendi çağında daha 
değerlidir. Zamanı geçtikten sonra bulunsa 
da artık bir kâğıt parçasından farksızdır. 
Sağlık yönetimi bölümü bu çağın en değerli 
hazinesi ama yöneticiler tarafından bir 
köşede unutulmuş bir hazine...”  

Mezun Rüya 1 “Okuyup mezun olmak güzel ama Mezun 
olup ta iş bulamayınca o rüyadan 
uyanırsın.” 

Mezun  Kum 1 “Son yıllarda mezunlar kum gibi arttı 
denizde kum piyasada sağlık yönetimi 
mezunu.” 

Mezun Dua 1 “Sonu hep inşallah ile amin ile biter.” 

 

Katılımcılar tarafından 11 adet olumlu metafor üretilmiştir. Olumlu üretilen metaforlara ilişkin algının 
değer olduğu; katılımcıların Sağlık Yönetimi bölümünün değerli bir bölüm olduğuna ilişkin metafor 
ürettikleri görülmüştür. Olumsuz metaforların sayısı tüm katılımcıların 23 adet ile %47’sini 
oluşturmaktadır. Olumsuz metaforlar istihdam ve işyeri ortamındaki sorunlara ilişkin üretilmiştir. Ne 
olumlu ne olumsuz metaforların sayısı ise 14 ve bu metaforlara ilişkin genel sonuç, sağlık yönetimi 
bölümünün istihdam olanakları ve mezunların meslek tanımı, iş yaşamı ile ilgili olarak üretilmiş 
olmalarıdır. Ne olumlu ne olumsuz kategorisinde üretilen metaforlara ilişkin bulgulara bakıldığında ise 
mezun katılımcıların bölümün multidisipliner yapısına ilişkin metafor ürettiği, öğrencilerin ise daha çok 
bölümün sürekli artan mezun sayısına ilişkin metafor ürettiği görülmektedir. Sağlık Yönetimi Bölümü 
mezunu ve öğrenciler tarafından üretilen metaforlardan çıkarılan sonuçlar: 

- Sağlık yönetimi bölümünün değeri olan bir bölüm olarak görmekte fakat bölümün iş bulma olanakları 
konusunda umutsuzlar, 

- Sahada çalışan sağlık yönetimi mezunlarının kurumlarına çok faydalı olduğunu düşünüyorlar, 

- Bölümün tanınmadığını düşünmekteler, 

- Bölümün kendi içinde birçok bölüm barındırdığına dikkat çekiyorlar, 

- Mezunlar, öğrenciler ve bu alanda çalışan öğretim elemanları arasında iletişimsizlikler olduğunu 
düşünüyorlar, 

- Son yıllarda artan mezun sayısına vurgu yapıyorlar. 

4. Sonuç 

Son yıllarda metaforlar ile yapılan çalışmaların sayısında artış görülmüştür. Literatürde öğrencilerin 
mesleki tercihlerine, kariyer algılarına, hemşirelerin mesleklerine ilişkin çok sayıda çalışma olduğu 
görülmektedir. Bu araştırma, sağlık yönetimi bölümü öğrenci ve mezunlarının bölümlerine ilişkin 
algılarını metaforlar (zihinsel imgeler) aracılığıyla ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Araştırma 
sonucunda oluşturulan metaforlar olumlu, olumsuz ve hem olumlu hem olumsuz metaforlar olarak 
sınıflandırılmış ve bu metaforlara ilişkin çıkarımlar yapılmıştır. Katılımcıların büyük çoğunluğu bölüme 
ilişkin olumsuz metafor üretmiştir. Bu durumun en temel sebebinin sağlık yönetimi bölümünün son beş 
yılda kamuda atamasının olmamasından yani mezun sayısı artarken atama sayısının azalmasından 
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kaynaklandığı, özel sektörde ise bu mezunların çok kolay iş bulamamasından kaynaklandığı 
düşünülmektedir. Sağlık Yönetimi mezunlarının atanabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması 
önerilmektedir.  
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SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİN/MEZUNLARIN BÖLÜMDEN 
BEKLENTİ VE MOTİVASYONLARININ TATMİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ VE 

BÖLÜME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 

Fatma Üzümcü1 
Nazife Öztürk2 

Çağdaş Türkoğlu3 

Özet 

Bu çalışmanın amacı Sağlık Yönetimi bölümünde eğitimini sürdürmekte olan öğrencilerin ve bölüm mezunlarının 
bölümü seçme nedenleri, beklenti ve motivasyonlarının tatmin düzeylerine etkisi ile bölümlerinden memnuniyet 
düzeylerini saptamaktır. Tanımlayıcı tipte olan bu araştırmada anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın 
evrenini Sağlık Yönetimi, Sağlık İdaresi ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölüm öğrencileri ve mezunları 
oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde basit rastgele örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmaya 180 öğrenci ve 
mezun katılmış olup, katılımcıların 86’sı öğrenci, 94’ü mezundur. Çalışmanın profilini 20-23 yaş arasında, 
%62,2’si bayan, çoğunluğu İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olan öğrenciler oluşturmaktadır. Yapılan 
analiz sonucunda katılımcıların cinsiyete göre, bulundukları sınıfa ve üniversiteye göre bölümden beklentileri 
arasında farklılık olmadığı ancak yaşa göre bölümden beklentiler arasında anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. 
Buna göre 17 – 19 yaş arasındaki katılımcıların bölümden beklentileri 24 – 27 yaş arasındaki katılımcılardan 
daha yüksek olduğu bulunmuştur. Katılımcıların bölümden beklentilerine ilişkin en yüksek ortalamanın mezun 
olunca iş bulma kolaylığı olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Yönetimi, Motivasyon, Beklenti 

THE EXPECTATIONS AND THE EFFECTS OF THE MOTIVATION ON THE SATISFACTION 
LEVELS OF THE HEALTH MANAGEMENT DIVISION STUDENTS/GRADUATED AND THEIR 

VİEWS ON THE DIVISION 

Abstract 

The purpose of this study is to investigate the satisfaction levels of the Health Management students and the 
graduates with their reasons for choosing the department, their effect on the satisfaction levels of their expectations 
and motivations. In this descriptive study, questionnaire method was used. The universe of the research constitutes 
the students and graduates of the department of Health Administration, Health Administration and Health 
Institutions. A simple random sampling method was used in the selection of the sample. 180 students and graduates 
have participated in the study and 86 of the participants are students, 94 of them. The profile of the workforce 
consists of students who are between the ages of 20-23, 62.2% female, and most of whom are graduates of the 
Faculty of Economics and Administrative Sciences. As a result of the analysis, it was seen that there was no 
difference between the participants according to the sex, the class they were in, and the university, but there was 
a significant difference between the expectations according to age and the expectation. According to this, 
participants from 17 to 19 years of age were found to have higher expectations than participants aged 24 to 27 
years. It is seen that the highest average of participants' expectations from the department is the easiness of finding 
a job when they graduate. 

Key words: Health management, Motivation, Expectation 

1. Giriş

Kişilerin tek başına gerçekleştiremedikleri işleri toplu olarak ya da grup olarak gerçekleştirebileceklerini 
anladıklarından beri kişiler arasında koordinasyonu sağlamak için yönetim bilimi gerekli olmuştur. 
Yönetim kavramı, sınırlı kaynakları etkin bir şekilde kullanmak ve organizasyonların amaçlarına 
ulaşması için her türlü kaynağı planlama, örgütleme, koordine etme, bir araya getirme ve denetleme 
faaliyetlerinin tümü olarak tanımlanmaktadır (Çimen, 2016: 136). 

1 Uzman, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, fatmauzumcu@msn.com 
2 Uzman, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, nazife_sahan@yahoo.com 
3 Uzman Öğretim Görelisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, turkoglucagdas@hotmail.com 
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Sağlık hizmetlerinin kaliteli ve verimli sunulabilmesi konusu son yıllarda üzerinde en çok tartışılan 
konulardandır. Kaliteli ve verimli sağlık hizmeti sunabilmek için tedarik, çıktı, teknoloji gibi pek çok 
unsuru bir araya getirecek nitelikli sağlık profesyonellerine ihtiyaç bulunmaktadır. Nitelikli sağlık 
profesyoneli denilince akla sağlık yöneticisi gelmektedir (Uzuntarla, 2017: 17). 

Sağlık Yöneticisini tanımlamadan önce sağlık yönetimi bölümünü tanımlamak daha doğru olacaktır. 
Sağlık Yönetimi; idari bilimlerden farklı olarak sağlık alanına özel içerisinde sağlık sigortacılığı, sağlık 
ekonomisi, sağlık hukuku, sağlık hizmetlerinde kalite, pazarlama, stratejik yönetim, sağlıkta iletişim, 
insan kaynakları yönetimi gibi içerisinde birçok uzmanlık alanını barındıran hizmetlerin organizasyonu 
ve yönetimi konusunda geniş kapsamlı eğitim programlarını içeren bölümdür 
(https://sbf.marmara.edu.tr/bolumler/saglik-yonetimi-bolumu: erişim tarihi: 17.07.2018).  

Dünyada bu alandaki ilk eğitim programları hastane yönetimi adı altında başlatılmıştır. Bir hastaneyi 
yönetmek için özel bir eğitim gerektiği ABD’de 1910’larda fark edilmiş; 1929’da Michael Davis’in 
“Hospital Administration: A Career” adlı eseri ile hastane yönetimi alanında önemli aşama kaydedilmiş 
ve 1934’ten itibaren kabul gören bu program çeşitli üniversitelerde lisansüstü hastane yöneticiliği 
programları açılmaya başlanmıştır (Sarvan, 1994: 211). 

Sağlık yönetimi bölümü adı altında eğitim, ülkemizde ilk defa 1963 yılında “Sağlık İdaresi” isimli lisans 
programı verilmeye başlanmıştır. Sağlık Bakanlığı Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde 
faaliyet gösteren okul, daha sonra Hacettepe Üniversitesi bünyesinde “Sağlık İdaresi Yüksekokulu” 
ismiyle eğitim vermeye başlamıştır (Çimen, 2016: 136). Daha sonraki yıllarda birçok üniversitede 
Sağlık Yönetimi Bölümleri kurulmaya başlanmış; Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 26.08.1998 
tarihli kararı ile bu okullardan mezun olan kişilere “Sağlık Yöneticisi” unvanı verilmesine karar 
verilmiştir (https://www.yok.gov.tr/web/ogrenci/kararlar: erişim tarihi: 01.07.2018). 

Ülkemizde yarım asırı aşkın geçmişi bulunan sağlık yönetimi bölümünde okuyan öğrencilerin ve bu 
alandan mezun kişilerin bölümleri hakkında farkındalığının yüksek olması hem eğitim hayatının başarılı 
geçmesi hem de sahada çalışırken etkili hizmet sunumu açısından önemlidir. Bütün bunları yapabilmek 
için mezun ve öğrencilerin motivasyonlarının yüksek olması ön koşul olup bölüm mezunları ve 
öğrencilerin beklentilerinin de sağlık yönetimi bölümü amaçları doğrultusunda şekillenmesi 
motivasyonları açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmada sağlık yönetimi bölümü mezunu ve 
öğrencilerinin bölümü seçme nedenleri, beklenti ve motivasyonlarının tatmin düzeylerine etkisi ile 
bölümlerinden memnuniyet düzeylerini saptamak amacıyla planlanmıştır. 

2. Teorik Çerçeve 

Motivasyon Kavramı 

Bireyler belirli bir eğitim öğretim sürecinden geçtikten sonra hayatı boyunca yapacağı meslek seçimi 
ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu seçim bireylerin hayatında en önemli seçimlerden biridir (Deniz, 2001: 
2). Genellikle lise öğrenimi sonrasında üniversiteye giriş sınavı sonucunda karşı karşıya kalınan bu 
durum bireylerin üniversite eğitimi ile başlamaktadır. 

Üniversite eğitimi sırasında ve mesleğini icra ederken bireylerin meslekleri ve bölümlerine ilişkin 
motivasyonları kişisel başarıları için hayati öneme sahiptir. Motivasyon kelimesinin etimolojik kökeni 
Latincede “hareket etmek” anlamını taşıyan “Movere” kelimesinden türetilmiş (Önen ve Kanayran, 
2015: 48); Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe sözlükte karşılığı “isteklendirme” ve “güdüleme” olarak 
Türkçeye aktarılmıştır 
(http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_karsilik&view=karsilik&kategori1=karsilik_liste&ayn1=bas
&kelime1=motivasyon: erişim tarihi: 14.07.2018). Motivasyon çalışanların bireysel ihtiyaçlarının 
giderilmesi ile örgütün amaçlarına ulaşılmasında gerekli üst düzey çabaların gösterilmesi olarak 
tanımlanmaktadır (Robbins, 1996: 212). Tanımda bireyin örgütsel amaçların gerçekleştirebilmesi için 
bireysel ihtiyaçlarının karşılaması gerektiğine vurgu yapılmaktadır. Bireysel ihtiyaçları karşılanan ve 
motive olan birey kendi çaba ve faaliyetlerini örgütsel amaçlar doğrultusunda yönlendirecek böylece 
başarıyı getirecektir. Bir başka tanımda motivasyon, davranışa yön veren güçleri kapsayan, belirli 
hedeflere ulaşmaya yönelik olarak enerji, istikamet ve kararlılık içeren kişisel çabaların ortaya 
konulduğu süreç olarak tanımlanmıştır (Ünal ve Gülmez, 2017: 89). 
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Motivasyonun örgütsel hedefler, bireysel ihtiyaçlar ve çaba olmak üzere üç temel fonksiyonu 
bulunmaktadır. Motivasyonda en temel amaçlardan biri örgütsel hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için 
kişiyi işine motive edebilmektir. Motivasyonun örgüt yararına kullanılabilmesi ve yönetsel başarıya 
katkıda bulunabilmesi için kişinin örgütsel hedeflere yönlendirilmesi gerekmektedir. Bunun için 
bireysel ihtiyaç ve beklentilerin tatmin edilmesi gerekmektedir. Çalışanların beklenti ve gereksinmeleri 
karşılanmadıkça, örgütte dengesizlik ve gerilim oluşacak kişilerin motivasyonları olumsuz 
etkilenecektir (Önen ve Kanayran, 2015: 49).  

Motivasyon Teorileri 

Motivasyon ile ilgili teoriler, “kapsam” ve “süreç” teorileri olmak üzere iki gruba ayırmak mümkündür. 
Kapsam teorileri, yani içsel faktörlere ağırlık veren teoriler; süreç teorileri ise, dışsal faktörlere ağırlık 
veren teorilerdir. Bu teorileri kapsayan süreç Şekil 1’de gösterilmiştir.  

 

 Davranış Öncesini                                                          Davranış Sonrasını  

             Vurgulayan yaklaşımlar                                            Vurgulayan yaklaşımlar 

 

 

 

 

 

 İhtiyaç\Motif\Güdü 

 (İçsel Faktörler) (Dışsal Faktörler) 

 

 

Kapsam Teorileri: Abraham Maslow tarafından geliştirilen İhtiyaçlar Hiyerarşisi Yaklaşımı; Frederick 
Herzberg tarafından geliştirilen Çift Faktör Teorisi; Davis McClelland tarafından geliştirilen Başarma 
İhtiyacı Teorisi ve Clayton Alderfer tarafından geliştirilen ERG yaklaşımıdır (Koçel, 2015: 733). 

a)İhtiyaçlar Hiyerarşisi Yaklaşımı: İnsanların birinci (temel) ve ikinci (tamamlayıcı) derecedeki 
ihtiyaçlarının daha iyi bilinmesi ve tatmin edilebilmesi için ihtiyaçları önem sırasına göre sıralamak ve 
bir hiyerarşi kurmak gerekmektedir. Bunu kesin şekilde belirlemek her ne kadar kolay olmasa da, bazı 
psikologlar, kişilerin bazı ihtiyaçlarına diğerlerine kıyasla daha fazla öncelik verdiklerini öne 
sürmüşlerdir. Onlara göre birinci sırayı karşılamadan üçüncü sırayı oluşturan ihtiyaçlar ortaya 
çıkamazlar. Böylece, önde gelen bir ihtiyaç tatmin edilmeden sonra gelen bir ihtiyacın tatmini de 
gecikmiş olacaktır (Küçüközkan, 2015: 102).  

Maslow, güdüleme kuramında önem sırasına göre bir ihtiyaçlar dizisinin bulunduğuna ilişkin görüşü ile 
ün kazanmıştır. Maslow'a göre bütün insan ihtiyaçları aşağıdan yukarıya doğru beşli bir kademe içinde 
incelenebilmektedir. Söz konusu kademelendirme şu şekildedir (Eren, 2004);  

• Fizyolojik ihtiyaçlar (yeme, içme, barınma, hayati devam ettirme), 

• Güvenlik ihtiyaçları (hastalık, yaşlılık vb. hallerde geleceği garantiye alma...), 

• Sosyal ihtiyaç, ait olma ve sevgi ihtiyaçları (resmi ve gayri resmi iş grupları, kendi kendini anlama, 
şefkat...),  

• Saygınlık ve değer ihtiyaçları (unvan, prestij, başarı, saygı görme…),  

• Kendini gerçekleştirme/Vücuda getirme (yaratma ve başarma) ihtiyaçları (yaratma ve tamamlama 
arzusu, kişisel tatmin, kişisel başarı, bilimsel buluşlar...) 

Davranış 
Saikleri 

Davranış Sonuç 
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b) Çift Faktör Teorisi: Hezberg’in ilk defa ortaya attığı çift faktör teorisi 200 mühendis ve 
muhasebeciden oluşan grup üzerinde yapılan bir çalışmanın sonuçlarının ardından Motivasyon-Hijyen 
teorisi olarak adlandırılmıştır. Araştırma sonucunda Herzberg çalışma ortamında kişiyi tatmin eden 
faktörleri “motive edici faktörler”, tatmin etmeyen faktörleri de “hijyen faktörler” olarak sınıflandırmış 
ve bu iki grubun birbirinden bağımsız olduğunu ileri sürmüştür. Motive edici faktörler (içsel faktörler) 
adı verilen grupta; başarı, tanınma, işin kendisi, sorumluluk, ilerleme, gelişme ve büyüme gibi faktörler 
bulunmaktadır. Bu faktörlerin varlığı kişisel başarı için önemlidir ve bireyi motive edecektir. Bunların 
yokluğunda birey motive olamaz. Bu tip faktörler iş görenleri çalışmaya özendirir ve yaptıkları işi ve 
çalıştıkları örgütü benimsemelerini sağlar. Hijyenik faktörler (dışsal faktörler) adı verilen grupta; şirket 
politikası, yönetim, statü, maaş, çalışma koşulları, iş güvenliği gibi hijyenik faktörler vardır. Hijyenik 
faktörler örgütlerde bulunması gereken asgari faktörlerdir. Örgütler önce hijyenik faktörleri sağlamalı 
ve sonrasında motive edici faktörleri sağlayarak iş göreni motive etmelidirler (Öztürk ve Ilıman, 2015: 
74). 

c) Başarma İhtiyacı Teorisi: İlk defa McClelland tarafından ortaya çıkarılan bu teoride çalışanların 
davranışlarını ve tutumlarını etkileyen üç temel motivasyon kaynağından bahsetmiştir: Başarı ihtiyacı 
(the need for achievement), bağlanma ihtiyacı (the need for affiliation) ve güç ihtiyacı (the need for 
power). McClelland’ın sistematize ettiği ve araştırdığı temel ihtiyaçlar, sonraki araştırmacılar tarafından 
gerek genel motivasyon araştırmalarında gerekse de iş motivasyonu araştırmalarında kullanılmıştır. Bu 
ihtiyaçlar insanları motive etmekle kalmaz, insanların en önemli hedef ve ilgilerini de içermektedir 
(Antalyalı ve Bolat, 2017: 86). Başarma ihtiyacı bireylerin yüksek başarı sağlamak üzere motive 
olmalarını, iyi olma gayreti içinde olmalarını; bağlanma ihtiyacı arkadaşlık, iş ilişkileri kurma ihtiyacını; 
güç ihtiyacı ise bireyin duygusal ve davranışsal etki etme arzusuna işaret etmektedir. 

d) ERG Yaklaşımı: Alderfer tarafından geliştirilen bu teori, Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine benzer 
özelliktedir ve 3 seviyeden oluşmaktadır. Teorinin ismi bu üç kelimenin baş harflerinden oluşmaktadır 
(Seker, 2015: 24) : 

1. Existance (Var oluş): Maslow’un en ilkel olarak adlandırdığı alt seviyedir. Kişinin var oluşu 
ile ilgili temel ihtiyaçlarını modeller. Örneğin fiziksel ve güvenlik ile ilgili kişinin varlığını tehdit eden 
unsurlar bu gruptandır.  

2. Relatedness (İlişki): Bu seviyede varlığı ile ilgili ihtiyaçları tamamlanan bireyin çevresi ile 
olan ilişkisinden bahsetmek mümkündür. Kişinin sosyal çevresi veya ailesi ile olan ilişkileri, itibar, 
bilinirlik gibi duyguları bu seviyede düşünülebilir. 

 3. Growth (Gelişme): Bu grup kişinin kendini geliştirmesine duyduğu ihtiyacı ifade etmektedir. 
Örneğin kişinin yeni şeyler öğrenmesi, kişisel gelişimi, ahlak gibi motivasyon unsurları bu grupta 
incelenebilir. 

Süreç Teorileri 
 
Süreç teorileri bireylerin hangi amaçlar doğrultusunda nasıl motive oldukları ile ilgilenir. Bu motivasyon 
teorilerinin odak noktası “beklenti” kavramına dayanmaktadır. Süreç teorilerinde kapsam teorilerindeki 
içsel faktörlere ek olarak bireyin davranışı üzerinde önemli etkide bulunan çevre faktörleri de 
etkilemektedir. Süreç Teorileri: beklenti teorisi; davranış şartlandırma teorisi; eşitlik teorisi; amaç 
teorileri olarak gruplandırılmaktadır (Öztürk ve Ilıman, 2015: 76). 
 
a)Beklenti Teorisi: Wroom tarafından ortaya atılan beklenti teorisi, davranışın ortaya çıkışından 
durduruluşuna kadar olan faaliyetlerdeki değişkenleri açıklar. Bu kuram sadece kişileri motive eden 
etmenlerin neler olduğunu araştırmaya yönelmiştir. Davranışlar üzerindeki etkileri ve işleyişleri 
hakkında yeterli bilgi vermezler. Ayrıca, kişisel farklılıkların iş tatminindeki önemini ele almıştır. 
Bunlara göre farklı kişiler değişik görüş ve değer yargılarına sahiptir, ama hepsinde davranışı harekete 
geçiren güdüleme süreci aynıdır (Küçüközkan, 2015: 106). 
 
b) Davranış Şartlandırma Teorisi: Pavlov’dan esinlenen Skinner bu motivasyon teorisini ortaya 
atmıştır. Teorinin odağı; bireylerin davranışlarının karşılaştıkları sonuçlar tarafından şartlandırıldığı 
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varsayımıdır. İnsan herhangi bir nedenle (amaçları, ihtiyaçları, önceki şartlanmaları …) davranış 
gösterdiğine göre önemli olan davranışın karşılaşacağı sonuçtur. İnsan sonuca göre davranışı ya 
tekrarlayacak ya da tekrarlamayacaktır. İnsanın karşılaştığı sonuçları yorumlayarak davranışlarına yön 
vermesi, Thorndike’ın “Etki Kanunu” ile açıklanır. Bu kanuna göre, insan kendine mutluluk veren 
davranışları tekrarlar fakat acı veren davranışlardan kaçınır (https://kisiselbasari.com/motivasyon-
kavrami-ve-motivasyon-teorileri.html: erişim tarihi: 15.07.2018). 
 
c)Eşitlik Teorisi: Eşitlik kuramı güdüleme kuramı olarak bilinmektedir. Bu kuram iş tatmini ile 
tatminsizliği arasındaki kuralları bulunan bir kuramdır. Adams (1965), iş tatmininin kişinin algıladığı 
amaç ve süreç dengesine göre belirlendiğini bildirmektedir. Başka bir ifade ile bireyin amaçlarına 
ulaşması için katlandığı cefa ile sürecin sonunda elde ettikleri arasındaki dengeyi nasıl algıladığı ile 
ilgilidir. Bu denge oluştuğunda tatmin duygusuna ulaşılmaktadır. Bu kurama göre, iş görene hak 
ettiğinden fazla veya az ödül sunmak da doyumsuzluğa neden olmaktadır. Hak ettiğinden fazla 
ödüllendirmek kişide suçluluk duygusunun oluşmasına, yeterli ödüllendirmemek ise adaletsiz 
tutumların varlığına neden olmaktadır (Tütüncü ve Küçükusta: 
http://web.deu.edu.tr/kalite/dosyalar/ulusal_bildiri/EkD.doc: erişim tarihi: 10.06.2018).  
 
d) Amaç Teorisi: Locke tarafından geliştirilen amaç teorisinin ana fikri; kişilerin edindikleri amaçlara 
ulaşmak için, bu amaçları başarmaya motive olduğunu; yani amaçlar uğruna bilinçli eylemlerde 
bulunulduğudur. Erişilmesi zor ve yüksek bir amaca ulaşmayı hedefleyen birey, ulaşılması gayet kolay 
amaçlar hedefleyen bireye oranla daha yüksek performans gösterecek ve daha fazla motive olacaktır 
(Arslan ve Göksoy: 2017: 33). 

3. Yöntem 

3.1. Amaç 

Araştırmanın amacı Sağlık Yönetimi bölümünde eğitimini sürdürmekte olan öğrencilerin ve bölüm 
mezunlarının bölümü seçme nedenleri, beklenti ve motivasyonlarının tatmin düzeylerine etkisi ile 
bölümlerinden memnuniyet düzeylerini saptamaktır.  

Araştırmanın hipotezleri aşağıdaki gibidir:  

H1: Öğrenciler ve mezunlar Sağlık Yönetimi alanını yüksek beklentilerle tercih etmektedir. 

H2: Öğrencilerin ve mezunların beklenti ve motivasyonlarının tatmin düzeyleri mezun olunca 
düşmektedir. 

H3: Öğrencilerin ve mezunların beklenti ve motivasyonlarının tatmin düzeyleri okudukları üniversiteye 
göre farklılık göstermektedir. 

H4: Beklenti ile motivasyon tatmin düzeyleri arasında pozitif yönlü bir ilişki olup; beklenti düzeyleri 
yüksek olan öğrencilerin tatmin düzeyleri de yüksektir. 

H5: Bölümden memnun olan öğrencilerin ve mezunların beklenti ve motivasyon tatmin düzeyleri 
yüksektir. 

H6: Öğrencilerin ve mezunların beklenti ve motivasyonlarının tatmin düzeyleri bölümden mezun olma 
durumuna göre farklılık göstermektedir. 

3.2. Araştırmanın Önemi 

Birçok bölüm ve alanda mezun ve öğrencilerin beklenti, motivasyon ve tatmin düzeyleri üzerinde çok 
sayıda araştırma olmasına karşın Sağlık Yönetimi bölümü mezun ve öğrencileri üzerinde böyle bir 
çalışmanın olmaması bu araştırmayı etkili kılmaktadır. 

Bu çalışmanın sonuçları, Sağlık Yönetimi okuyan lisans öğrenciler ve mezunlarının bölümü seçme 
bilincini oluşturması, sorgulaması, memnuniyetlerini saptamak, kararlılıklarını ölçmek ve çözüm 
üretmeleri açısından büyük önem taşımaktadır. 

Ayrıca bu çalışma, daha sonra yapılacak çalışmalara kaynaklık teşkil edebilmesi açısından önemlidir. 

1550

https://kisiselbasari.com/motivasyon-kavrami-ve-motivasyon-teorileri.html
https://kisiselbasari.com/motivasyon-kavrami-ve-motivasyon-teorileri.html
http://web.deu.edu.tr/kalite/dosyalar/ulusal_bildiri/EkD.doc


 
   

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

3.3. Evren ve Örneklem 

Tanımlayıcı araştırmanın evrenini Sağlık Yönetimi bölümü öğrencileri (N:86) ve mezunları (N:94) 
oluşturmaktadır. Araştırmaya Sağlık Yönetimi, Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği öğrenci 
ve mezunları katılmış olup, toplamda 180 kişidir. Örneklem seçiminde kolayda rastgele örnekleme 
yöntemi kullanılmıştır.  

3.4. Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anket soruları hazırlanırken Öztürk 
ve Ilıman (2015)’ın geliştirdikleri ve çalışmalarında kullandıkları anket formlarından yararlanılmıştır. 
Ankete mezun öğrenciler de dahil edilmiş olup mezun olduğu üniversite için fakülte ve yüksekokul farkı 
konmuştur. Katılımcıların görüş ve önerilerini almak üzere anket sorularının en sona açık uçlu bir soru 
eklenmiştir. Ölçeğin Cronbach alpha katsayısı 0,953 olarak saptanmıştır. 

Uygulanan anket formu dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğrencilerle ilgili bilgiler yer 
almaktadır. İkinci bölümde bölümü tercih nedenlerine verilen önem derecesini belirlemeye yönelik 
sorular, üçüncü bölümde öğrencilerin bölümden beklentilerini değerlendirmeyi sağlayacak 
derecelendirme soruları vardır. Son bölümde ise öğrencilerin motivasyon düzeylerini belirleme yönelik 
derecelendirme soruları yer almaktadır. Anket formunda 45 adet önerme bulunmakta olup 5’li Likert 
ölçeği kullanılmıştır.  

Verilerin analizi için SPSS 22 programı kullanılmıştır. Hipotezleri test edebilmek için öncelikle ölçeğin 
normallik analizleri yapılmış ve güvenirlik düzeyi ölçülmüştür.  Anket çalışmasında ifadelerin 
güvenilirliğinin test edilmesi amacı ile Cronbach Alpha analizi uygulanmıştır. Analiz sonuncunda 
Cronbach Alpha katsayısı 0,953 olarak tespit edilmiştir. Skewness ve Kurtosis değerleri -1,5, +1,5 
arasında ise verilerin normal dağıldığı söylenebilir (Tabachnick and Fidell, 2013). Yapılan normallik 
testleri sonucunda normal dağılım sağladığı görülmüştür (Skewness Değeri:-1,12, Kurtosis Değeri: 
1,09). Bu yüzden parametrik test yöntemleri kullanılmıştır.  

4. Bulgular 

Araştırma Sağlık Yönetimi bölümü öğrencileri ve mezunlarına online olarak anket formu 
doldurtulmuştur. İlk olarak tanımlayıcı istatistiklere, ikinci olarak da öğrencilerin bölümü tercih 
nedenleri ile ilgili sonuçlara yer verilmiştir. Bir sonrasında sonrasın da araştırmanın temelini oluşturan 
öğrencilerin ve mezunların beklenti ve motivasyonları ile ilgili sonuçlara yer verilmiş ve bu sonuçların 
tanımlayıcı istatistiklerle arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığına bakılmıştır. Son bölümde ise 
beklenti ile motivasyonun tatmin düzeyleri arasındaki ilişki incelenmesi ile birlikte açık uçlu soruda 
görüş ve önerileri sorulmuştur. 

Tablo 1. Katılımcılara İlişkin Demografik Bulgular 
Değişkenler Sayı (n) Yüzde (%) 

Cinsiyet 
Kadın 112 62,2 
Erkek 68 37,8 

Toplam 180 100.0 
Yaş 

17-19 32 17,8 
20-23 83 46,1 
24-27 17 9,4 
28 ve üstü 48 26,7 

Toplam 180 100.0 
Sınıf/Mezuniyet 

1 5 2,8 
2 56 31,1 
3 18 10 
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4 7 3,9 
Mezun 94 52,2 

Toplam 180 100.0 
Mezun Olacağı/Olduğu Üniversite 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 70 38,8 
Sağlık Bilimleri Fakültesi 35 19,4 
Sağlık Yüksekokulu 40 22,2 
Diğer 35 19,4 

Toplam 180 100.0 
Uzun Süre Yaşadığı Yer     

Köy 24 13,3 
İlçe 47 26,1 
Şehir 44 24,4 
Büyük Şehir 65 36,1 

Toplam 180 100.0 
 

Tablo 1'de görüldüğü üzere katılımcıların 112 (% 62,2)’si kadın, 68 (% 37,8)’i erkektir. Sınıflara göre 
incelediğinde katılımcıların 5 (% 2,8)’i 1. sınıf, 56 (% 31,1)’sı 2. sınıf, 18 (% 10,0)’i 3. sınıf, 7 (% 3,9)’si 
4.sınıf ve 94 (% 52,2)’ü mezundur. Sınıf dağılımda çoğunluğu mezunlar oluşturmaktadır. 

Mezun olduğu/olacağı üniversitenin 70 (%38,8)’i İktisat ve İdari Bilimler Fakültesinden, 40 (%22,2)’ı 
Sağlık Yüksekokuldan, 35 (%19,4)’ü Sağlık Bilimleri Fakültesinden, geri kalanı da 35 (%19,4)’i diğer 
üniversiteler de okuduklarını veya mezun olduklarını belirtmişlerdir.   Katılımcıların sırasıyla uzun süre 
yaşadığı yer 65 (% 36,1)’i büyük şehirde, 47 (% 26,1)’si ilçede 44 (% 24,4)’ü şehirde 24 (% 13,3)’ü 
köyde yaşadığını söylemiştir. 

Tablo 2’de katılımcıların üniversiteden memnuniyet durumu, bölümden memnuniyet durumu, bölümü 
tercih sırası ve bölüm değiştirme isteğine ilişkin bulgular verilmiştir. 

Tablo 2. Katılımcıların Memnuniyet Durumları, Tercih Sırası ve Bölüm Değiştirme İsteği 

Üniversiteden Memnuniyet 
Durumu n % 

Evet 76 42,2 
Hayır 25 13,9 
Kısmen 79 43,9 

Toplam  180 100.0 
Bölümden Memnuniyet Durumu n % 

Evet 72 40 
Hayır 41 22,8 
Kısmen 67 37,2 

Toplam 180 100.0 
Tercih Sırası n % 

İlk 3 72 40 
4.-6 37 20,6 
7-10 35 19,4 
11 ve üzeri 36 20 

Toplam 180 100.0 
Bölümü Değiştirme İsteği n % 

Evet 39 21,7 
Hayır 102 56,7 
Kararsızım 39 21,7 
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Toplam 180 100.0 

 

Tablo 2’den hareketle katılımcıların %42,2’si (N=76) bulunduğu üniversiteden memnun olduğunu ifade 
etmiştir. %13,9’u (N=25) memnun olmadığını, %43,9’unun (N=79) ise kısmen memnun olduğunu 
söylemiştir. Buradan hareketle katılımcıların çoğunluğunun mevcut üniversitelerinde eksiklik gördüğü 
söylenebilir. Bölümden memnun olup olmama durumunda ise %40’ının (N=72) memnun olduğu, 
%22,8’inin (N=41) memnun olmadığı, %37,2’sinin (N=67) ise kısmen memnun olduğu görülmektedir. 
Bölümden memnun olmayan öğrenci oranının yadsınamaz büyüklükle olduğu görülmektedir. Bu da 
bölümlerle ilgili yeni yaklaşımlar ve memnun olmayı artırıcı teşviklerin uygulanması bu oranı 
düşmesinde yardımcı olacaktır. Çalışmadaki katılımcıların %40’ı (N=72) bölüm tercihinde ilk üç sırada 
yer vermiştir. Tercih sırasını 4-6 arasında tutanlar %20,6 (N=37), 7-10 arasında tutanlar %19,4 (N=35), 
11 ve üzeri tutanların oranı ise %20’dir (N=36).  Çalışmada yer alan öğrencilerin %21,7’si (N=39) 
mevcuttaki bölümlerini değiştirmek istediğini belirtmiştir. Hayır diyenlerin oranı %56,7’dir (N=102). 
Kararsızım diyen oran ise %21,7’dir (N=39). 

Öğrencilerin bu bölümü tercih etmelerinde etkili olan etmeni belirlemek için 8 ifade verilmiş ve bu 
ifadelere “çok önemli”, “önemli,” “ne önemli ne önemsiz”, “önemsiz”, “hiç önemli değil” şeklinde 
belirtilmeleri istenmiştir. İfadeler sırasıyla 5 ila 1 puan arasında oluşturulmuştur. Katılımcıların vermiş 
olduğu yanıtların ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 3’de belirtilmiştir. 

Tablo 3. Katılımcıların Bölümü Tercih Nedenlerine İlişkin Bulgular 

No İfade Ort. 
Std. 

Sapma 

1 Mezun Olunca İş Bulma Kolaylığı 4,66 0,71 

2 Alanın Toplumsal Saygınlığı 4,37 0,89 

3 Açıkta Kalma Korkusu 4,60 0,66 

4 Bu Alanı Sevme   4,35 0,79 

5 Arkadaş Aile Önerisi 3,58 0,98 

6 Bu alandaki kariyer fırsatları ilgimi çekiyor 4,03 1,04 

7 
Bu bölümün topluma hizmet ve fayda açısından önemli olduğunu 
düşünüyorum. 4,26 0,88 

8 Yeteneklerimin ve becerilerimin bu bölüme yatkın olduğunu düşünüyorum 4,25 0,71 

 

Tablo 3’den hareketle verilen ifadeler arasında en yüksek ortalamayı “mezun olunca iş bulma kolaylığı” 
ifadesi almıştır (ort.4,66). En düşük ortalama ise “arkadaş, aile önerisi” ifadesinde görülmektedir (ort. 
3,58). 

Katılımcılara bölüme ilişkin beklentilerini ölçmek üzere 37 ifade yöneltilmiştir. Verilen yanıtlar 
“Kesinlikle katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”, “Katılmıyorum” ve “Kesinlikle katılmıyorum” 
şeklinde 5’li likert yanıt aranmıştır. İfadeler sırasıyla 5 ila 1 puan arasında oluşturulmuştur. 
Katılımcıların vermiş olduğu yanıtlardan hareketle en yüksek ortalamayı “Sağlık kurumlarının yönetimi 
ile ilgili bilgiler edineceğim” ifadesi oluşturmuştur (ort. 4,47). Yine “Yeni bilgi ve yetenekler elde 
edeceğim” ifadesi yüksek ortalamaya sahiptir (ort. 4,28). En düşük ortalamayı ise “Bu bölümden mezun 
olduğumda kolaylıkla iş bulacağımı düşünüyorum” ifadesi oluşturmaktadır (ort. 2,43). Yine " Bölümden 
mezun olunca yüksek kademeli işlerde çalışacağım” ifadesi de en düşük ikinci ortalamaya sahiptir (ort. 
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3,02).  Buradan hareketle öğrencilerin bölüme ilişkin beklentilerinde yeni bilgiler öğreneceğine dair 
ortak bir düşünceleri olsa da mezun olduktan sonra iş bulmada endişe uyandığı söylenebilir. Bu 
düşünceye iten sebep ise kurum sınavlarındaki atamalar ve mezun olan öğrencilerin değerlendirmeleri 
etkili olabilir. 

Katılımcıların bölüme ilişkin beklentilerinde vermiş olduğu yanıtların bağımsız değişkenlere göre farklı 
olup olmadığını belirlemek için parametrik test yöntemlerinden bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü 
varyans analizi kullanılmıştır. Yapılan analizler Tablo 4’deki gibidir. 

Tablo 4. Katılımcıların Beklentilerine İlişkin Farklılık Analizleri 

Cinsiyete Göre Bölümden Beklenti Test Türü 
  N Ortalama Std. Sapma Bağımsız 

Örneklem T Testi 
(t:2,21 p:0,27) 

Kadın 112 4,09 0,52 
Erkek 68 3,9 0,62 

Yaşa Göre Beklenti Test Türü 
  N Ortalama Std. Sapma 

*Anova (F=0,39 
p=0,01)  

17-19 32 4,19 0,36 
20-23 83 4,07 0,55 
24-27 17 3,71 0,7 
28 Üstü 48 3,92 0,6 

Sınıfa Göre Beklenti Test Türü 
  N Ortalama Std. Sapma 

Anova (F=0,37 
p=0,68)  

1 Ve 2. Sınıf 61 4 0,6 
3 Ve 4. Sınıf 25 4,1 0,9 
Mezun 94 4,09 0,6 

Mezun Olunan Üniversiteye Göre Beklenti Test Türü 
  N Ortalama Std. Sapma 

Anova (F=0,86 
p=0,69)  

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 70 4 0,53 
Sağlık Bilimleri 35 4,06 0,52 
Sağlık Yüksekokulu 40 3,9 0,82 
Diğer 35 4,1 0,5 

Yaşadığı Yere Göre Beklenti Test Türü 
  N Ortalama Std. Sapma 

Anova (F=0,46 
p=0,71)  

Büyükşehir 65 4,01 0,61 
İlçe 47 4,1 0,45 
Köy 24 3,99 0,48 
Şehir 44 3,96 0,65 

Üniversiteden Memnun Olma Durumuna Göre Beklenti Test Türü 
  N Ortalama Std. Sapma 

*Anova (F=7,47 
p=0,00)  

Evet 76 4,08 0,51 
Hayır 25 3,62 0,79 
Kısmen 79 4,09 0,48 

Bölümden Memnun Olma Durumuna Göre Beklenti Test Türü 
  N Ortalama Std. Sapma 

*Anova (F=32,5 
p=0,00)  

Evet 72 4,2 0,38 
Hayır 41 3,5 0,7 
Kısmen 67 4,07 0,42 

Bölümü Değiştirmek İsteme Durumuna Göre Beklenti Test Türü 
  N Ortalama Std. Sapma 

*Anova (F=20,3 
p=0,00)  Evet 39 3,5 0,7 

Hayır 102 4,17 0,48 
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Kısmen 39 4,08 0,33 

 

Yapılan analiz sonuçlarına göre katılımcıların cinsiyete göre bölümden beklentileri arasında farlılık 
yoktur (p>0,05). Katılımcıların yaşa göre bölümden beklentisindeki fark ise anlamlıdır (p<0,05). Farkın 
hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek için Tukey testinden yararlanılmıştır. Yapılan Tukey testine 
göre 17-19 yaş arasındaki katılımcıların bölümden beklentisi 24-27 yaş arasındaki katılımcılara göre 
daha yüksektir. Bu durumun 24-27 yaş arasındaki katılımcıların iş bulma noktasında zorluk 
çekmesinden kaynaklandığı düşünülebilir. Katılımcıların bulundukları sınıfa göre beklentileri arasında 
ise anlamlı bir fark yoktur (p>0,05).  

Yine mezun olunan üniversiteye göre ve katılımcıların yaşadıkları yere göre bölümden beklentisi 
arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05). Katılımcıların Üniversiteden mezun olma 
durumuna göre beklentileri arasındaki fark anlamlıdır (p<0,05). Tukey testi aracılığıyla üniversiteden 
memnun olmayanlar, üniversiteden memnun olanlara göre daha az beklentiye sahiptir. Bu anlamda 
üniversiteden memnun olmanın bölüm beklentisinde etkin olduğu söylenebilir. Benzer olarak 
katılımcılar arasında bölümden memnun olmayanların beklentisi, bölümden memnun olanlara göre 
istatistiksel anlamlılık taşımakta ve beklentileri daha düşüktür (p<0,05). Katılımcılar arasında bölümü 
değiştirmek isteyenlerin, bölümü değiştirmek istemeyenlere göre beklentileri de anlamlı farklılık 
taşımaktadır (p<0,05).  

Çalışma anketinin son sorusu katılımcıların görüş ve önerilerine ilişkin açık uçlu soru sorulmuştur.180 
kişi arasından 60 katılımcı görüş ve önerilerini belirtmiştir. Katılımcılardan gelen yanıtlar bölüme ilişkin 
öneriler, mesleğe ilişkin öneriler olarak 2 temaya ayrılmıştır. Katılımcıların bölüme ilişkin önerilerinde 
bölümde staj olanaklarının artırılması 2. sınıftan itibaren zorunlu hale getirilmesi, mezun izleme 
sistemin kurulması, bölüme ilişkin tüm üniversitelerin iletişim halinde olması, bölümün tanıtılması ve 
böylece bölümün önünün açılması gerektiği önerilmiştir. Mesleğe ilişkin önerilerde ise, bölüm 
mezunlarının devlet kadrolarında atamalarının olması gerektiği, hastanelerde vasıfsız elemanların 
çalıştırıldığı bu uygulamanın önüne geçilmesi gerektiği, iş olanakları hakkında öğrencilerin 
bilgilendirilmesi gerektiği önerilmektedir. 

5. Sonuç 

Sağlık Yönetimi öğrencilerinin ve mezunlarının bölümü seçme nedenleri, beklenti ve motivasyonlarının 
tatmin düzeylerine etkisi ile bölümlerinden memnuniyet düzeylerini belirlemek için yapılan bu 
çalışmada katılımcıların cinsiyete göre, bulundukları sınıfa ve üniversiteye göre bölümden beklentileri 
arasında farklılık olmadığı ancak yaşa göre bölümden beklentiler arasında anlamlı farklılık olduğu 
görülmüştür. Buna göre 17 – 19 yaş arasındaki katılımcıların bölümden beklentileri 24 – 27 yaş 
arasındaki katılımcılardan daha yüksek olduğu bulunmuştur.  

Katılımcıların bölümden beklentilerine ilişkin en yüksek ortalamanın mezun olunca iş bulma kolaylığı 
olduğu görülmüştür. Katılımcılar arasında bölümü değiştirmek isteyenlerin, bölümü değiştirmek 
istemeyenlere göre beklentileri de anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.  

Öğrenci ve mezunların bölüme ilişkin beklentilerinde yeni bilgiler öğreneceğine dair ortak bir 
düşünceleri olsa da mezun olduktan sonra iş bulmada endişe uyandığı saptanmıştır. Ayrıca katılımcıların 
çoğunluğu bölüme ilişkin memnuniyet ve kararsızlıklarını belirmişlerdir. Bu düşünceye iten sebep ise 
kurum sınavlarındaki kadrolar, özellikle son yıllarda kamuda atamasının olmaması ve mezun olan 
öğrencilerin değerlendirmeleri etkili olduğu düşünülmektedir. 

Sağlık Yönetimi bölümünden memnun olan katılımcıların beklenti ve motivasyon düzeyleri yüksek 
olup, hipotez kabul edilmiştir. Bununla ilgili olarak gerek Öztürk ve Ilıman (2015: 92)’ın çalışmasında 
gerek literatürde yer alan araştırmalarda benzer bulgular ortaya konulmuş olup birbirlerini 
desteklemektedir. 
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Katılımcıların öneri ve görüşlerinden yola çıkarak: Sağlık Yönetimi alanında staj olanaklarının 
artırılması, mezun izleme sistemin kurulması, bölüme ilişkin tüm üniversitelerin iletişim halinde olması, 
bölümün tanıtılması ve böylece bölümün önünün açılması gerektiği belirtilmiştir. Bölüm mezunlarının 
devlet kadrolarında atamalarının olması gerektiği, hastanelerde vasıfsız elemanların çalıştırıldığı bu 
uygulamanın önüne geçilmesi gerektiği, iş olanakları hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi gerektiği 
İfade edilmiştir. Akademik personellerden ve üst kademedeki yöneticilerden kendilerine sözcü olmaları 
ve desteklemeleri gerektiğini belirtmişlerdir.  

Yine öğrenci ve mezunların bölümü tercih nedenlerinin beklentileri ile uyuşup uyuşmadığı 
sorgulanmalı, motivasyonları ile tatmin düzeyleri arasındaki ilişkiler incelenebilir.  

Tüm bu veriler ışığında öğrencilerin Sağlık Yönetimi bölümü mezunlarının atanabilmesi için gerekli alt 
yapının oluşturularak çalışmaların yapılması önerilmektedir. 
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SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİK EĞİLİMLERİNİN 

ELEŞTİREL DÜŞÜNCEYE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

Yunus Emre Öztürk1 
Ramazan Kıraç2 
Berna Doğru3 

Özet 
Amaç: Bu araştırmanın amacı Üniversite öğrencilerinin empatik eğilim düzeylerinin eleştirel düşünmeye etkisinin 
incelenmesidir. 
Gereç ve Yöntem: Çalışma Selçuk üniversitesi sağlık bilimleri fakültesinde eğitim gören Sağlık Yönetimi 
öğrencileri üzerine uygulanmıştır. Nicel araştırma deseni kullanılarak araştırmaya 92 erkek 264 kadın olmak 
üzere 356 kişi katılmıştır. Empatik Eğilim Ölçeği ve Eleştirel Düşünce Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeklerin cronbach-
alpha değeri sırasıyla 0.849, 0.761’dir. 
Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin;  %25.8 i erkek, %74.2 si kadındır. Bunlar; %25.6 ’sı 1.sınıf, %30,3’ü 
2.sınıf, %26.1’i 3.sınıf, %18’i 4.sınıflarından oluşmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin üniversiteye
yerleşmeden önceki yaşadığı yer oranları ise; %15.2’ si köy ve kasaba, %30.3’ ü ilçe, %21.9’ u şehir, %32.6’ sı
büyükşehir olarak tespit edilmiştir. Araştırma kapsamındaki sağlık yönetimi öğrencilerin anne eğitim
durumlarının %75,8’ i ilkokul, %16,9’ u Lise, ve %7,3 lisans mezun durumda iken; babalarını eğitim düzeyleri
%56,5’i ilkokul, %29,2’ si Lise ve %3,7’ si önlisans %10,7’ si lisans mezunu oldukları tespit edilmiştir.
Araştırmaya katılan sağlık yönetimi öğrencilerinin sahip oldukları aile yapılarının %82,3’ ü Çekirdek ve %17,7’
si Geniş aile olarak tespit edilmiştir.
Sonuç: Araştırma sonucunda empatik eğilim ve eleştirel düşünce arasında anlamlı pozitif ilişki tespit edilmiştir
(p<0,05).
Anahtar Kelimeler: Öğrenciler, Bilinçli Farkındalık, Empatik Eğilim, Eleştirel Düşünce, Sağlık Yönetimi

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF CRITICAL THINKING ON AND EMPATHIC 
TRENDS OF SELCUK UNIVERSITY STUDENTS 

Abstract 
Objective: The aim of this research is to examine the critical effect of the  and empathic tendencies of university 
students. 
Materials and Methods: The study was implemented on Selçuk University health sciences students studying in the 
faculty of Health Management. Research using quantitative research design involved 356 people, including 264 
women and 92 men. Critical Thinking and Empathic Tendency Scale Scale was used. The cronbach-alpha values 
of the scales are  0.761 and 0.720, respectively.  
Findings: Students participating in the research; 25.8% were male and 74.2% were females. These; 25.6% first 
grade, 30.3% second grade, 26.1% third grade and 18% fourth grade.The percentage of the students who 
participated in the survey before they settled in the university; 15.2% 'have villages and towns, 30.3%' u county, 
21.9% u city, 32.6% 's were identified as metropolitan.While 75.8% of mothers of the health management students 
in the survey were in primary school, 16.9% in high school, and 7.3% in graduate education, 56.5% of their fathers 
graduated from primary school, 29.2% from high school and 3.7% from associate degree and 10.7% from 
bachelor 's degree. 82.3% of the family members of the health management students participating in the survey 
were found to be 79.4% of the core and 17.7% of the family members. 
Results A significant positive relationship between empathic tendencies and critical thinking have been identified 
Keywords: Students, Conscious Awareness, Empathy Tendency, Critical Thinking, Health Management  

1 Doç.Dr. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilileri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü yunemeozturk@gmail.com 
2 Arş. Gör. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilileri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü ramazan46k@gmail.com 
3 Lisans Öğr. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü brnadogru@gmail.com 
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1.Giriş

 İçinde bulunduğumuz bilgi çağında bilim ve teknolojinin gelişimi, giderek nitelikli insan gücüne olan 
gereksinimi arttırmaktadır. Bu durum, günümüz insanının kendini iyi tanıyan, bireysel ve toplumsal 
gelişmeye önem veren, düşünen, sorgulayan, araştıran, akılcı kararlar alan ve eleştirel düşünme gücüne 
sahip bir birey olmasını gerektirmektedir (Karagenç 2003; Kaya 1997; Semerci 1999; Taşçı 2005; 
Taşocak 1997; Ulupınar 1997).  

Globelleşen dünyada tüm gelişmelerin bilincinde olunmalı ve buna ek olarak eleştirel ve empatik bir 
bakış açısıyla olaylar değerlendirilmelidir. Eleştirel düşünce ve empatik eğilim bilim çağındaki 
gelişmelerde oluşabilecek sorunların çözümünde anahtar rol oynamaktadır. Bunun yanı sıra yönetim 
biliminde de etkileri oldukça fazladır. Eleştirel bakış açısı ve empatik eğilim bilinçli sahip olabilen 
yöneticilerin yaratıcı rol oynayabilmeleri, farklı durumlardan kaynaklanan sorunlarda pratik çözümler 
sunduğu görülmektedir. Bu iki kavram olayların algılanması ve doğru şekilde çözümlenmesi açısından 
bireylere oldukça fayda sağlamaktadır. Yönetici adaylarının  eleştirel düşünme ve empatik eğilimlerinin 
incelenmesi amaçlanmaktadır. Yönetici adaylarının bu donanımlara ne ölçüde sahip olduğu 
saptanmaktadır.  

Sağlık yöneticisi; hastanedeki çalışmaların düzenlenmesinden ve yürütülmesinden, bölümlere gerekli 
personel, araç ve gerecin sağlanmasından, bütçenin hazırlanmasından ve hasta bakım hizmet ücretlerinin 
saptanmasından sorumlu kişidir. Kurumun en verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere her türlü 
ihtiyaçları zamanında saptar ve sağlanması için gerekli önlemleri alır. Sağlık yöneticisi sabırlı, anlayışlı, 
hoşgörülü ve soğukkanlı olmalıdır. Hastanenin birbirinden bağımsız birimleri arasında işbirliği kurmak 
için empatik eğilimi güçlü olmalı, bütün personel ile iyi iletişim kurabilmelidir. Eleştirel düşünceye 
sahip olan sağlık yöneticileri karar vermeden önce bilgiden emin olur, bu süreçte analiz yapar ve doğru 
sonuca ulaşmak için mantığını kullanır. 

 Bu araştırmada Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi öğrencilerinin bilişsel 
davranış ve eleştirel düşünmeleri baz alınarak empatik eğilimleri incelenmiştir. Araştırmanın literatür 
kısmında empatik eğilim, bilişsel davranış ve eleştirel düşünme hakkında bilgilere yer verilmiştir.  
Eleştirel kelimesi değerlendirme, yargılama, ayırt etme anlamlarını dile getiren Yunanca "kritikos" 
teriminden türetilmiş, Latince'ye "criticus" olarak geçmiş ve bu yolla diğer dillere yayılmıştır. Eleştirme, 
bir şeyi iyi ya da kötü yanlarıyla değerlendirme anlamına gelmektedir (Kaya, 1997). Ennis (1985), 
eleştirel düşünmeyi ne yapılacağına ve neye inanılacağına karar vermeye odaklı mantıklı ve yansıtıcı 
düşünme olarak tanımlamıştır. Eleştirebilmek için ise, bireyin kendisine sunulan bilgilerin geçerliliğini, 
doğruluğunu sınaması ve bu amaçla değişik kaynakların tanıklığına başvurma özelliğini de kazanmış 
olması gerekir. Eğer okuyucu, okuduğunun doğruluğuna, gerçekliğine, mantıklı olup olmadığına, 
güvenirliğine ve anlatılanlardaki çelişkilere dikkat ediyorsa okuduğunu eleştirebiliyor demektir (Sever, 
2003: 19; Ünalan,  2006: 80). Empati kelimesinin tarihçesine bakıldığında; Antik Yunan ve Almanca 
kökenli olduğu görülmektedir. Antik Yunanda ‘em’ ya da ‘en’ önekinin manasının ‘de’ ya da ‘da’ yani 
bişeyin içinde olmak, içeride olmak anlamına geldiği, ‘pathia’ kelimesininse ‘hissetme’ ya da ‘algılama’ 
manasına geldiği görülmektedir. (Gürüz ve Temel Eğinli, 2014,s.23) Empati bir kişinin kendisini 
karşısındaki kişinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısı ile bakması, o kişinin duygularını ve 
düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecidir (Eisenberg ve 
Fabes, 1990, s.131). Kişilerin günlük yaşamındaki empati kurma potansiyeli ve sosyal 
duyarlılıktır.(Dökmen,1988). Empatik eğilim, bireyin başkalarının yaşantılarını ve duygularını anlama 
ve hissetme potansiyelidir. Empatik eğilim, bilişsel empati ve duygusal empati olmak üzere iki boyutta 
ele alınabilir. 

2.Yöntem
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Yapılan literatür taramalarında araştırma tipleri amaçlar doğrultusunda ikiye ayılır. Bunlardan biri 
temel(nitel) araştırma diğeri ise uygulamalı(nicel) araştırma tipidir (Büyüköztürk ve ark 2013, Yıldırım 
ve Şimşek 2008).Nicel araştırmalar genellikle gerçekler ve duyguların ayrımının yapıldığı çalışmalar 
olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla böylesi çalışmalar nicel verilerin toplanılması ve analizinin yapılması 
bir zorunluluktur (Büyüköztürk ve ark 2013). Nicel araştırma aynı zamanda herhangi bir konu hakkında 
duygu ve düşüncelerin bütünü kapsayacak şekilde yapılmaktadır. Bu araştırma tanımlayıcı nitelik 
taşıyan bir araştırmadır.  Araştırmada nicel araştırma deseni kullanılmıştır.  

Çalışma Selçuk üniversitesi sağlık bilimleri fakültesinde eğitim gören öğrenciler üzerine uygulanmıştır. 
Araştırmaya sağlık yönetimi öğrencileri dâhil olmuştur. Araştırmanın evreni 560 kişiden oluşmaktadır. 
Örneklem büyüklüğünün belirlenmesi amacıyla aşağıdaki tablodan faydalanılmıştır (Altunışık ve ark 
2012).  Çizelgeye 2.1'e göre 560 kişilik evrene karşılık 234 kişilik örneklem büyüklüğünün yeterli 
olduğu görülmüş ve 356 kişi çalışma kapsamına dahil edilmiştir. Araştırmada kolayda örneklem 
yöntemi uygulanmıştır 

Çizelge 2.1. Belirli Evrenler İçin Kabul Edilebilir Örnek Büyüklükleri 

N S N S N S 
10 10 190 127 5000 357 
20 19 200 132 6000 361 
30 28 250 152 7000 364 
40 36 300 169 8000 367 
50 44 350 185 9000 368 
60 52 400 196 10000 370 
70 59 450 212 15000 375 
80 66 500 217 20000 377 
90 73 550 226 30000 379 
100 80 600 234 40000 380 
110 86 650 241 50000 381 
120 92 700 248 75000 382 
130 97 750 254 100000 384 
140 103 800 260 1000000 384 
150 108 850 265 10000000 384 
160 113 900 269 
170 118 950 274 
180 123 1000 278 

Kaynak: Altunışık ve ark 2012 (N=Evren büyüklüğü, S= Gerekli Örnek Büyüklüğü) 

Anket uygulaması üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; araştırmaya katılanların sosyo-
demografik özellikleri yer almaktadır. İkinci bölümde; Akbıyık tarafından 2002 yılında güvenirlik ve 
geçerliği yapılmış 30 maddelik likert tarzı sorulardan oluşan "Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ölçeği" 
kullanılmıştır. Eleştirel düşünme eğilimi ölçeği 5 dereceli, “tamamen katılıyorum, katılıyorum, 
kararsızım, katılmıyorum ve tamamen katılmıyorum”  likert tipi bir ölçektir. Olumlu kökteki maddelerin 
puanlaması 1-5 aralığında puanlandırılmaktadır. Olumsuz kökteki maddelerin puanlaması 5-1 aralığında 
yapılmaktadır. Ölçeğin iç tutarlılık anlamındaki güvenirliği, Cronbach alfa katsayısı ile 0,720 olarak 
hesaplanmıştır. Üçüncü bölümde ise; Empatik Eğilim Ölçeği yer almaktadır. Empatinin duygusal 
bileşenini ve bireylerin günlük yaşamdaki empati kurma potansiyellerini ölçmek amacıyla Dökmen 
(1988) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek 13 maddelik likert tarzı sorulardan oluşur. Empatik eğilim 
ölçeği 5 dereceli, “tamamen katılıyorum, katılıyorum, kararsızım, katılmıyorum ve tamamen 
katılmıyorum”  likert tipi bir ölçektir. Olumlu kökteki maddelerin puanlaması 1-5 aralığında 
puanlandırılmaktadır. Olumsuz kökteki maddelerin puanlaması 5-1 aralığında yapılmaktadır. Ölçeğin iç 
tutarlılık anlamındaki güvenirliği, Cronbach alfa katsayısı 0,761 ile  olarak hesaplanmıştır. Araştırmada 
elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılarak ilk etapta veri kontrolü yapılmış ve hatalı veriler 
düzenlenmiştir. İstatistiksel analizler bilgisayar ortamında yapılmıştır. Veriler üzerinde tanımlayıcı 
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istatistikler, bağımsız örneklem tek yönlü varyans analizi, bağımsız örneklem t testleri ile korelasyon 
analizleri yapılmıştır. 

3.Bulgular

Çizelge 3. 1. Sağlık Yönetimi öğrencilerine ait demografik veriler

Cinsiyet n Yüzde Baba Mesleği n Yüzde 
 Kadın 264 74,2 Özel kamu işçisi 130 36,5 
Erkek 92 25,8 Serbest meslek 157 44,1 
Toplam 356 100 Emekli 69 19,4 
Sınıf n Yüzde Toplam 356 100 
1.sınıf 91 25,6 Aile Yapısı n Yüzde 
2.sınıf 108 30,3 Çekirdek Aile 293 82,3 
3.sınıf 93 26,1 Geniş  aile 63 17,7 
4.sınıf 64 18 Toplam 356 100 
Toplam 356 100 Aile Gelir Durumu n Yüzde 
Anne Eğitim n Yüzde 0-1000 23 6,5 
İlkokul 270 75,8 1001-2000 129 36,2 
Lise 60 16,9 2001-3000 102 28,7 
Lisans 26 7,3 3001-üzeri 102 28,7 
Toplam 356 100 Toplam 356 100 
 Baba eğitim düzeyi n Yüzde Sosyal Aktivite n Yüzde 
İlkokul 201 56,5 Var 136 38,2 
Lise 104 29,2 Yok 220 61,8 
Ön  lisans 13 3,7 Toplam 356 100 
Lisans 38 10,7 Üniv. Den Önce Yaşadığınız Yer n Yüzde 
Toplam 356 100 Köy-kasaba 54 15,2 
Anne Mesleği n Yüzde İlçe 108 30,3 
Ev  hanımı 325 91,3 Şehir 78 21,9 
Özel kamu işçisi 20 5,6 Büyükşehir 116 32,6 
Serbest meslek 5 1,4 Toplam 356 100 
Emekli 6 1,7 
Toplam 356 100 

Çizelge 3. 1’de görüldüğü üzere Araştırmaya katılan öğrencilerin;  %25.8 i erkek, %74.2 si kadındır. 
Bunlar; %25.6 ’sı 1.sınıf, %30,3’ü 2.sınıf, %26.1’i 3.sınıf, %18’i 4.sınıflarından oluşmaktadır. 
Araştırmaya katılan öğrencilerin üniversiteye yerleşmeden önceki yaşadığı yer oranları ise; %15.2’ si 
köy ve kasaba, %30.3’ ü ilçe, %21.9’ u şehir, %32.6’ sı büyükşehir olarak tespit edilmiştir. Araştırma 
kapsamındaki sağlık yönetimi öğrencilerin anne eğitim durumlarının %75,8’ i ilkokul, %16,9’ u Lise, 
ve %7,3 lisans mezun durumda iken; babalarını eğitim düzeyleri %56,5’i ilkokul, %29,2’ si Lise ve 
%3,7’ si önlisans %10,7’ si lisans mezunu oldukları tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan sağlık 
yönetimi öğrencilerin sahip oldukları aile yapıları %82,3’ ü Çekirdek %79,4'ü ve %17,7’ si Geniş aile 
olarak tespit edilmiştir.  

Çizelge 3.2 Eleştirel düşünce ölçeğine ait tanımlayıcı istatistikler 

n min max ort sd 
Düşüncelerimi güvenilir kaynaklardan edindiğim bilgilerle desteklerim. 356 1 5 1,74 ,690 
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Bana yöneltilen bir soruyu yanıtlamadan önce soruyu tam olarak anlamaya 
çalışırım. 

356 1 5 1,76 ,878 

Diğer insanların olaylara bakış açılarını anlamaya çalışırım. 356 1 5 1,76 ,697 
Savunduğum düşüncenin dayanak noktalarını belirlerim. 356 1 5 1,90 ,806 
Bir problemin çözümü sırasında asıl problemin ne olduğunu aklımdan 
çıkarmam. 

356 1 5 1,93 ,835 

Bir olayla ilgili doğru karar verebilmek için olayı tüm boyutlarıyla bilmeye 
çalışırım. 

356 1 5 1,95 ,839 

Karşılaştığım bir durumu iyi anlayabilmek için durumla ilgili tüm 
seçenekleri dikkate alırım. 

356 1 5 1,95 ,838 

Bir durumla ilgili doğru karar verebilmek için durumla ilgili insanların 
duygularını, bilgi ve kültür düzeylerini öğrenmeye çalışırım. 

356 1 5 2,02 ,873 

Karar vermem gerektiğinde konuyla ilgili toplayabildiğim kadar bilgi 
toplarım 

356 1 5 2,04 ,936 

Bir karara varmadan önce dayanak noktalarımı konunun izin verdiği ölçüde 
kesinleştiririm. 

356 1 5 2,13 ,834 

Karmaşık bir problemi çözerken problemin parçalarını belirli ilkelere uyarak 
incelerim. 

356 1 5 2,15 ,887 

Karşılaştığım durumlarla ilgili problemleri çözerken, problemleri çözme 
nedenlerimi aklımda tutarım. 

356 1 5 2,16 ,905 

Konuyla ilgili yeterince bilgim yoksa karar vermeyi ertelerim. 356 1 5 2,21 1,018 
Onaylamadığım görüşleri bile tarafsızlıkla    anlamaya çalışırım. 356 1 5 2,27 1,051 
Hatalı olduğu açık bir şekilde belliyse kendi düşüncemden vazgeçerim. 356 1 5 2,33 1,088 
Bir soruyu ilk duyduğum andaki anladıklarımla yanıtlarım 356 1 5 2,81 1,079 
Doğru olan bakış açısının kendi bakış açım olduğunu düşünürüm 356 1 5 3,01 1,155 
Bir durumla ilgili aklıma gelen ilk kararı uygularım. 356 1 5 3,06 1,120 
Bir konu üzerinde yoğunlaşmakta zorlanırım. 355 1 5 3,19 1,167 
Yanlış olsalar da tartışma sırasında kendi düşüncelerimden vazgeçmem. 356 1 5 3,28 1,175 
Karmaşık bir durumla ilgili karar vermem gerektiğinde durumun parçalarını 
belirli kurallar çerçevesinde ele almam. 

356 1 5 3,32 1,217 

Bazı boyutlarını anladığım düşüncelerin tüm boyutlarını anlamak için 
çabalamam. 

356 1 5 3,41 1,199 

Karşılaştığım bir durumla ilgili kararımı yetersiz bilgiye sahip olsam da 
hemen veririm. 

356 1 5 3,42 1,102 

Reddettiğim düşünceleri destekleyen bilgileri dikkate almam. 356 1 5 3,45 1,126 
Kesin dayanak noktalan yerine belirsiz dayanak noktalarından yola çıkarak 
karara varırım. 

356 1 5 3,50 1,171 

Fikir tartışmaları sırasında tartışmanın neden yapıldığını aklıma getirmem. 356 1 5 3,62 1,172 
Bir düşünceyi hakkında yeterince bilgi toplamadan kabul ederim veya 
reddederim. 

356 1 5 3,68 1,200 

Bilgi edindiğim kaynağın güvenilirliğini sorgulamam. 356 1 5 3,80 1,185 
Bir düşünceyle ilgili karar vermem gerektiğinde düşünce sahibinin 
duygularını, bilgi ve kültür düzeylerini dikkate almam. 

356 1 5 3,83 1,151 

Karşılaştığım sorunların nedenlerini sorgulamam. 356 1 5 3,89 1,144 
Genel ortalama 356 1 5 2,71 0,341 

      Çizelge 3.2'de Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ölçeğine ait bulgular yer almakta olup her bir madde kendi 
içerisinde değerlendirilmiştir. Bu maddelerin bulgularına bakıldığında cevap verilen en düşük 
ortalamada ölçeğin, "Düşüncelerimi güvenilir kaynaklardan edindiğim bilgilerle desteklerim"  çıkmıştır. 
Aynı ölçeğe cevap verilen en yüksek ortalamada ölçeğin, " Karşılaştığım sorunların nedenlerini 
sorgulamam." çıkmıştır. Bu ölçekte eleştirel düşünceye ait ortalama yüzdesi 0,341 olarak belirlenmiştir. 

Çizelge 3.3  Empatik Eğilim Ölçeğine ait tanımlayıcı istatistikler 

n min max ort sd 
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Birinin benim ortamda bulunmamdan rahatsız olduğunu, 
karşımdaki söylemese dahi hissedebilirim. 

356 1 5 1,77 ,821 

Haber programlarında acı çeken insanları görürsem üzülürüm. 356 1 5 1,78 ,937 
Çok anlayışlı biri olduğumu söyledikleri için arkadaşlarım 
genellikle bana sorunlarından bahseder 

356 1 5 1,88 ,907 

 Birisi, benimle sohbet etmek isterse rahatlıkla sohbete başlarım. 356 1 5 1,91 ,916 
Bir grup içerisinde tuhaf ya da rahatsız hisseden birisini anında 
fark ederim. 

356 1 5 1,95 ,869 

Başkasının nasıl hissettiğine hızlıca dikkatimi verebilirim. 356 1 5 1,96 ,835 
Diğer insanlar, onların duygularını ve ne düşündüklerini anlama 
konusunda iyi olduğumu söylerler. 

356 1 5 1,96 ,940 

Başka birisinin ne hakkında konuşmak istediğini kolaylıkla 
kavrarım. 

356 1 5 2,03 ,849 

Birinin gerçek duygularını gizlediğini söyleyebilirim. 356 1 5 2,15 ,941 
Birinin ne yapacağını önceden kestirmekte iyiyimdir 356 1 5 2,19 ,967 
Diğer insanlarla ilgilenmekten gerçekten keyif alırım. 356 1 5 2,31 1,067 
Sosyal ortamları, kafa karıştırıcı bulmam. 356 1 5 2,42 1,124 
Sosyal bir ortamda, ne yapacağımı bulmakta zorlanırım. 356 1 5 3,41 1,158 
Genel ort 356 1 5 2,13 0,484 

     Çizelge 3.3'te olan Empatik Eğilim ölçeğine ait bulgular yer almakta olup her bir madde kendi içerisinde 
değerlendirilmiştir. Bu maddelerin bulgularına bakıldığında cevap verilen en yüksek ortalamada ölçeğin 
" Sosyal bir ortamda, ne yapacağımı bulmakta zorlanırım." çıkmıştır.  

     Ölçeğe verilen cevaplamalarda en düşük ortalama ölçeğin "Birinin benim ortamda bulunmamdan 
rahatsız olduğunu, karşımdaki söylemese dahi hissedebilirim." çıkmıştır. Sonuç olarak empatik eğilimin 
sonuç yüzdesi 0,484 olarak belirlenmiştir. 

Çizelge 3.4 Araştırmaya katılanların empatik eğilimin eleştirel düşünceye etkisinin incelenmesine 
yönelik yapılan korelasyon analizi. 

1 2 

1-Eleştirel düşünce
r 1 ,246** 
p ,000 
n 356 356 

2- Empatik eğilim
r ,246** 1 
p ,000 
n 356 356 

Çizelge 3.4’de görüldüğü üzere empatik eğilim ve eleştirel düşünce arasında korelasyon analizi 

yapılmıştır. Empatik eğilim ve eleştirel düşünce arasında anlamlı pozitif ilişki tespit edilmiştir (r=246).  

4.Sonuç ve Tartışma

Öğrencilerinin empatik eğilimlerinin eleştirel düşünceye etkisi üzerine yapılan bu araştırmanın tartışma 
kısmı bulgular doğrultusunda değerlendirilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin;  %25 i erkek, %74 
ü kadındır. Bunlar; %25’i 1.sınıf, %30’u 2.sınıf, %26’sı 3.sınıf, %18’i 4.sınıflarından oluşmaktadır. 
Araştırmaya katılan öğrencilerin üniversiteye yerleşmeden önceki yaşadığı yer oranları ise; %15’i köy 
ve kasaba, %30’ u ilçe, %21’i şehir, %32’si büyükşehir olarak tespit edilmiştir.  

Araştırma sonucunda empatik eğilim ve eleştirel düşünce arasında anlamlı pozitif ilişki tespit edilmiştir 
(r=246).  Ennis 1985 yılında uyguladığı çalışmada eleştirel yeteneğe sahip olan kişilerin karşısındakini 
anlayıp değerlendirme yeteneğinin olduğu sonucuna ulaşmıştır. Demiralp 2017 yılında yapmış olduğu 
çalışmada Empatik eğilimin eleştirel düşünceye etki ettiği sonucuna ulaşmıştır.  
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Özdemir’in 2005 yılında yapmış olduğu araştırması, kendi yaptığım araştırma sonuçları ile benzerlik 
göstermektedir. Özdemir de öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerinin orta düzeyde olduğu sonucuna 
ulaşmıştır. Cinsiyet, doğum yeri, anne eğitim durumu ve baba eğitim durumu, gelir durumu açısından 
anlamlı bir fark bulamamıştır. Empati; “bir insanın, başka bir insana ait duygu ve düşünceleri doğru 
olarak anlama çabasıdır” (Dökmen, 2006: 135). Empati, insanın kendisini karşısındaki bireyin yerinde 
hissederek olaylara o kişinin gözüyle bakabilmesi, düşüncelerini, duygularını doğru bir şekilde 
kavraması; anlaması ve bunu iletme sürecine denir (Erçoban, 2003: 10).Bu düşüncelere katılmakla 
beraber; empati, kişinin hayatı boyunca karşısına çıkacak problemleri daha iyi bir şekilde çözebilmesi 
için ihtiyacı olan olgudur. Empatinin oluşması kişilerin özelden genele eleştirel bakış açısını da 
geliştirecektir. Empati iletişimin etkili şekilde kullanılması içinde oldukça büyük önem taşır. Öyle ki 
iletişimin, empatik eğilime etkisi hakkında bazı araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmaların birinden 
bahsetmek istiyorum. Lipsitt (1993), annelerin iletişim şekli ve empatik becerileri ile çocukların empatik 
becerileri arasındaki ilişkiyi incelemiş ve araştırmanın sonucunda annenin empatik becerileri ile 
çocukların empatik becerileri arasında herhangi bir etki olmadığı ancak annenin iletişim şekliyle 
çocuğun empatik becerisi arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (Akt. Rehber, 2007). Eğitim 
seviyesi ile kişiler arası iletişim becerisi doğru bir orantı gösterir. Yani eğitim seviyesinin artış 
göstermesi iletişim becerisini de arttırır.  Bu araştırmanın sonucuna göre de annenin eğitim düzeyi 
çocuğu ile iletişimini doğrudan etkiler. Eğitim seviyesi iletişim becerisini arttırdığı için de empatik 
eğilim bu durumdan doğrudan etkilenir ve artış gösterir. Araştırmaların sonuçlarına bakılarak empatik 
eğilimin eleştirel düşünmeye etkisi pozitif yönlüdür. Eleştirel düşünme özellikle sağlık yönetimi 
öğrencileri için oldukça büyük önem taşır. İdari birimlerde görevlendirilecek kişilere gerek teorik olarak 
gerekse pratik olarak empatik eğilime karşı ilgi duyulmasını sağlayacak dersler verilmelidir. Çünkü 
yönetim kadrolarında çalışacak bu öğrencilerin empatik eğilimlerinin fazla olması eleştirel 
düşüncelerinin de daha gelişmesini sağlar. Kişinin empatik eğiliminin artış gösterdiği durumların 
eleştirel düşünceyi arttırdığını yukarıda bahsetmiştim.. Eleştirel düşünme yetisi olan bir yönetici daha 
objektif ve daha doğru kararlar alabilir. Bu sayede çalıştığı kurumda hem güvenirlik hem de verimlilik 
artışı sağlanmış olur.  
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SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN 
SİBERKONDRİA ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE 

YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA  

Özlem Özer1 
Fatih Şantaş2 

Gülcan Şantaş3 
Meltem Saygılı4 

Özet 
Bu çalışmanın amacı, sağlık yönetimi öğrencilerinin siberkondria algılarının çeşitli sosyo-demografik özelliklere 
göre değişip değişmediğini incelemektir. Çalışma, bir devlet üniversitesinin sağlık yönetimi bölümünde öğrenim 
gören öğrenciler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada örneklem seçilmemiş toplam 276 öğrenciye anket 
uygulanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı analizler, güvenirlik analizi, iki bağımsız grupta t testi, tek yönlü 
varyans analizi kullanılmıştır. Çalışmanın verileri SPSS programı ile analiz edilmiştir. Çalışmadan elde edilen 
sonuçlara göre; öğrencilerin siberkondria algılarının orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin 
aşırılık ve sağlık uzmanlarına güvensizlik boyutlarına ilişkin algıları ile yaş, sınıf düzeyi, doktora gitmeden 
araştırma yapma değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Siberkondria, öğrenci, sosyo-demografik özellikler 

A STUDY ON THE EVALUATION OF THE CYBERCHONDRIA PERCEPTIONS OF HEALTH 
MANAGEMENT STUDENTS 

Abstract 

The aim of this study is to reveal whether the socio-demographic features of the health management students have 
an effect on the perception of cyberchondria or not. The study was conducted on students in the health management 
department of a state university. The sample is not selected in the study, and a total of 276 student questionnaires 
were applied. In the analysis of the data, descriptive analyzes, reliability analysis, t test in two independent groups, 
one way variance analysis were used. The data of the study were analyzed with the SPSS program. According to 
the results obtained from study; it was determined that the students' cyberchondria perceptions were moderate. 
Besides, statistically meaningful relations have been found between the perceptions of the students regarding the 
dimensions of excessiveness and mistrust of medical professions and the variables of age, level of grade, research 
without visiting physician. 

Key Words: Cyberchondria, student, socio-demographic characteristics 
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1. Giriş

İnternet, bilgi ve iletişimin hızla gelişmesi nedeniyle halk arasında popüler bir sağlık bilgisi kaynağı 
haline gelmiştir (McElroy ve Shevlin, 2014). Siberkondria (internetten hastalık arama davranışı), 
kütüphaneler veya tıbbi dergi araştırmaları gibi geleneksel yöntemler yerine tıbbi bilgi erişiminde 
internetin kullanılmasını ifade etmektedir (Elciyar ve Taşçı, 2017). Siberkondria, kişinin kendi sağlığı 
ile ilgili konularda internetten arama yapması ile ortaya çıkmış bir anksiyete türü olarak 
tanımlanmaktadır (Selvi vd., 2016: 145). Siberkondria, web aramasının bir teşhis yöntemi olarak 
kullanılması şeklinde ele alınabilmektedir. Semptomları tanımlayan sorgular girilmesiyle sonuçların 
sıralanması ve bilgilerin tanısal sonuçlar olarak yorumlanması durumudur. 
Web aramasının teşhis yöntemi olarak kullanılması, gereksiz kaygıya, zaman kaybına ve sağlık 
çalışanları ile pahalı etkileşimlere neden olabilmektedir (White ve Horvitz, 2009). İnternette tıbbi bilgi 
aramaya başlamanın ilk sebebi ne olursa olsun, internette bulunan bilgiler kişinin daha fazla arama 
yapmasına yol açabilir ve daha fazla kaygı oluşturabilir (Starcevic ve Berle, 2013). Lowrey ve Anderson 
(2006), bireylerin internette çevrimiçi sağlık bilgisi arama alışkanlıkları arttıkça doğru bilgiye 
erişimlerinin azalttığını belirtmektedir. 

Bu çalışmada, sağlık yönetimi öğrencilerinin siberkondria algılarının yaş, cinsiyet, sınıf düzeyi gibi 
çeşitli sosyo-demografik özelliklere göre değişip değişmediğini incelemek amaçlanmıştır. 

2. Yöntem

Araştırmanın evrenini, bir devlet üniversitesinin sağlık yönetimi bölümünde öğrenim gören öğrenciler 
oluşturmaktadır (N=375). Veri toplama aracı olarak hazırlanan anket, çalışmayı kabul eden tüm 
öğrencilere dağıtılmış ve 276 kişiden yanıt alınmıştır. Anketler, 10 Nisan-11 Mayıs 2018 tarihleri 
arasında toplanmıştır. 

Çalışmada, öğrencilerinin siberkondri algısını ölçmek amacıyla McElroy ve Shevlin (2014) tarafından 
geliştirilen ve Elciyar ve Taşcı tarafından “Siberkondri Ciddiyet Ölçeği’nin Anadolu Üniversitesi 
İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencilerine uygulanması” isimli çalışmada uygulanan ölçek kullanılmıştır. 
Ölçek 33 maddeden ve 5 alt boyuttan (zorlantı, kaygı, aşırılık, içini rahatlatma ve sağlık uzmanlarına 
güvensizlik) oluşmaktadır. Maddeler 5’li Likert tipi derecelendirme ile değerlendirilmiştir (1=Hiç 
Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Kararsızım, 4=Katılıyorum ve 5=Tamamen Katılıyorum). 
Çalışmada ölçeğin güvenirlik değeri (Cronbach’s alfa) 0,928 olarak bulunmuştur. 

Çalışmada tüm istatistiksel analizler SPSS v20.0 programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Verilerin 
analizinde tanımlayıcı analizler, güvenirlik analizi, iki bağımsız grupta t testi, tek yönlü varyans analizi 
ve varyans analizinde farklılığın hangi grup ya da gruplardan kaynaklandığının belirlenmesi için ise 
Tukey testinden yararlanılmıştır. 

3. Bulgular
Tablo 1’de araştırmaya katılan öğrencilere ilişkin tanımlayıcı özellikler yer almaktadır. Tablo 
incelendiğinde katılımcıların %52,2’sinin 20 yaş ve altında, %72,5’inin kadın, %39,1’inin 2. sınıfta 
olduğu görülmektedir. Öğrencilerin %60,9’u günde 4 saat ve daha fazla süre internet kullanmaktadır. 
Araştırmanın katılımcılarının %68,5’i internetin doktor kadar bilgili olmadığını düşünmekte, %80,8’i 
doktora gitmeden, %70,3’ü doktora gittikten sonra araştırma yapmaktadır. İnternette aranılan sağlık 
konusu olarak %61,6 ile hastalık ilk sırada yer almaktadır.  
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Tablo 1. Araştırmanın Katılımcılarına İlişkin Tanımlayıcı Özellikler 

Değişkenler Sayı % 
Yaş (yıl) 

 ≤ 20 144 52,2 
 ≥ 21 132 47,8 

Cinsiyet 
 Kadın 200 72,5 
 Erkek 76 27,5 

Sınıf 
1.Sınıf 82 29,7 
2.Sınıf 108 39,1 
3.Sınıf 43 15,6 
4.Sınıf 43 15,6 

İnternet Kullanımı (Günlük) 
 ≤ 3 saat 108 39,1 

    ≥ 4 saat 168 60,9 
İnternetin doktorlar kadar bilgili olduğunu düşünme 

Evet 87 31,5 
Hayır 189 68,5 

Doktora gitmeden araştırma yapma 
Evet 223 80,8 
Hayır 53 19,2 

Doktora gittikten sonra araştırma yapma 
Evet 194 70,3 
Hayır 82 29,7 

Aranılan sağlık sorunu (Birden fazla seçenek seçilebilir) 

Hastalık 170 61,6 
Tedavi 113 40,9 
Diyet 49 17,8 
Alkol 10 3,6 
Sigara 12 4,3 

Toplam 276 100,0 

Tablo 2’de yer alan araştırma değişkenlerine ilişkin istatistiklere bakıldığında, katılımcıların zorlantı 
boyutuna verdikleri cevapların puan ortalaması 2,69±0,96, kaygı boyutuna verdikleri cevapların puan 
ortalaması 2,96±0,86, aşırılık boyutuna verdikleri cevapların puan ortalaması 3,36±0,86, içini 
rahatlatma boyutuna verdikleri cevapların puan ortalaması 3,07±0,75 ve sağlık uzmanlarına güvensizlik 
boyutuna verdikleri cevapların puan ortalaması 2,69±0,95’tir. Ölçümler beşli Likert ölçeği 
doğrultusunda yapılmıştır (1=Kesinlikle Katılmıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum). Buna göre bu 
çalışmanın katılımcılarının siberkondria algılarının orta düzeyde olduğu söylenebilir. Yapılan 
korelasyon analizi sonucuna göre beş değişken arasında pozitif ve orta düzeyde bir ilişki bulunmuştur 
(Tablo 2). 

Tablo 2. Araştırma Değişkenlerine Ait Ortalamalar, Standart Sapmalar ve Korelasyon Değerleri 

Değişkenler Ortalama Standart Sapma 1 2 3 4 5 

Zorlantı (1) 2,69 0,96 1 

Kaygı (2) 2,96 0,86 0,739** 1 

Aşırılık (3) 3,36 0,86 0,442** 0,682** 1 
İçini rahatlatma (4) 3,07 0,75 0,577** 0,402** 0,631** 1 
Sağlık uzmanlarına 
güvensizlik (5) 2,69 0,95 0,466** 0,324** 0,514** 0,463** 1 

**p<0.01 
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Tablo 3. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Çeşitli Değişkenlere Göre Siberkondria Ölçeği Alt 
Boyutlarına İlişkin Puanları 

Değişkenler Zorlantı Kaygı Aşırılık İçini Rahatlatma 
Sağlık 

uzmanlarına 
güvensizlik 

Yaş (yıl) Ort. S.S. Ort. S.S. Ort. S.S. Ort. S.S. Ort. S.S. 

≤ 20 2,75 0,86 3,03 0,77 3,21 0,88 3,05 0,73 3,27 0,98 
≥ 21 2,62 1,05 2,89 0,94 3,53 0,81 3,10 0,77 3,49 0,91 

t=1,045; 
 p=0,297 t=1,384; p=0,168 t=-3,118; 

p=0,002 t=-0,619; p=0,536 t=-2,954; 
p=0,042 

Cinsiyet 
Kadın 2,61 0,95 3,00 0,85 3,42 0,83 3,08 0,75 3,42 0,96 
Erkek 2,89 0,95 2,87 0,88 3,23 0,91 3,05 0,76 3,27 0,94 

t=-2,134; 
p=0,034 t=1,068; p=0,287 t=1,660; p=0,098 t=0,312; p=0,755 t=1,161; p=0,247 

Sınıf 
1. Sınıf 2,67 0,88 2,86 0,77 3,08 0,86 2,96 0,71 3,16 0,88 
2. Sınıf 2,71 0,92 3,05 0,83 3,40 0,88 3,14 0,77 3,46 1,05 
3. Sınıf 2,73 1,05 2,93 0,90 3,45 0,80 3,15 0,86 3,32 0,91 
4. Sınıf 2,64 1,11 3,00 1,02 3,73 0,69 3,03 0,66 3,63 0,78 

F=0,093; 
p=0,964 

F=0,792; 
p=0,499 

F=6,116; p=0,000 
1-2:p=0,045
1-4:p=0,000

F=1,093; 
p=0,353 

F=2,746;p=0,04
3 

1-4:p=0,045

İnternet 
Kullanımı 

≤ 3 saat 2,5
9 1,02 2,94 0,94 3,36 0,94 3,13 0,78 3,49 0,89 

≥ 4 saat 2,7
5 0,92 2,98 0,80 3,37 0,80 3,04 0,73 3,30 0,99 

t=-1,313; 
p=0,190 t=-0,425; p=0,671 t=-0,113; p=0,910 t=0,939; p=0,348 t=2,112; p=0,044 

İnternetin 
doktorlar 
kadar bilgili 
olduğunu 
düşünme 
Evet 2,81 0,96 3,16 0,86 3,59 0,80 3,23 0,74 3,50 0,90 
Hayır 2,63 0,96 2,88 0,84 3,26 0,87 3,00 0,75 3,32 0,97 

t=1,489; 
 p=0,138 t=2,568; p=0,011 t=2,947; 

 p=0,003 
t=2,374; 
 p=0,018 t=1,478; p=0,141 

Doktora 
gitmeden 
araştırma 
yapma 
Evet 2,65 0,94 2,98 0,83 3,47 0,83 3,10 0,71 3,45 0,90 
Hayır 2,83 1,01 2,92 0,98 2,92 0,84 2,94 0,88 3,08 1,01 

t=-1,243; 
 p=0,215 t=0,424; p=0,672 t=4,263; 

 p=0,000 
t=1,445; 
 p=0,150 t=2,551; p=0,011 

Doktora 
gittikten 
sonra 
araştırma 
yapma 
Evet 2,70 0,92 2,97 0,82 3,50 0,77 3,17 0,70 3,41 0,88 
Hayır 2,66 1,04 2,94 0,94 3,05 0,97 2,85 0,83 3,30 1,21 

t=0,256; 
 p=0,798 t=0,269; p=0,788 t=4,030; 

 p=0,000 
t=3,232; 
 p=0,001 t=0,806; p=0,421 

Tablo 3’te araştırmaya katılan öğrencilerin zorlantı boyutlarına ilişkin puanları çeşitli değişkenlere göre 
gerçekleştirilen test sonuçları verilmektedir. Katılımcıların zorlantı boyutuna ilişkin puanları 
cinsiyetlerine (t=-2,134; p<0,05) göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gösterdiği görülmektedir. 
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Buna göre erkek öğrencilerde zorlantı algısı istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksektir. 
Katılımcıların kaygı boyutuna ilişkin puanları internetin doktorlar kadar bilgili olduğunu düşünme (t=-
2,568; p<0,05) göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar göstermektedir. İnternetin doktorlar kadar 
bilgili olduğunu düşünenler kaygı boyutuna ortalama 3,16 puan verirken tersi şekilde düşünceye sahip 
olan katılımcılar ise ortalama 2,88 puan vermişlerdir.  

Aşırılık boyutuna verilen puanların yaş, sınıf, internetin doktorlar kadar bilgili olduğunu düşünme, 
doktora gitmeden ve doktora gittikten sonra araştırma yapmaya göre farklılaştığı saptanmıştır. Buna 
göre yaşı 20 ve altında olanlarda, birinci sınıflarda, internetin doktor kadar bilgili olmadığını 
düşünenlerde, doktora gitmeden ve doktora gittikten sonra araştırma yapmayanlarda aşırılık algısının 
anlamlı şekilde daha düşük olduğu belirlenmiştir. İçini rahatlatma boyutuna verilen puanların internetin 
doktorlar kadar bilgili olduğunu düşünme ve doktora gittikten sonra araştırma yapmaya göre farklılaştığı 
saptanmıştır. Analiz sonuçlarına göre internetin doktor kadar bilgili olmadığını düşünenlerde ve doktora 
gittikten sonra araştırma yapmayanlarda içini rahatlatma algısının anlamlı şekilde daha düşük olduğu 
belirlenmiştir.  

Katılımcıların sağlık uzmanlarına güvensizlik boyutuna ilişkin puanları yaş, sınıf, internet kullanımı ve 
doktora gitmeden araştırma yapmaya göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gösterdiği 
görülmektedir. Buna göre sağlık uzmanlarına güvensizlik yaşı 21 ve üzerinde olanlarda, 4. sınıfta eğitim 
görenlerde, internet kullanımı 3 saat ve altında olanlarda ve doktora gitmeden araştırma yapanlarda 
istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksektir. 

4. Sonuç
Bu araştırmada, sağlık yönetimi öğrencilerinin siberkondria algılarının çeşitli sosyo-demografik 
özelliklere göre değişip değişmediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda, öğrencilerin 
siberkondria algılarının orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. 

Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre; erkek öğrencilerde zorlantı algısı istatistiksel olarak anlamlı 
şekilde daha yüksek bulunmuştur. Yaşı 20 ve altında olanlarda, birinci sınıflarda, internetin doktor kadar 
bilgili olmadığını düşünenlerde, doktora gitmeden ve doktora gittikten sonra araştırma yapmayanlarda 
aşırılık algısının anlamlı şekilde daha düşük olduğu tespit edilmiştir. İnternetin doktor kadar bilgili 
olmadığını düşünenlerde ve doktora gittikten sonra araştırma yapmayanlarda içini rahatlatma algısının 
daha düşük olduğu bulunmuştur. Çalışmanın bir diğer bulgusu, yaşı 21 ve üzerinde olanlarda, 4. sınıfta 
eğitim görenlerde, internet kullanımı 3 saat ve altında olanlarda ve doktora gitmeden araştırma 
yapanlarda sağlık uzmanlarına güvensizlik anlamlı şekilde daha yüksektir. 

Sağlık bilgisi aramada web kullanılırken güvenilir kaynaklardan araştırma yapılması önemli olmaktadır. 
İnternet ortamındaki her bilgiyi dikkate alıp uygulamak yerine, hastalığın gerçek nedenini öğrenmede 
sağlık kurumuna başvurulması daha doğru olacaktır. Böylece siber teşhislerle kişinin kendi kaygı 
düzeyini artırmasının ve sağlık hizmeti alırken sağlık profesyoneline güven duymamasının önüne 
geçilebilir. Bu çalışma sonucunda doktora gitmeden internet araştırması yapanlarda sağlık uzmanlarına 
güvensizliğin yüksek olduğu bulgusu, sağlık hizmetleri sunumunun önemli bir unsuru olan güven 
boyutuna dikkat çekmesi açısından önemli bulunmaktadır. Çalışma, bir üniversitede öğrenim gören 
sağlık yönetimi bölümü öğrencileri ile sınırlı tutulmuştur. Konuyla ilgili yapılacak yeni çalışmalarda 
farklı araştırma katılımcılarıyla daha geniş kapsamlı araştırmalar tasarlanabilir. 
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SAĞLIK YÖNETİMİ VE MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİNİN 
CAM TAVAN SENDROMUNA  

ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Emel Filiz1

Mehmet Yorulmaz2 
Neslihan Canavarcı3 

Özet 

Amaç: Selçuk Üniversitesi sağlık yönetimi öğrencilerinin ve mühendislik öğrencilerinin açılarından cam tavan 
sendromu algısının olup olmadığını tespit etmek ve cam tavan engelleri hakkındaki düşüncelerini ortaya 
koymaktır.  

Gereç ve Yöntem: Araştırmada yükseköğretim kurumlarından biri olan Selçuk Üniversitesi’nde öğrenim gören 
3. ve 4. Sınıf sağlık yönetimi ve mühendislik öğrencileri evren olarak belirlenmiştir. Örnekleme uygulanan
anketler ile veriler toplanmış; SPSS programında çeşitli istatistiksel teknikler ile analizi yapılarak tablolar ile
yorumlanmıştır.

Bulgular: Katılımcıların %50(200)’si Sağlık Yönetimi, %50(200)’si Mühendislik Fakültesi öğrencisidir; 
%48,5(194)’i 3. sınıf, %51,5(206)’i 4. sınıf öğrencisi olduğu tespit edilmiştir.  

Sonuç: Bu çalışmada asıl dikkat çekilmek istenen cinsiyet baskınlığına göre cam tavan algısının değişiklik 
göstereceğiydi. Fakat erkek baskın mühendislik fakültesi öğrencileri ile kadın baskın sağlık yönetimi öğrencileri 
arasında cam tavan algılarında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 

Anahtar Kelimeler:  Cam Tavan Sendromu, Kariyer Sorunları, Yönetici Özellikleri, Kadın Çalışanlar. 

HEALTH MANAGEMENT AND ENGINEERING STUDENTS GLASS CEILING SYNDROME 

EVALUATION OF THEIR PERCEPTIONS 

Abstract 

Objective The aim of this research is to determine whether health management and engineering students have 
perception of glass ceiling or not and to learn their ideas about glass ceiling obstacles. 

Materials and Methods İn this researh, the third and forth class health management and engineering students of 
Selçuk University which is a higher education instutioon have been seen as universe. Data have been collected 
with sample surveys and they have been analyzed with several statistical techniques and interpreted with charts. 

Results 50% (200) of participants are in Health Management, 50% (200) are students in Engineering Faculty; 
48.5% (194) was in the third grade and 51.5% (206) in the fourth grade. 

Conclusion In this study, the glass ceiling perception would vary according to the sex dominance desired to 
draw attention to. However, there was no significant difference in glass ceiling perceptions between male 
dominant engineering faculty students and female dominant health management students. 

Key Words  glass ceiling syndrome, career issues, manager features and women employees. 
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1.GİRİŞ
Çalışma hayatındaki kadın ve erkekler arasındaki dengesizliği incelemek için kullanılan en iyi 
metaforlardan biri cam tavandır(Baxter ve Wright, 2000: 275). 

Bu metafor kadınların kariyerlerinde yükselmelerini engelleyen görünmeyen bariyerler için 
kullanılmaktadır (Shuck ve Liddle, 2004: 75). 

 “Cam Tavan” (Glass Ceiling) kavramı ilk olarak, 1986 yılında Hymovitz ve Schellhard tarafından 
Wall Street Journal’da “İş Yaşamında Kadın” konulu bir haberde yer almıştır.  Bu habere göre, devlet 
ve şirketlerde, eğitim kurumlarında veya kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda yüksek pozisyonlara 
gelmeyi isteyen ve bunun için çaba sarf eden kadınların karşılaştıkları engeller; cam tavan kavramı 
olarak tanımlanmıştır (Lockwood:2004: 1-10).  

Erkeklere göre kadınların yönetim kademelerinde az rol almalarının sebebi ise kadınlara yüklenilmiş 
olan diğer sorumluluklarıdır. Literatüre “Cam Tavan” (Glass Ceiling) olarak giren bu kavram aslında, 
kadınların tepe yönetime gelmelerinde engel teşkil eden fakat görülmeyen engeller olarak 
bilinmektedir.   

Kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip olmaması ve ekonomik hayata katkıların ne düzeyde olup 
olmadığı toplumsal hayatta önemli bir sorun oluşturmaktadır. Hukuksal düzenlemeler ile sorunların 
çözümünde bir etkililik sağlanmıştır. Bu düzenlemelere rağmen kadınlar üst yönetim pozisyonlarında 
istenilen seviyeye ulaşamamış ve bunun altında önemli nedenler bulunmaktadır. Bu nedenlerden en 
önemlisi ise cinsiyet ayrımcılığıdır. 

Bajdo ve Dickson, (2001:401), iş yerinde cinsiyet ayrımı yapılmasında örgüt kültürü yapısının çok 
önemli olduğunu vurgulamışlardır. Çalışmalarında, hiyerarşik otoritenin, otokratik liderlik tarzının ve 
yukarıdan aşağıya doğru iletişimin olduğu “erkek odaklı” örgüt kültürünün benimsenmesinin 
kadınların üst düzey yönetici pozisyonuna yükselmelerinde önemli bir engel teşkil ettiği ileri 
sürülmektedir. 

Son yapılan araştırmalara göre erkeksi bir örgüt kültürünün cam tavan sendromunu devam ettirdiğine 
dikkat çekiyor. Bu araştırmalardan çıkan sonuçlara göre örgütler erkeklerin benimsediği kurallar 
üzerine kurulduğudur(Vianen ve Fischer, 2000:316). 

Cam tavan hakkındaki çalışmalarda kadınların tam terfi bekledikleri anda o terfiyi erkeklerin alması ve 
sonucundaki hayal kırıklığı konuları vurgulanmaktadır. Bu durumla karşılaşan kadınlar ya 
çabalamaktan vazgeçerler ya da işi bırakırlar(Fettahlıoğlu ve Çelik, 2007:245). Bu yüzden çoğu 
işletme erkekler için kurulmuş ve onların tecrübelerine dayanmıştır(Meyerson ve Fletcher, 2006: 80). 

Günümüzdeki iş alanlarındaki karşılaşılan en önemli sorunlardan biri kadınların cam tavanı nasıl 
aşacakları konusudur(Noe, 1999:312). Bu durum sayesinde kadınların yeteneklerinin etkin bir biçimde 
kullanılarak iş gücü açısından önemli bir gelişmeye işaret eder(Bayrak ve Mohan,2001: 95). 

Kadın yöneticilerinin sayısının artmasıyla cam tavanın kırılması mümkündür(Aytaç, 2001: 264). 

Sonuç olarak erkek egemen yönetim anlayışı kadını kariyerinde sürekli karşılaştığı bir engel 
oluşturmaktadır. Kadının hem ailevi görevlerinin bulunması hem de çalışma hayatına girmesi erkek 
çalışanlar tarafından bir dezavantaj olarak algılanmıştır. Kadının böyle bir ortamda örgüt için yeterli 
düzeyde etkililiği ve verimliliği sağlayamayacağı örgütün performansını düşüreceği algısı ön planda 
tutularak erkekler tarafından görev ve sorumluluk almasının engellendiği söylenebilir. Bu engel bir 
kariyer engeli olarak bilinir ve cam tavan sendromu olarak adlandırılır(Örücü, Kılıç ve Kılıç, 2007: 
118). 

2.YÖNTEM
Bu çalışmada, Karaca, (2007) tarafından geliştirilmiş ve “Kadın Yöneticilerde Kariyer Engelleri: Cam 
Tavan Sendromu Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma” adlı tezinde kullanılan anket yoluyla bilgi 
toplanmıştır.  
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Bu araç iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda araştırmaya katılanlara ait demografik 
değişkenlere ilişkin sorular, ikinci kısımda ise cam tavan engeline ilişkin sorular yer almaktadır. 5’li 
likert tipi olarak düzenlenmiş olan ikinci kısım toplam 38 ifade bulunmaktadır. İfadeler 7 faktörden 
oluşan bir yapı içerisinde sunulmuştur.  Araştırma sorularının faktörlere göre dağılımı şu şekildedir: 

Tablo 1.  Cam Tavan Anketinde Yer Alan İfadelerin Alt Boyutlarına Göre Dağılımı 

Alt Boyut (Faktör)      Soru No 

1. Çoklu Rol Üstlenme 1-2-3-4-5

2.Kadınların Kişisel Tercih Ve Algıları 6-7-8-9-10-11-12

3.Örgüt Kültürü Ve Politikaları 13-14-15-16-17-18-19-20

4. İnformal İletişim Ağları (Networklar) 21-22-23

5. Mentorluk 24-25

6. Mesleki Ayrım 26-27-28-29-30-31

7. Stereotipler 32-33-34-35-36-37-38

Anketteki 38 tutum ifadesi, beşli dereceleme ölçeğiyle hazırlanmış, “Kesinlikle Katılıyorum” seçeneği 
için 5, “Katılıyorum” seçeneği için 4, “Kararsızım” seçeneği için 3, “Katılmıyorum” seçeneği için 2, 
“Kesinlikle Katılmıyorum” seçeneği için 1 puan verilmiştir (Karaca, 2007).  

Araştırmada elde edilen verilen bilgisayar ortamında SPSS programına aktarılmıştır. Hatalı veriler 
düzeltilmiştir. İstatistiksel analizler bilgisayar ortamında yapılmıştır. Veriler üzerinde tanımlayıcı 
frekans analizleri, bağımsız örneklem tek yönlü varyans analizi, bağımsız örneklem t testleri ve post 
hoc testi yapılmıştır. 

3.BULGULAR
Katılımcıların demografik değişkenlere göre dağılımı aşağıda yer almaktadır. 

Tablo 2. Cinsiyet Değişkenine Ait Frekans Sonuçları 

Cinsiyet Sayı(n) Yüzde(%) 

Erkek 200 50 

Kadın 200 50 

Toplam 400 100 

Tablo 2’de görüldüğü gibi katılımcıların %50(200)’si erkek ve %50(200)’si kadındır. 

Tablo 3.  Yaş Değişkenine Ait Frekans Sonuçları 
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Yaş Sayı(n) Yüzde(%) 

20-25 yaş 384 96,0 

26-30 yaş 12 3,0 

31-35 yaş 3 0,8 

36-40 yaş 1 0,2 

Toplam 400 100 

Tablo 3’te görüldüğü gibi katılımcıların %96(384)’sı 20-25 yaş aralığında, %3(12)’ü 26-30 yaş 
aralığında, %0,8(3)’i 31-35 yaş aralığında, %0,2(1)’si 36-40 yaş aralığındadır. 

Tablo 4. Bölüm Değişkenine Ait Frekans Sonuçları 

Bölüm Sayı(n) Yüzde(%) 

Sağlık Yönetimi 200 50 

Mühendislik 200 50 

Toplam 400 100 

Tablo 4’te görüldüğü gibi katılımcıların %50(200)’si Sağlık Yönetimi, %50(200)’si Mühendislik 
Fakültesi öğrencisidir. 

Tablo 5.  Sınıf Değişkenine Ait Frekans Sonuçları 

Sınıf Sayı(n) Yüzde(%) 

3. sınıf 194 48,5 

4. sınıf 206 51,5 

Toplam 400 100 

Tablo 5’te görüldüğü gibi katılımcıların %48,5(194)’i 3. sınıf, %51,5(206)’i 4. sınıf öğrencisidir. 

Tablo 6.  Aile Tipi Değişkenine Ait Frekans Sonuçları 

Aile Tipi Sayı(n) Yüzde(%) 

Çekirdek Aile 327 81,8 

Geniş Aile 73 18,3 

Toplam 400 100 

Tablo 6’da görüldüğü gibi katılımcıların ailesinin %81,8(327)’i çekirdek, %18,3(73)’ü geniş ailedir. 
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Tablo 7.  Anne Eğitim Durumuna Göre Frekans Sonuçları 

Anne Eğitim Durumu Sayı(n) Yüzde(%) 

İlkokul 228 57 

Lise 100 25 

Yüksekokul 72 18 

Toplam 400 100 

Tablo 7’de görüldüğü gibi katılımcıların annesinin %57(228)’si ilkokul, %25(100)’i lise, %8(72)’i 
yüksekokul mezunudur. 

Tablo 8. Anne Mesleğine Göre Frekans Sonuçları 

Anne Mesleği Sayı(n) Yüzde(%) 

Çalışıyor 115 28,8 

Çalışmıyor 285 71,3 

Toplam 400 100 

Tablo 8’de görüldüğü gibi katılımcıların annelerinin %28,8(115)’i çalışıyor, %71,3(285)’ü çalışmıyor. 

Tablo 9.  Baba Eğitim Durumuna Göre Frekans Sonuçları 

Baba Eğitim Durumu Sayı(n) Yüzde(%) 

İlkokul 136 34 

Lise 134 33,5 

Yüksekokul 130 32,5 

Toplam 400 100 

Tablo 9’da görüldüğü gibi katılımcıların babasının %34(136)’ü ilkokul, %33,5(134)’i lise, 
%32,5(130)’i yüksekokul mezunudur. 

Tablo 10.  Baba Mesleğine Göre Frekans Sonuçları 

Baba Mesleği Sayı(n) Yüzde(%) 

Memur 107 26,8 

İşçi 71 17,8 

Serbest Meslek 163 40,8 

Emekli 59 14,8 
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Toplam 400 100 

Tablo 10’da görüldüğü gibi katılımcıların babalarının %26,8(107 )’i memur, %17,8(71)’i işçi, 
%40,8(163)’i serbest meslek, %14,8(59)’i emeklidir. 

Tablo 11. Gelir Dağılımına Göre Frekans Sonuçları 

Gelir Durumu Sayı(n) Yüzde(%) 

Kötü 21 5,3 

Orta 244 61 

İyi 135 33,8 

Toplam 400 100 

Tablo 11’de görüldüğü gibi katılımcıların %5,3(21)’ü kötü, %61(244)’i orta, %33,8(135)’i iyi gelir 
durumuna sahiptir. 

Tablo 12. Katılımcıların Cam Tavan Algıları 

Alt Boyut  N        min.        max.      Xort         SS          Shx 

Çoklu Rol Üstlenme  400     2,4113    2,5717   2,4915     ,81572      ,04079 

Kadınların Kişisel Tercih ve Algıları  400     2.1685    2,3096     2,2390     ,7159       ,03588 

Örgüt Kültürü Politikaları              400     2,8447    2,9548  2,8997     ,56011      ,02801 

İnformal İletişim Ağları              400     2,8374    2,9768  2,9071     ,70901   ,03545 

 Mentorluk         400    3,0323     3,1727     3,1025    ,71380      ,03569 

Mesleki Ayrım            400     2,8447    2,9548   2,8997    ,56011      ,02801 

Stereotipler         400     2,2401     2,4113    2,3257    ,87078      ,04354 

Tablo 13.  Katılımcıların Cinsiyeti İle Cam Tavan Sendromunun Alt Boyutları Arasında Yapılan 
Bağımsız Gruplarda T Testi Analizine Ait Bulgular 

Cinsiyet N Ort Sd Se t P 
Çoklu Rol 
Üstlenme 

Erkek 200 2,7700 ,76263 ,05393 
7,257 ,000 Kadın 200 2,2130 ,77241 ,05462 

Kadınların 
Kişisel 
Tercih ve 
Algıları 

Erkek 200 2,5029 ,65504 ,04632 
7,898 ,000 Kadın 200 1,9752 ,68081 ,04814 

Örgüt 
Kültürü 
Politikaları 

Erkek 200 2,9083 ,57384 ,04058 
,306 ,760 Kadın 200 2,9912 ,54734 ,03870 

İnformal 
İletişim 
Ağları 

Erkek 200 2,7958 ,74131 ,05242 
-3,174 ,002 Kadın 200 3,0183 ,65841 ,04656 

Erkek 200 2,9725 ,74886 ,05295 
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Mentorluk Kadın 200 3,2325 ,65332 ,04620 -3,700 ,000 
Mesleki 
Ayrım 

Erkek 200 2,9083 ,57384 ,04058 
,306 ,760 Kadın 200 2,8912 ,54734 ,03870 

Stereotipler 
Erkek 200 2,6614 ,81461 ,05760 

8,348 ,000 Kadın 200 1,9900 ,79385 ,05613 
Tablo 13’te görüldüğü üzere cinsiyet ile çoklu rol üstlenme, kişisel tercih ve algıları, informal iletişim 
ağları, mentorluk, stereotipler  arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,05).  

Cinsiyet ile örgüt kültürü politikaları ve mesleki ayrım arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır 
(p>0,05). 

Tablo 14. Katılımcıların Bölümü İle Cam Tavan Sendromunun Alt Boyutları Arasında Yapılan 
Bağımsız Gruplarda T Testi Analizine Ait Bulgular 

Bölüm N Ort Sd Se t P 

Çoklu Rol Üstlenme Sağlık Yönetimi 200 2,5140 ,78721 ,05566 
,155 ,582 

Mühendislik 200 2,4690 ,84463 ,05972 

Kadınların Kişisel Tercih ve 
Algıları 

Sağlık Yönetimi 200 2,2281 ,71247 ,05038 
-,305 ,761 

Mühendislik 200 2,2500 ,72430 ,05122 

Örgüt Kültürü Politikaları Sağlık Yönetimi 200 2,9475 ,51751 ,03659 
1,709 ,088 

Mühendislik 200 2,8520 ,59717 ,04223 

İnformal İletişim Ağları Sağlık Yönetimi 200 3,0283 ,67728 ,04789 
3,467 ,001 

Mühendislik 200 2,7858 ,72087 ,05097 

Mentorluk 
Sağlık Yönetimi 200 3,1850 ,68051 ,04812 

2,324 ,021 
Mühendislik 200 3,0200 ,73812 ,05219 

Mesleki Ayrım 
Sağlık Yönetimi 200 2,9475 ,51751 ,03659 

1,709 ,088 Mühendislik 200 2,8520 ,59717 ,04223 

Stereotipler 
Sağlık Yönetimi 200 2,3221 ,84339 ,05964 

-,082 ,935 
Mühendislik 200 2,3293 ,89943 ,06360 

Tablo 14’te görüldüğü gibi bölüm ile informal iletişim ağları,mentorluk arasında anlamlı bir farklılık 
bulunmuştur (p<0,05). 

Bölüm ile çoklu rol üstlenme, kadınların kişisel tercih ve algıları, örgüt kültürü politikaları, mesleki 
ayrım, stereotipler arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05). 
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Tablo 15.  Katılımcıların Aile Tipi İle Cam Tavan Sendromunun Alt Boyutları Arasında Yapılan 
Bağımsız Gruplarda T Testi Analizine Ait Bulgular 

Aile Tipi N Ort Sd Se t P 

Çoklu Rol 
Üstlenme 

Çekirdek Aile 327 2,4599 ,82303 ,04551 
-1,641 ,102 

Geniş Aile 73 2,6329 ,77173 ,09032 
Kadınların 
Kişisel 
Tercih ve 
Algıları 

Çekirdek Aile 327 2,1999 ,72166 ,03991 
-2,324 ,021 

Geniş Aile 73 2,4145 ,67630 ,07916 
Örgüt 
Kültürü 
Politikaları 

Çekirdek Aile 327 2,7988 ,64106 ,03545 
1,958 ,051 

Geniş Aile 73 2,6387 ,58725 ,06873 
İnformal 
İletişim 
Ağları 

Çekirdek Aile 327 2,8925 ,70643 ,03907 
-,873 ,383 

Geniş Aile 73 2,9726 ,72170 ,08447 

Mentorluk 
Çekirdek Aile 327 3,1101 ,70501 ,03899 

,450 ,653 

Geniş Aile 73 3,0685 ,75606 ,08849 
Mesleki 
Ayrım 

Çekirdek Aile 327 2,9156 ,55170 ,03051 
1,198 ,232 

Geniş Aile 73 2,8288 ,59510 ,06965 

Stereotipler 
Çekirdek Aile 327 2,2993 ,87077 ,04815 

   -
1,287 

,199 

Geniş Aile 73 2,4442 ,86686 ,10146 

Tablo 15’te görüldüğü gibi katılımcıların aile tipi ile kadınların kişisel tercih ve algıları arasında 
anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,05). 

Tablo 15’da görüldüğü gibi katılımcıların aile tipi ile çoklu rol üstlenme, örgüt kültürü politikaları, 
informal iletişim ağları, mentorluk, mesleki ayrım, stereotipler arasında anlamlı bir farklılık 
bulunmamıştır (p>0,05). 

Tablo 16. Katılımcıların Anne Eğitim Durumu İle Cam Tavan Sendromunun Alt Boyutları Arasında 
Yapılan Bağımsız Gruplarda Varyans Analizine Ait Bulgular 

Anne Eğitim Durumu 
N Ort Sd Se  F P 

Çoklu Rol 
Üstlenme 

İlkokul 228 2,5316 ,83590 ,05536 
,695 ,500 Lise 100 2,4560 ,76493 ,07649 

Yüksekokul 72 2,4139 ,82245 ,09663 
Kadınların 
Kişisel Tercih 
ve Algıları 

İlkokul 228 2,2646 ,72082 ,04827 
,717 ,489 Lise 100 2,2457 ,68167 ,06817 

Yüksekokul 72 2,1488 ,73293 ,08638 

Örgüt Kültürü İlkokul 228 2,7862 ,59706 ,03954 
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Politikaları Lise 100 2,7571 ,62333 ,06233 ,208 ,813 
Yüksekokul 72 2,7344 ,75786 ,08932 

İnformal 
İletişim Ağları 

İlkokul 228 2,9064 ,68835 ,04559 
,488 ,614 Lise 100 2,9533 ,70754 ,07075 

Yüksekokul 72 2,8449 ,77789 ,09167 

Mentorluk 
İlkokul 228 3,1491 ,67826 ,04492 

1,335 ,264 Lise 100 3,0700 ,78180 ,07818 
Yüksekokul 72 3,0000 ,72189 ,08508 

Mesleki Ayrım 
 İlkokul 228 2,9488 ,52983 ,03509 

2,052 ,130 Lise 100 2,8387 ,530836 ,05386 
Yüksekokul 72 2,8292 ,66561 ,07844 

Stereotipler 
İlkokul 228 2,3571 ,88445 ,05857 

,599 ,550 Lise 100 2,3243 ,82998 ,08300 
Yüksekokul 72 2,2282 ,88702 ,10454 

Tablo 16’da görüldüğü gibi anne eğitim durumu ile cam tavan sendromu alt boyutları arasında anlamlı 
bir fark bulunmamıştır (p>0,05). 

Tablo 17. Katılımcıların Anne Mesleği İle Cam Tavan Sendromunun Alt Boyutları Arasında Yapılan 
Bağımsız Gruplarda T Testi Analizine Ait Bulgular 

Anne Mesleği N Ort Sd Se t P 

Çoklu Rol Üstlenme Çalışıyor 115 2,3600 ,83737 ,07809 
-2,056 ,040 

Çalışmıyor 285 2,5446 ,80221 ,04752 
Kadınların Kişisel Tercih ve 
Algıları 

Çalışıyor 115 2,2012 ,76882 ,07169 
-,669 ,504 

Çalışmıyor 285 2,2543 ,69969 ,04127 
Örgüt Kültürü Politikaları Çalışıyor 115 2,8239 ,68243 ,06364 

1,089 ,277 

Çalışmıyor 285 2,7477 ,61313 ,03632 
İnformal İletişim Ağları Çalışıyor 115 2,8681 ,70797 ,06602 

-,698 ,486 

Çalışmıyor 285 2,9228 ,71007 ,04206 
Mentorluk Çalışıyor 115 3,0522 ,71749 ,06691 

-,895 ,371 

Çalışmıyor 285 3,1228 ,71257 ,04221 
Mesleki Ayrım Çalışıyor 115 2,8061 ,57319 ,05345 

-2,134 ,033 
Çalışmıyor 285 2,9375 ,55126 ,03265 

Stereotipler Çalışıyor 115 2,2465 ,88984 ,08298 
-1,164 ,245 

Çalışmıyor 285 2,3579 ,86246 ,05109 
Tablo 17’de görüldüğü gibi katılımcıların anne mesleği ile çoklu rol üstlenme, mesleki ayrım  arasında 
anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,05).   
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Anne mesleği ile kadınların kişisel tercih ve algılar, örgüt kültürü politikaları, informal iletişim ağları, 
mentorluk, stereotipler arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05).  

Tablo 18. Katılımcıların Baba Eğitim Durumu İle Cam Tavan Sendromunun Alt Boyutları Arasında 
Yapılan Bağımsız Gruplarda Varyans Analizine Ait Bulgular 

Baba Eğitim Durumu 
N Ort Sd Se  F P 

Çoklu Rol 
Üstlenme 

İlkokul 136 2,6279 ,86519 ,07419 
3,785 ,024 Lise 134 2,3567 ,79825 ,06896 

Yüksekokul 130 2,4877 ,76107 ,06675 
Kadınların 
Kişisel Tercih 
ve Algıları 

İlkokul 136 2,3661 ,71663 ,06145 
4,924 ,008 Lise 134 2,0958 ,69569 ,06010 

Yüksekokul 130 2,2538 ,71953 ,06311 
Örgüt Kültürü 
Politikaları 

İlkokul 136 2,7454 ,58163 ,04987 
,156 ,856 Lise 134 2,7777 ,62335 ,05385 

Yüksekokul 130 2,7865 ,69805 ,06122 
İnformal 
İletişim Ağları 

İlkokul 136 2,8897 ,65175 ,05589 
,062 ,940 Lise 134 2,9154 ,74332 ,06421 

Yüksekokul 130 2,9167 ,73496 ,06446 

Mentorluk 
İlkokul 136 3,1324 ,69184 ,05933 

,229 ,796 Lise 134 3,1007 ,76034 ,06568 
Yüksekokul 130 3,0731 ,69078 ,06059 

Mesleki Ayrım 
İlkokul 136 2,9338 ,53826 ,04616 

,399 ,671 Lise 134 2,8756 ,54715 ,04727 
Yüksekokul 130 2,8890 ,59711 ,05237 

Stereotipler 
İlkokul 136 2,3855 ,85100 ,07297 

,496 ,609 Lise 134 2,2868 ,87108 ,07525 
Yüksekokul 130 2,3033 ,89401 ,07841 

Tablo 18’de görüldüğü gibi katılımcıların baba eğitim durumu ile çoklu rol üstlenme arasında anlamlı 
bir farklılık bulunmuştur (p<0,05). 

Tablo 18.1.  Katılımcıların Baba Eğitim Durumu İle Çoklu Rol Üstlenme Arasında Yapılan Post Hoc 
Analizine Ait Bulgular 

Baba Eğitim 
Durumu(I) 

Baba Eğitim Durumu(II) Se P 

Ç
ok

lu
 R

ol
 

Ü
st

le
nm

e 

İlkokul  Lise ,10129 ,021 
 Yüksekokul ,09980 ,340 

Lise İlkokul ,10129 ,021 
Yüksekokul ,09597 ,361 

Yüksekokul İlkokul ,09980 ,340 
Lise ,09597 ,361 

Tablo 18.1’de görüldüğü gibi çoklu rol üstlenme ile baba eğitim durumu ilişkisinde ilkokul ve lise 
arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,05) , ilkokul ve yüksekokul arasında ise anlamlı bir 
farklılık yoktur (p>0,05). Lise ve yüksekokul arasında ise anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05). 

Tablo 18’de görüldüğü gibi katılımcıların baba eğitim durumu ile kadınların kişisel tercih ve algıları 
arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,05). 
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Tablo 18.2.  Katılımcıların Baba Eğitim Durumu Kadınların Kişisel Tercih Ve Algıları Arasında 
Yapılan Post Hoc Analizine Ait Bulgular 

Baba Eğitim Durumu(I) Baba Eğitim Durumu(II) Se P 

K
ad

ın
la

rı
n 

K
iş

is
el

 T
er

ci
h 

ve
 A

lg
ıla

rı
 İlkokul 

 Lise ,08595 ,005 
 Yüksekokul ,08808 ,411 

Lise 
 İlkokul ,08595 ,005 
 Yüksekokul ,08715 ,167 

Yüksekokul 
 İlkokul ,08808 ,411 
 Lise ,08715 ,167 

Tablo 18.2.’de görüldüğü gibi kadınların kişisel tercih ve algıları ile baba eğitim durumu ilişkisinde 
ilkokul ve lise arasında anlamlı bir farklılık vardır (p<0,05), ilkokul ve yüksekokul arasında ise 
anlamlı bir farklılık yoktur (p>0,05). Yüksekokul ve lise arasında ise anlamlı bir farklılık yoktur 
(p>0,05). 

Tablo 18’de görüldüğü gibi katılımcıların baba eğitim durumu ile örgüt kültürü politikaları, informal 
iletişim ağları, mentorluk, mesleki ayrım ve stereotipler arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır 
(p>0,05). 

Tablo 18.3. Katılımcıların Baba Mesleği İle Cam Tavan Sendromunun Alt Boyutları Arasında 
Yapılan Bağımsız Gruplarda Varyans Analizine Ait Bulgular 

Baba Eğitim Durumu 
N Ort Sd Se  F P 

Çoklu Rol Üstlenme Memur 107 2,4897 ,79538 ,07689 

,925 ,428 
İşçi 71 2,4085 ,74330 ,08821 
Serbest 
Meslek 

163 2,4748 ,81713 ,06400 

Emekli 59 2,6407 ,92608 ,12057 
Kadınların Kişisel Tercih ve 
Algıları 

Memur 107 2,2670 ,69878 ,06755 

1,384 ,247 
İşçi 71 2,2284 ,70023 ,08310 
Serbest 
Meslek 

163 2,1716 ,68595 ,05373 

Emekli 59 2,3874 ,84100 ,10949 
Örgüt Kültürü Politikaları Memur 107 2,7979 ,63683 ,06156 

,796 ,497 
İşçi 71 2,7817 ,59788 ,07096 
Serbest 
Meslek 

163 2,7160 ,65204 ,05107 

Emekli 59 2,8517 ,62261 ,08106 
İnformal İletişim Ağları Memur 107 2,8816 ,81938 ,07921 

1,08 ,357 
İşçi 71 2,9577 ,61187 ,07262 
Serbest 
Meslek 

163 2,8558 ,70989 ,05560 

Emekli 59 3,03339 ,58622 ,07632 
Mentorluk Memur 107 3,0981 ,80517 ,07784 

1,249 ,292 
İşçi 71 3,1690 ,67583 ,08021 
Serbest 
Meslek 

163 3,0337 ,68071 ,05332 

Emekli 59 3,2203 ,66483 ,08655 
Mesleki Ayrım Memur 107 2,8664 ,55637 ,05379 

,752 ,521 
İşçi 71 2,8427 ,57590 ,06835 
Serbest 
Meslek 

163 2,9215 ,57776 ,04525 
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Emekli 59 2,9689 ,49758 ,06428 
Stereotipler Memur 107 2,3952 ,87550 ,08464 

1,307 ,272 
İşçi 71 2,1992 ,83071 ,09859 
Serbest 
Meslek 

163 2,2866 ,86074 ,06742 

Emekli 59 2,4600 ,92850 ,12088 

Tablo 18.3’te görüldüğü gibi baba mesleği ile cam tavan sendromunun alt boyutları arasında anlamlı 
bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05). 

Tablo 19. Katılımcıların Gelir Durumu İle Cam Tavan Sendromunun Alt Boyutları        Arasında 
Yapılan Bağımsız Gruplarda Varyans Analizine Ait Bulgular 

Gelir Durumu 
N Ort Sd Se  F P 

Çoklu Rol Üstlenme 
Kötü 21 2,3238 ,73885 ,16123 

,502 ,606 Orta 244 2,5090 ,82935 ,05309 
 İyi 135 2,4859 ,80467 ,06925 

Kadınların Kişisel Tercih ve Algıları  Kötü 21 2,4490 ,60150 ,13126 
1,068 ,345  Orta 244 2,2408 ,71212 ,04559 

 İyi 135 2,2032 74261 ,06391 
Örgüt Kültürü Politikaları  Kötü 21 2,8988 ,58579 ,12783 

,604 ,547  Orta 244 2,7755 ,62505 ,04001 
 İyi 135 2,7389 ,65816 ,05665 

İnformal İletişim Ağları  Kötü 21 2,9683 ,68236 ,14890 
,098 ,947  Orta 244 2,9085 ,69507 ,04450 

 İyi 135 2,8951 ,74194 ,06386 

Mentorluk 
 Kötü 21 3,1905 ,66099 ,14424 

1,150 ,318  Orta 244 3,0594 ,67704 ,04334 
 İyi 135 3,1667 ,78227 ,06733 

Mesleki Ayrım 
 Kötü 21 2,9762 ,49240 ,10745 

,360 ,698  Orta 244 2,8836 ,52811 ,03381 
 İyi 135 2,970 ,62490 ,05378 

Stereotipler 
 Kötü 21 2,4422 ,78754 ,17185 

,198 ,821  Orta 244 2,3203 ,86080 ,05511 
 İyi 135 2,3175 ,90514 ,07790 

Tablo 19’da görüldüğü gibi katılımcıların gelir durumu ile cam tavan sendromunun alt boyutları 
arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05). 

4.SONUÇ

Sağlık Yönetimi ve Mühendislik öğrencilerinin cam tavan sendromu algılarının ölçülmesi üzerine 
yapılan bu araştırmanın tartışma kısmı bulgular doğrultusunda değerlendirilmiştir. 

Katılımcıların %50(200)’si erkek %50(200)’si kadındır, %96(384)’sı 20-25 yaş aralığında, %3(12)’ü 
26-30 yaş aralığında, %0,8(3)’i 31-35 yaş aralığında, %0,2(1)’si 36-40 yaş aralığında olduğu tespit
edilmiştir.

Katılımcıların %50(200)’si Sağlık Yönetimi, %50(200)’si Mühendislik Fakültesi öğrencisidir; 
%48,5(194)’i 3. sınıf, %51,5(206)’i 4. sınıf öğrencisi olduğu tespit edilmiştir. 
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Ailelerin %81,8(327)’ i çekirdek, %18,3(73)’ü geniş ailedir, katılımcıların annelerinin %57(228)’si 
ilkokul, %25(100)’i lise, %8(72)’i yüksekokul mezunudur, katılımcıların annelerinin %28,8(115)’i 
çalışıyor, %71,3(285)’ü çalışmıyor olduğu tespit edilmiştir. 

Katılımcıların babalarının %34(136)’ü ilkokul, %33,5(134)’i lise, %32,5(130)’i yüksekokul 
mezunudur, katılımcıların babalarının %26,8(107 )’i memur, %17,8(71)’i işçi, %40,8(163)’i serbest 
meslek, %14,8(59)’i emekli olduğu tespit edilmiştir. 

Katılımcıların %5,3(21)’ü kötü, %61(244)’i orta, %33,8(135)’i iyi gelir durumuna sahip olduğu tespit 
edilmiştir. 

Ölçeğin cronbach-alpha değeri 0,792’dir. 

Araştırmada, cam tavan “çoklu rol üstlenme”, “kadınların kişisel tercih ve algıları”,”örgüt kültürü 
politikaları”, “informal iletişim ağları”, “mentorluk”, “mesleki ayrım” ve  “stereotipler” olmak üzere 
yedi farklı boyut açısından analiz edilmiştir. 

Cinsiyet ile cam tavan sendromunun alt boyutları arasındaki ilişkiyi anlamak için t testi uygulanmıştır. 
Cinsiyet ile çoklu rol üstlenme arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (p<0,05). Erkekler 
kadınlara göre çoklu rol üstlenmede kadınların daha başarısız olduğunu düşünmektedir.  

Cinsiyet ile kadınların kişisel tercih ve algıları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (p<0,05). 
Erkekler kadınlara göre kadınların kişisel tercih ve algılarının daha düşük olduğunu düşünmektedir. 

Cinsiyet ile informal iletişim ağları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (p<0,05). Kadınlar 
erkeklere göre informal iletişim ağlarını kullanmakta kadınların daha çok zorluk yaşadığını 
düşünmektedir. 

Cinsiyet ile mentorluk arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (p<0,05). Kadınlar erkeklere göre 
mentorluk ilişkisinden kadınların daha az yararlandıklarını düşünmektedirler. 

Cinsiyet ile stereotipler arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (p<0,05). Erkekler kadınlar 
hakkında kadınlara göre daha fazla olumsuz kalıp yargıya sahiptir. 

Cinsiyet ile örgüt kültürü politikaları ve cinsiyet ile mesleki ayrım arasında anlamlı bir farklılık tespit 
edilmemiştir (p>0,05). 

Katılımcıların bölümü ile cam tavan sendromunun alt boyutları arasındaki ilişkiyi anlamak için t testi 
uygulanmıştır. Bölüm ile informal iletişim ağları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir 
(p<0,05). Sağlık yönetimi öğrencileri mühendislik öğrencilerine göre informal iletişim ağlarını 
kullanmada daha çok zorluk yaşadıklarını düşünmektedirler.  

Katılımcıların bölüm ile mentorluk arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (p<0,05).  Sağlık 
yönetimi öğrencileri mühendislik öğrencilerine göre kadınların mentorluk ilişkisinden daha az 
yararlandığını düşünmektedir. 

Bölüm ile çoklu rol üstlenme, kadınların kişisel tercih ve algıları, örgüt kültürü politikaları, mesleki 
ayrım, stereotipler arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05), 

Katılımcıların aile tipi ile cam tavan sendromunun alt boyutları arasındaki ilişkiyi anlamak için t testi 
uygulanmıştır. Katılımcıların aile tipi ile kadınların kişisel tercih ve algıları arasında anlamlı bir 
farklılık tespit edilmiştir (p<0,05).  Geniş aileye sahip katılımcılar çekirdek aileye sahip katılımcılara 
göre kadınların kişisel tercih ve algılarında daha fazla zorluk yaşadığını düşünmektedir. 
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Katılımcıların aile tipi ile çoklu rol üstlenme, örgüt kültürü politikaları informal iletişim ağları, 
mentorluk, mesleki ayrım, stereotipler arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). 

Katılımcıların anne eğitim durumu ile cam tavan sendromunun alt boyutları arasındaki ilişkiyi 
anlamak için varyans analizi yapılmıştır. Anne eğitim durumu ile cam tavan sendromu alt boyutları 
arasında anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (p>0,05). 

Katılımcıların anne mesleği ile cam tavan sendromunun alt boyutları arasındaki ilişkiyi anlamak için t 
testi uygulanmıştır . Katılımcıların anne mesleği ile çoklu rol üstlenme arasında anlamlı bir farklılık 
tespit edilmiştir (p<0,05). Annesi çalışmayan katılımcılar, annesi çalışan katılımcılara göre kadınların 
çoklu rol üstlenmede daha başarısız olduğunu düşünmektedir.  

Anne mesleği ile mesleki ayrım arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (p<0,05).  Annesi 
çalışmayan katılımcılar, annesi çalışan katılımcılara göre kadınların mesleki ayrımda daha fazla 
zorlandığını düşünmektedir. 

Anne mesleği ile kadınların kişisel tercih ve algılar, örgüt kültürü politikaları, informal iletişim ağları, 
mentorluk, stereotipler arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p<0,05). 

Katılımcıların baba eğitim durumu ile cam tavan sendromunun alt boyutları arasındaki ilişkiyi 
anlamak için varyans analizi yapılmıştır. 

Katılımcıların baba eğitim durumu ile çoklu rol üstlenme arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur 
(p<0,05).  Aradaki ilişkiyi anlamak için post-hoc analizi yapılmıştır. Çoklu rol üstlenme ile baba 
eğitim durumu ilişkisinde ilkokul ve lise arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (p<0,05), 
ilkokul ve yüksekokul arasında ise anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). Lise ve 
yüksekokul arasında ise anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). 

Katılımcıların baba eğitim durumu ile kadınların kişisel tercih ve algıları arasında anlamlı bir farklılık 
tespit edilmiştir (p<0,05).  Aradaki ilişkiyi anlamak için post-hoc analizi yapılmıştır. Kadınların kişisel 
tercih ve algıları ile baba eğitim durumu ilişkisinde ilkokul ve lise arasında anlamlı bir farklılık tespit 
edilmiştir (p<0,05), ilkokul ve yüksekokul arasında ise anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir 
(p>0,05). Yüksekokul ve lise arasında ise anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). 

Katılımcıların baba eğitim durumu ile örgüt kültürü politikaları, informal iletişim ağları, mentorluk, 
mesleki ayrım ve stereotipler arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). 

Katılımcıların baba mesleği ile cam tavan sendromunun alt boyutları arasındaki ilişkiyi anlamak için 
varyans analizi yapılmıştır. Baba mesleği ile cam tavan sendromunun alt boyutları arasında anlamlı bir 
farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). 

Katılımcıların gelir durumu ile cam tavan sendromunun alt boyutları arasındaki ilişkiyi anlamak için 
varyans analizi yapılmıştır. Katılımcıların gelir durumu ile cam tavan sendromunun alt boyutları 
arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). 

Cam tavan sendromu ile cinsiyet, yaş, aile tipi, eğitim durumu, meslek ve gelir durumuna göre 
farklılıklar olabileceği daha önceki araştırmalarda da ortaya konulmuştur. Bu çalışmada asıl dikkat 
çekilmek istenen cinsiyet baskınlığına göre cam tavan algısının değişiklik göstereceğiydi. Fakat erkek 
baskın mühendislik fakültesi öğrencileri ile kadın baskın sağlık yönetimi öğrencileri arasında cam 
tavan algılarında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Ancak bu sonucu örneklemin genç ve üniversite 
öğrencilerinden oluşmasının etkilemiş olması ihtimaldir. 
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SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN GELECEĞE İLİŞKİN 
MESLEK KAYGISI: BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ’NDE 

SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA 

İpek Nazlı 1 
Hakkı Aktaş 2 

Özet 

Bu araştırmada, sağlık yönetimi öğrencilerinin geleceğe ilişkin meslekî kaygı düzeylerinin belirlenmesi 
amaçlanmaktadır. Araştırmanın evrenini Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık 
Yönetimi Lisans Programı 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada demografik tarama formu ve 
sağlık yönetimi öğrencileri, Saban ve arkadaşları (2004) tarafından, Borich’den (1996) uyarlanarak geliştirilen 
“Öğretmen Adayı Kaygı Ölçeği’ yoluyla toplanmıştır. Bulgular yorumlanarak sağlık yönetimi öğrencilerinin 
taşıdıkları mesleki kaygı düzeyi, “kaygı alanları” bakımından saptanmaya çalışılmıştır. Araştırmada sağlık 
yönetimi öğrencilerinin mesleki kaygılarının cinsiyet, yaş, yetiştiği bölge, eğitim görmekte olduğu sınıf ve sağlık 
yönetimi tercihinde etkili faktörlere göre kaygı düzeylerinin nasıl etkilendiği sorularına cevap aranmıştır. 
Araştırmanın bulgularına göre 3. sınıf öğrencilerinin 2. ve 4. sınıf öğrencilerinden daha yüksek düzeyde kaygı 
taşıdığı, öğrencilerin yarısından fazlasının bölümü isteyerek seçtiği ve yine yarısından fazlasının mesleğinden 
elde edeceği gelir ile ilgili kaygı düzeyinin yüksek olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık yönetimi, kaygı, meslek kaygısı 

FUTURE OCCUPATIONAL ANXIETY OF HEALTH MANAGEMENT STUDENTS: A RESEARCH 
ON STUDENTS OF BEZMIALEM VAKIF UNIVERSITY HEALTH MANAGEMENT PROGRAM 

Abstract 

In this study the main objective is to reveal the future occupational anxiety levels of health management students. 
The universe of the research is the 2nd, 3rd and 4th grade students of Health Management Undergraduate 
Program, Bezmialem Vakif University. Data were gathered through the “Teacher Candidate Anxiety Scale” 
developed by Saban et al. (2004), adapted from Borich (1996) which was developed for health management 
students. According to findings, the level of occupational anxiety of health management students was tried to be 
determined in terms of “anxiety areas”. The following questions have been handled in the study; health 
management students' occupational concerns; gender, age, area of education, classroom and the effect of these 
factors on anxiety levels in health management preference. According to findings, 3rd grade students have a 
higher level of anxiety than the 2nd and 4th grade students, more than half of the students willingly chose the 
health management degree, and that more than half of the students are concerned about the income they will 
receive from their profession. 

Key Words: Health management, anxiety, occupational anxiety 

1 Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, [ipeknazls@gmail.com]. 
2 Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Örgütsel Davranış ABD, [hakki.aktas@istanbul.edu.tr]. 
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1. Giriş
Öğrenciler üniversite eğitimleri süresince birçok stres faktörüyle karşılaşmaktadır. Öğrencinin eğitimi 
boyunca geleceği hakkında karar verememesi, derslerindeki başarı durumu, mezuniyet sonrası iş 
imkânları gibi birçok etken öğrencilerde stres oluşturan faktörler arasında sayılabilir. Bu faktörlerin 
sonucunda biriken stres, kaygı bozukluklarının ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır. Bu araştırma 
kapsamında, sağlık yönetimi bölümü öğrencilerinin sınıf, cinsiyet, yaş, anne-baba eğitim durumu ve 
bölümün bilinçli ve isteğe bağlı olarak seçilmesine ilişkin değişkenlerin kaygı düzeylerini etkileyip 
etkilemediği araştırılmıştır. 

Kaygı, etimolojik olarak incelendiğinde Latince “dar geçit” anlamına gelen “angustioe” ve Yunanca 
“endişe korku” anlamına gelen “anxietas” kelimelerinden türemiştir (Ehtiyar & Üngüren, 2008: 164). 
Kaygı kavramı psikoloji alanına 20. yüzyılın ilk yarısında girmiş, birçok düşünür ve yazar 20. yüzyıla 
Kaygı Çağı (Age of Anxiety) adını vermiştir (Sağlık Günlüğü, 2009). Bu alanda ilk çalışma örnekleri 
ise 1940’lı yılların sonuna doğru verilmiştir (Kara & Acet, 2012: 245). 

Psikoloji alanında insanın yaşadığı ruhsal bir durumu ifade eden kaygı kavramı ilk olarak S. Frued 
tarafından kullanılmıştır (Manav, 2011: 201-211). Freud, Psikanalize Giriş adlı eserinde korkuyu 
kişiyi dışarıdan tehdit eden gerçek bir tehlikeye karşı gösterilen tepki, kaygıyı ise kişiyi içeriden tehdit 
eden tehlikeye karşı gösterilen bir tepki şeklinde tanımlayarak kaygı ve korkuyu birbirinden ayırmıştır 
(Kara & Acet, 2012: 245). Freud’a göre kaygı duruma aittir, nesnesi yoktur, korku ise bizzat nesneye 
aittir. 1962 yılında yayınladığı “Ketlenmeler, Belirtiler ve Anksiyete” adlı kitabında Freud, kaygıyı 
egonun bir işlevi olarak tanımlamış ve psikolojik bir olgu olduğunu belirtmiştir (Geçtan, 1984). 
Böylece daha önceleri biyolojik bir kavram olan kaygı Freud’un bu tanımlamasıyla psikolojik bir 
kavram halini almıştır (Geçtan, 2015). 

Kaygı daha sonralarda birçok tanım ile karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan bazıları “Nesnel olmayan bir 
tehlikeye karşı duyulan endişe duygusu” (Gökçe & Dündar, 2008: 25-28), “Gelecekte olabilecek kötü 
bir olayı korku içinde beklemek” (Nemiah, 1975), “Genellikle kötü bir şey olacakmış düşüncesiyle 
ortaya çıkan ve sebebi bilinmeyen gerginlik duygusu” (TDK, 2006) şeklindedir. Spielbenger ise 
kaygıyı gerginlik hissi, korku, sinirlilik, hoş olmayan düşünceler ve fizyolojik değişikliklerin 
birleşimini içeren heyecansal tepkiler şeklinde tanımlamıştır (Baştuğ, 2009: 15-20). Spielbenger kaygı 
ile ilgili yaptığı çağdaş çalışmalarda kaygının kişiden kişiye değişiklik gösteren bir durum olduğunu 
ve sübjektif bir kavram olduğunu ifade etmiştir (Aktaran, Karagüvan, 1999: 203-218). 

Cüceloğlu “İnsan ve Davranış” adlı eserinde kaygının tanımı şu şekilde yapmıştır: “Kaygı, aşağıdaki 
şu heyecanların birini veya çoğunu içerebilir: Üzüntü, sıkıntı, korku, başarısızlık duygusu, acizlik, 
sonucu bilememe ve yargılanma…” (1998: 276). 

Kaygı türlerinin kişilik (sürekli), durum ve olay olmak üzere üç farklı çeşidi bulunmaktadır. Kişilik 
kaynaklı kaygı insanın kişiliğinin bir parçasıdır ve sürekli bir durum olarak karşılaşılan bir durumdur 
(Aydın & Zengin, 2008: 82-94). Çabuk heyecanlanan, çabuk sinirlenen, içine kapanık, duygusal, 
hassas ve utangaç kişilerde kişilik kaynaklı kaygı bozukluğu yaşama riski daha yüksektir (Dereköy, 
2011). Ortada nesnel bir neden bulunmadığı halde var olan kişilik kaynaklı kaygı, nesnel durumla 
karşılaşıldığında da durumla orantısız bir şekilde uzun süreli ve şiddetli olmaktadır (Ocaktan vd., 
2002: 21-28). Belirli bir duruma karşı, belirli bir zaman dilimi içerisinde gösterilen tepki olarak 
tanımlanan durum kaynaklı kaygı, tehlikeli ve istenmeyen durumlarda ortaya çıkar. Olay kaynaklı 
kaygı ise belirli olaylar karşısında birey tarafından verilen tepkilerdir. Meslek kaygısı kişinin 
gelecekteki kariyerine karşı duymuş olduğu korku ve belirsizlik halinin, kişide yaratmış olduğu ruhsal, 
davranışsal ve fiziki değişiklikler ile bu değişikliklerin neden olduğu ümitsizlik şeklinde 
tanımlanmaktadır. Durumsal bir kaygı türü olan meslek kaygısı literatürde gelecek veya kariyer 
kaygısı şeklinde de karşımıza çıkmaktadır. 
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2. Yöntem
Kesitsel tipteki bu araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 öğretim yılında Bezmialem Vakıf 
Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi’nde 2, 3 ve 4. sınıflarda lisans eğitimi alan 
toplam 96 öğrenci oluşturmuş, araştırmaya 51 öğrenci dâhil olmuştur. Araştırmaya katılmayı kabul 
eden öğrencilere yaş, cinsiyet, aile eğitim durumu, bölümü isteyerek seçip seçmediği gibi demografik 
özelliklerini ve mesleğe yönelik kaygısını belirlemeye yönelik Saban ve arkadaşları tarafından, 
Borich’den (1996) uyarlanarak geliştirilen “Öğretmen Adayı Kaygı Ölçeği’ sağlık yönetimi 
öğrencilerine uygun olacak şekilde geliştirilmiş ve uygulanmıştır (Saban vd., 2004: 198-209). 

3. Bulgular
Araştırmaya katılanların 38’i (% 74,5) kız ve 13’ü (% 25,5) erkek olup; kız ve erkek öğrencilerin yaş 
ortalaması sırasıyla 22,1 ± 2,3 ve 21,8 ± 1,1 yıl olarak bulunmuştur. Katılımcıların 50’si (%98) evli 
olup 16’sı (%31,4)  tek kardeş, 25’i (%49) iki kardeştir. Bulgular incelendiğinde 35 (%68,7) 
katılımcının büyükşehir, 11 (%21,5) katılımcının il ve 5 (%9,8) katılımcının da ilçede yetiştiği 
görülmektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin annelerde eğitim düzeyi %47 ile ilkokul olduğu 
görülürken bu durum babalarda %33,3 ile lise şeklinde saptanmıştır. 

Tablo 3.1. Katılımcılara İlişkin Demografik Bulgular 

Sayı % 

Cinsiyet 
13 (Erkek) 25,5 

38 (Kadın) 74,5 

Medeni Durum 
50 (Bekâr) 98 

1 (Evli) 2 

Kardeş Sayısı 

2 (Kardeşi yok) 4 

16 (Bir kardeşi var) 31,4 

25 (İki kardeşi var) 49 

8 (Üç ve üzeri kardeşi var) 15,6 

Yetiştiği Bölge 

35 (Büyükşehir) 68,7 

11 (İl) 21,5 

5 (İlçe) 9,8 
Anne Eğitim Düzeyi 

İlkokul 24 47 
Ortaokul 14 27,4 

Lise 11 21,5 
Üniversite ve üzeri 2 4,1 

Baba Eğitim Düzeyi 
İlkokul 15 29,4 

Ortaokul 10 19,6 
Lise 17 33,3 

Üniversite ve üzeri 9 17,7 

Katılımcıların anne ve baba eğitim düzeyleri incelendiğinde 24’ünün (% 47) annesinin eğitim düzeyi 
ilkokul, yine çoğunluğu oluşturan 17’sinin (%33,3) babasının eğitim düzeyi lise olarak saptanmıştır. 

Katılımcıların 27’si (% 53) Sağlık Yönetimi bölümünü kendi isteğiyle seçerken, 7’si (%13,7) ailesinin 
isteği, 8’i (% 15,6) öğretmeninin yönlendirmesiyle tercih etmiştir. 
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Tablo 3.2. “Sağlık Yönetimi tercihinde etkili faktörlere” İlişkin Bulgular (n=51) 

Sağlık Yönetimi Tercihinde Etkili Faktörler Sayı % 

Kendi isteğimle seçtim 27 53 

Ailemin isteğiyle seçtim 7 13,7 

Öğretmenimin yönlendirmesiyle seçtim 8 15,6 

Diğer 9 17,7 

Aşağıdaki tablolarda araştırmaya katılan öğrencilerden elde edilen cevapların bazılarına yer 
verilmiştir. Çalışma likert tarzı olup araştırmacılardan kaygı düzeylerini 1 (düşük düzeyde kaygı) ile 5 
(çok şiddetli kaygı) arasında değerlendirmeleri istenmiştir, tablolarda ise 4 (şiddetli) ile 5 (çok şiddetli) 
cevapların yüzdelikleri paylaşılmıştır. Araştırmaya katılan katılımcıların 26’sı (% 50,9) “Toplumda 
mesleğime yönelik saygının olmamasından” şiddetli ve çok şiddetli kaygı duyduğunu belirtirken, 
bunlardan 21’i (% 80,7) işsiz kalmaktan şiddetli ve çok şiddetli kaygı duyduğunu ifade etmiştir. 

Katılımcıların 32’si (% 62,7) mesleğinden elde edeceği gelir ile normal bir yaşantıya sahip 
olamamaktan şiddetli ve çok şiddetli kaygı duyarken, bunlardan 27’si (% 84,3) elde edeceği gelir ile 
ailesinin ihtiyaçlarını karşılayamamaktan da çok şiddetli kaygı duymaktadır. 

Tablo 3.3. Katılımcıların Mesleğinden Elde Edeceği Gelire İlişkin Bulgular 

n=41 Sayı % 

Mesleğimden elde edeceğim gelir ile normal bir yaşantıya sahip 
olamamaktan 

18 (Çok şiddetli) 35,2 

14 (Şiddetli) 27,4 

Mesleğimden elde edeceğim gelir ile ailemin ihtiyaçlarını 
karşılayamamaktan 

17 (Çok şiddetli) 33,3 

11 (Şiddetli) 21,5 

Katılımcıların mesleki kaygı envanterinde yanıtladığı diğer soruların dağılımına ise Tablo 3.5’te ve 
sınıflara göre mesleki kaygı envanterinden alınan puan ortalamalarına Tablo 3.6’da yer verilmiştir. 

Tablo 3.4. Mesleki Kaygı Envanterine İlişkin Bulgular 

Sayı % 

Mesleğimde kendimi geliştireceğim olanakları 
bulamamaktan 

12 (Çok Şiddetli) 23,5 

4 (Şiddetli) 7,8 

Sağlık yönetimi mesleğini seçtiğimden dolayı pişman 
olmaktan 

18 (Çok Şiddetli) 35,2 

3 (Şiddetli) 5,8 

İstemediğim bir kurumda görev yapmaktan 
16 (Çok Şiddetli) 31,3 

10 (Şiddetli) 19,6 

İşsiz kalmaktan 
22 (Çok Şiddetli) 43,1 

9 (Şiddetli) 17,6 
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Bilinmeyen bir kurumda çalışmaktan 
7 (Çok Şiddetli) 13,7 

11 (Şiddetli) 21,5 

Üniversite ortamından uzaklaşmaktan 
8 (Çok Şiddetli) 15,6 

11 (Şiddetli) 21,5 

Mezun olduğunda ne yapacağını bilememekten 
20 (Çok Şiddetli) 39,2 

8 (Şiddetli) 15,6 

Tablo 3.6. Mesleki Kaygı Envanteri Kaygı Düzeyi Ortalamasına Ait Bulguları 

Sınıf Kaygı Düzeyi Puan Ortalaması 

2. Sınıf 56,3 

3. Sınıf 79,8 

4. Sınıf 64,6 

Sağlık yöneticisi, sağlık hizmetlerinin amcalarına uygun bir şekilde yürütülmesini ve sağlık hizmetinin 
insanlara insanlar yoluyla sunulmasını sağlayan bir organizatördür. Küreselleşen dünyada profesyonel 
bir çalışma alanı olan sağlık yönetimi ne yazık ki ülkemizde aynı değeri görememektedir (Şener vd., 
2010). 

Yükseköğretim Program Atlası’ndan elde edilen verilere göre 2010 yılında ülkemizde 15 farklı 
üniversitede Sağlık Yönetimi Lisans programı bulunurken güncel veriler 49 üniversite şeklindedir 
(Yükseköğretim Program Atlası). Son 8 yılda 35 farklı üniversite açılan Sağlık Yönetimi Lisans 
programıyla artan kontenjanların birçoğu boş kalırken, programdan mezun olan öğrenciler ise işsiz 
kalma korkusu içindedir. Araştırmanın bulgularında da görüleceği üzere sağlık yönetimi öğrencilerinin 
%43,1’i işsiz kalmaktan ve %39,2’si ise mezun olduğunda ne yapacağını bilemediklerinden dolayı 
yüksek düzeyde kaygı duymaktadır. 

Öğrencilerin yarısından fazlası sağlık yönetimi lisans programını kendi isteğiyle tercih ettiğini ifade 
ederken %35,2’si ileride sağlık yönetimi lisans programını seçtiğine pişman olmaktan yüksek düzeyde 
kaygı duyduğunu belirtmiştir. Mesleki kaygı envanterinden elde edilen sonuçlarda kaygı düzeyi 80 
puanın üzerinde olan öğrenciler (% 39,2) incelendiğinde, öğrencilerin %75’inin kadın olduğu 
görülmektedir. Bu bulgu Ünaldı ve Alaz tarafından yapılan mesleki kaygı araştırmasıyla da paralel 
bulgular göstermektedir (2008: 113). 

Öğrencilerden kaygı düzeyi 80 puanın üzerinde olanlar incelendiğinde %80’inin 3. sınıf öğrencisi 
olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Tablo 3.6’daki bulgulardan incelendiğinde ise 3. sınıftaki öğrencilerin 
kaygı düzeyinin 2. ve 4. sınıflardan yüksek olduğu görülmüştür. Bu da bize sağlık yönetimi lisans 
programında eğitim alan öğrencilerden, en yüksek kaygı düzeyine sahip olan öğrencilerin 3. Sınıfta 
eğitim gördüğünü göstermektedir. Son sınıf öğrencilerinin kaygı düzeylerinin 3. sınıf öğrencilerine 
göre daha düşük olmasının nedeninin son sınıfta yapılan zorunlu staj olduğu düşünülmektedir. Staj ile 
sektörü daha yakından gözlemleme fırsatı bulan öğrenciler, mezun olduğunda ne yapacağına karar 
verme konusunda daha net olmaktadır. 

4. Sonuç
Dünyada saygın meslekler arasında sayılan sağlık yöneticiliği ne yazık ki ülkemizde gerektiği değeri 
görememektedir. Sürekli değişen sağlık politikaları ve sağlık politikalarındaki olumsuzluklar, sağlık 
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sektörünün ihtiyacı olan sağlık yöneticisini olumsuz etkilemektedir. Devlet kurumlarında hala 
atamanın olmaması sağlık yönetimi öğrencilerini özel sağlık sektörü, ilaç sektörü ya da farklı sağlık 
işletme sektörlerine yöneltmektedir.  

Toplumumuzda sağlık yöneticisinin bilinirliğinin az olması, tıbbi sekreterlikle sık sık karıştırılması 
sağlık yönetimi mezunlarını da zor durumda bırakmaktadır. Günümüzde pek çok sağlık yönetimi 
mezunu işsiz kalmakta ya da iş bulmakta güçlük çekmekte, fakat buna rağmen giderek artan sağlık 
yönetimi lisans programları öğrenci alımlarına devam etmektedir. 

Sonuçta, ülkemizdeki güncel sağlık politikalarının ve işleyişin, öğrencilerde gelecek kaygısını 
arttırdığı düşünülmektedir. Bu nedenle sağlık yönetimi mezunlarının gerekli pozisyonlara atama 
çalışmalarının yapılması ve toplumdaki sağlık yöneticisi imajının iyileştirilmesine yönelik çabaların 
arttırılması gerektiği düşünülmektedir. Çalışmanın tekrarlanması durumunda daha geniş örneklemlerle 
test edilmesi, bireysel ve kültürel değerlerin mesleki kaygı üzerindeki etkilerinin araştırılması, kaygı 
durumlarının neye bağlı olduğunun ayrıntılı bir şekilde listelenmesi önerilmektedir. 

5. Kaynakça
Alisinanoğlu F. ve Ulutaş İ. (2000). Çocuklarda Kaygı ve Bunu Etkileyen Etmenler. Milli Eğitim

Dergisi (145), 15-19. 
Aydın S. ve Zengin B. (2008). Yabancı Dil Öğreniminde Kaygı: Bir Literatür Özeti. Journal of 

Language and Linguistic Studies, 82-94. 

Baştuğ G. (2009). Bayan Voleybolcuların Müsabaka Dönemi Kaygı ve Umutsuzluk Düzeylerinin 
İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 3(11), 15-20. 

Bozdam A. (2008). Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından 
İncelenmesi. 

Cüceloğlu D. (1998). İnsan ve Davranışı (8. b.). İstanbul: Remzi Kitapevi. 

Dereköy Hasan N. (2011). Kaygı Bozuklukları. https://www.doktorsitesi.com/article/kaygi-
bozukluklari (Erişim tarihi: 10.04.2018) 

Ehtiya, R. ve Üngüren E. (2008). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Umutsuzluk ve Kaygı Seviyeleri 
ile Eğitime Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. 164. 

Enç M. (1974). Ruhbilim Terimleri Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. 

Geçtan E. (1984). Psikanaliz ve Sonrası. İstanbul: Remzi Kitabevi. 

Geçtan E. (2015). Psikodinamik Psikiyatri ve Normaldışı Davranışlar. Metis Yayıncılık. 

Gökçe T. ve Dündar C. (2008). Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde Çalışan Hekim ve 
Hemşirelerde Şiddete Maruziyet Sıklığı ve Kaygı Düzeylerine Etkisi. İnönü Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Dergisi, 25-28. 

Kara H. ve  Acet M. (2012). Spor Yöneticilerinde Durumluluk Kaygısının Otomatik Düşünceler 
Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. e-Journal of New World Sciences Academy(4), 245. 

Karagüvan M. H. (1999). Açık Kaygı Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirliği İle İlgili Bir Çalışma. 
M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi (11), 203-218.

Manav F. (2011). Kaygı Kavramı. Toplum Bilimleri Dergisi, 201-211. 

Mayda A. S., Yılmaz M., vd. (2014). Bir Tıp Fakültesi 4, 5 ve 6. Sınıf Öğrencilerinde Gelecek İle 
İlgili Kaygı Durumunun Değerlendirilmesi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 
7-13.

Morgan C. T. (2013). Psikolojiye Giriş (20. b.). Konya: Eğitim Yayınevi. 

Nemiah J. C. (1975). Foundations of Psychopathology: Anxiety Neurosis. Baltimore. 

1594



2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

Ocaktan M. E., Keklik A., ve Çöl M. (2002). Abidinpaşa Sağlık Grup Başkanlığı'na Bağlı Sağlık 
Ocaklarında Çalışan Sağlık Personelinde Spielberger Durumluluk ve Sürekli Kaygı Düzeyi. 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 21-28. 

Özpoyraz N. (2016). Anadolu İş Sağlığı: Anksiyete Bozuklukları. 
http://www.anadoluissagligi.com/img/file_1368.pdf (Erişim tarihi: 21.02.2018) 

Özusta H. Ş. (1995). Çocuklar İçin Durumluk-Sürekli Kaygı Envanterinin Uyarlama, Geçerlik ve 
Güvenirlik Çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 32-44. 

Saban A., Korkmaz İ. ve Akbaşlı S. (2004). Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygıları. Eğitim 
Araştırmaları: 198-209. 

Sağlık Günlüğü, Stres ve Kaygı. http://www.saglikgunlugu.com/stres-ve-kaygi (Erişim tarihi: 
13.02.2018). 

Şener E., Erdem R. ve Akçakanat T. (2010). Türkiye’de Lisans Düzeyinde Sağlık Yöneticisi Yetiştiren 
Kurumların Akademik ve Eğitsel Profili. Ankara: Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 1:13. 

Türk Dil Kurumu. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=KAYGI (Erişim tarihi: 
13.02.2018) 

Ünaldı Ü. E. ve Alaz A. 2008. Coğrafya Öğretmenliğinde Okuyan Öğretmen Adaylarının Mesleki 
Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 
Dergisi, 26:113. 

Türkiye Psikiyatri Derneği, Yaygın Anksiyete Bozukluğu. http://www.psikiyatri.org.tr/halka-
yonelik/25/yaygin-anksiyete-bozuklugu (Erişim tarihi: 10.04.2018) 

Yöndem Z. D. (2012). Müzik Öğrencilerinde Algılanan Performans Kaygısının Fiziksel. Eğitim ve 
Bilim, 37(166), 181-194. 

Yükseköğretim Kurulu, Yükseköğretim Program Atlası. Sağlık Yönetimi (Fakülte) Programı Bulunan 
Üniversiteler, https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-bolum.php?b=10238 (Erişim tarihi: 01.06.2018). 

1595



2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, 
ÖRGÜTSEL DEĞİŞİME AÇIKLIK VE ÖRGÜT SAĞLIĞI 

ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN YAPISAL EŞİTLİK 
MODELİ İLE İNCELENMESİ* 

Nezihe Tüfekci1 
İsa Gül2 

Belma Keklik3 

Özet 

Bu çalışma Afyonkarahisar il merkezi hastanelerinde çalışan sağlık personelinin örgütsel bağlılık, 
örgütsel değişime açıklık ve örgüt sağlığı algıları arasındaki ilişkilerin incelenmesi amacıyla 
gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi ve 
Özel Park Hayat Hastanesi’nde çalışan 739 sağlık çalışanına (hekim, hemşire, ebe vb.) anket uygulanmıştır. 
Araştırmanın veri analizinde SPSS v.22 ve LISREL istatistik paket programları kullanılmış ve Yapısal Eşitlik 
Modeli ile çözümlemeler gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre; örgütsel bağlılık üzerindeki bir birimlik 
artışın, örgüt sağlığı üzerinde 0.75 birimlik bir artışa ve örgütsel değişime açıklık üzerinde 0.29 birimlik bir 
artışa sebep olduğu, örgütsel değişime açıklık üzerinde bir birimlik artışın ise, örgüt sağlığı üzerinde 0.08 
birimlik bir artışa sebep olduğu saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Örgüt, Değişim, Sağlık, Bağlılık. 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PERCEPTION OF ORGANIZATIONAL 
COMMITMENT, ORGANIZATIONAL OPENNESS TO CHANGE AND ORGANIZATIONAL 

HEALTH OF HEALTHCARE WORKERS BY STRUCTURAL EQUALITY MODEL 

Abstract 

This study was carried out in order to examine the relationship between health workers working in 
Afyonkarahisar city center hospitals, organizational commitment, organizational openness to change and 
organizational health perceptions. In this context, a questionnaire was applied to 739 health workers 
(physicians, nurses, midwives, etc.) working in Afyonkarahisar State Hospital, Afyon Kocatepe University 
Hospital and Private Park Hayat Hospital. SPSS v.22 and LISREL statistical package programs were used in the 
analysis of the study and analyzes were made with the Structural Equation Model. In regard to the analysis 
results; one volume of increase in organizational commitment results with the 0.75 increase of organizational 
health and 0.29 increase of palpability of change and one volume increase in palpability of change has enabled 
the 0.08 increase of organizational health.  

Key Words: Organization, Change, Health, Commitment. 

1. Giriş

Çağımızın en belirgin özellikleri arasında küreselleşmenin yaygınlığı, teknolojinin hızla gelişmesi, 
iletişim ağlarının sınırlar ötesini kapsaması, bireylerin beklentilerinin değişmesi, örgütler arası 
rekabetin çok farklı boyutlar kazanması ve bilimsel ilerlemelerin artmış olması yer almaktadır. Tüm 
bu özelliklerin bir arada ortaya çıktığı günümüzde, örgütlerin çağın gereklerine uygun değişimleri 
kendi alt sistemlerinde gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Örgütler değişimleri gerçekleştirirken, 
örgütsel bağlılığı yüksek çalışanlara ihtiyaç duymakta ve bağlılığın olumlu sonuçlarından yararlanmak 

* Bu çalışma “Sağlık Kurumlarında Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Değişime Açıklığın Örgüt Sağlığı Üzerindeki
Etkisi: Afyonkarahisar İl Merkezi Hastanelerinde Bir Araştırma (2018)” başlıklı doktora tezinden özetlenerek
hazırlanmıştır.
1 Dr. Öğr. Üyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, Sağlık Yönetimi, nezihatüfekci@sdu.edu.tr
2 Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Yönetimi ABD Mezunu , isagul233@gmail.com
3 Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü,
belmakeklik@sdu.edu.tr
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istemektedir. Çevresel koşullara hızla uyum sağlayabilen ve bağlılık düzeyinin yüksek olduğu örgütler 
ise “sağlıklı” olarak betimlenmektedir.  

1.1. Örgütsel Bağlılık 

Örgütsel davranış kavramlarının çoğunda olduğu gibi örgütsel bağlılık kavramı üzerinde de fikir 
birliğine varılmış bir tanım bulunmamakta ve araştırmacıların kavramı farklı açılardan ele almaları 
tanımlamaların farklılaşmasıyla sonuçlanmaktadır (Ersoy ve Bayraktaroğlu, 2010: 2). Bağlılık 
araştırmalarına yönelik yaklaşımlarda çok sayıda farklılık olmasına rağmen sürekli olarak ortaya çıkan 
olgu, bireyin örgüte psikolojik açıdan bağlanmasıdır (O’Reilly ve Chatman, 1986: 493). Örgütsel 
bağlılık, işe katılım, sadakat hissi ve örgüt değerlerine inanç da dâhil olmak üzere bireyin örgüte 
psikolojik bağı olarak algılanabilir ve tanımlanabilir (O’Reilly, 1989: 18). Bireylerin belirli bir örgütle 
özdeşleşmesi ve o örgüte katılmasının göreli büyüklüğü olarak ifade edilen bağlılık, en az üç etmenle 
belirlenmektedir. Bunlar; örgütün hedef ve değerlerine inanma ve bunları kabullenme, örgüt adına 
kayda değer miktarda çaba sarf etmeye isteklilik ve örgüte üyeliği sürdürmeye güçlü bir istektir 
(Mowday vd., 1979: 226). Bağlılık, bireyin örgüt özeliklerini ve bakış açısını ne ölçüde 
içselleştirdiğini veya benimsediğini yansıtmaktadır. Bu yaklaşıma göre bağlanmanın altta yatan 
sebepleri veya temelleri, kişinin kendi içinde veya kişiler arasında farklılık gösterebilmektedir 
(O'Rielly ve Chatman, 1986: 492). Örgütsel bağlılık, bir çalışanın örgütte kalma isteği ve niyetindeki 
artışla ilişkili bir yapıya sahiptir. Daha da önemlisi bağlılık işten ayrılma oranıyla da anlamlı şekilde 
ters orantılıdır (Steers, 1977: 54). 

1.2. Örgütsel Değişime Açıklık 

Gittikçe artan değişim oranı örgütlerin yapı, strateji, kültür ve örgütsel süreçler gibi birçok konuda 
değişim gerçekleştirmesine neden olmaktadır. Örgütsel değişimlerin uygulanmasındaki verimliliğe 
etkisi olan pek çok etmen bulunmakla birlikte bu etmenlerden biri de değişime açıklıktır. Lewin’in 
(1951) buzların erimesi kavramına benzeyen değişime açıklık, örgüt üyelerinin değişikliğe ne denli 
ihtiyaç olduğu ve örgütün bu değişiklikleri başarıyla yerine getirme yeterliliği hakkındaki inançlarına, 
tutumlarına ve niyetlerine yansıyan algılarıdır. Değişime hazır olma, bir değişim girişimine destek 
verme veya direnç gösterme davranışlarının bilişsel öncüsüdür (Armanakis vd., 1993: 681). Değişime 
açıklık, değişimi desteklemeye isteklilik ve değişime yönelik olumlu tutumdan meydana gelen iki 
faktörlü bir yapı olarak ortaya çıkmaktadır (Wanberg ve Banas, 2000). Miller vd. değişime açıklığı, 
değişimi desteklemeye isteklilikle birlikte değişimin muhtemel sonuçlarıyla ilgili olarak olumlu 
duygular benimseme olarak tanımlamaktır. Yazarlara göre, değişime açıklık planlanmış bir değişim 
için gerekli ön koşuldur. Başka bir ifadeyle değişime açık çalışanları bulunan örgütlerde, değişim 
çabalarının başarı oranı daha yüksektir (1994: 60).  

1.3. Örgüt Sağlığı 

Örgütsel teşhis yöntemleri, çeşitli metafor türleri temelinde inşa edilmiş ve farklı örgütsel metotlardan 
meydana gelmiştir. Örgütleri betimleyen metofarlardan biri de sağlık kavramıdır (Tarride, 2008: 
1121). Örgüt sağlığı kavramı ilk olarak Miles (1965) tarafından tanımlanmıştır. Miles’e (1965: 17) 
göre, sağlıklı bir örgüt sadece bulunduğu çevrede yaşamını sürdürmeyip, bunun yanında uzun vadede 
başa çıkma yetenekleri bulunan ve sürekli gelişen örgüttür. Kısa süreli uygulamalar herhangi bir 
zaman diliminde etkili ya da etkisiz olabilir; ancak sağlıklı örgütlerde yaşamı sürdürme, başa çıkma ve 
büyüme gibi özellikler sürekli olmalıdır. Örgüt sağlığı sistem yaklaşımı açısından bakıldığında açık 
iletişim, güvene dayalı ve karşılıklı saygı ilkelerini içeren sistemik ve çok boyutlu bir kavramdır (Bell 
vd., 2002: 162). Sağlıklı örgütlerde nispeten düşük devir hızı görülmekte, devamsızlık, işe gelmeme, 
düşük iş hacmi, çalışanların sağlık problemleri (kardiyovasküler hastalıklar, depresyon, sağlık bakım 
maliyetleri vb.) ve şikâyetler daha az oranda gerçekleşmektedir (Tetrick vd., 2005: 212). Sağlıksız 
örgütlerde ise; boşa harcanan zaman ve kaynaklar, azalmış verimlilik, artmış işgören devir hızı ve 
müşteri kaybı söz konusudur (Lencioni, 2012: 12). Sağlıksız örgütlerin hizmet sunum kalitesi daha 
düşük kalitede, çalışan beceri veya deneyimleri zayıf, çalışan refahı ve bağlılıkları düşük olmakla 
birlikte yönetsel süreçler ve planlamalar yetersizdir (Cox ve Leiter, 1992: 220). 

2. Yöntem
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2.1. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, sağlık kurumlarının en önemli yapıtaşlarından olan hastanelerde sağlık 
çalışanlarınca algılanan; örgütsel bağlılık, örgütsel değişime açıklık ve örgüt sağlığı kavramlarının 
birbiri ile olan ilişkilerinin istatistiksel yöntemlerle analiz edilmesidir. Bu genel amacı temsil edecek 
iki temel amaçtan birincisi; örgütsel bağlılık ve örgütsel değişime açıklığın örgüt sağlığı üzerindeki 
etkilerinin incelenmesi, ikincisi ise; örgütsel bağlılık ve örgütsel değişime açıklık arasındaki ilişkinin 
ortaya konulmasıdır. 

2.2. Araştırmanın Hipotezleri 

Örgütsel bağlılığın artması ile çalışanların örgüt sağlığı algılarının ve örgütsel değişime açıklık 
düzeylerinin artacağı düşüncesi ile bu gizil değişkenler için oluşturulan alternatif araştırma hipotezleri 
ve örgütsel değişime açıklığın artması ile örgüt sağlığının da artacağı düşüncesi ile bu gizil değişkenler 
için aşağıdaki alternatif araştırma hipotezleri oluşturulmuştur; 

H1: Hastane çalışanlarının örgütsel bağlılıkları arttıkça örgüt sağlığı da artar. 
H2: Hastane çalışanlarının örgütsel değişime açıklıkları arttıkça örgüt sağlığı da artar. 
H3: Hastane çalışanlarının örgütsel bağlılıkları arttıkça örgütsel değişime açıklıkları da artar. 

2.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini Afyonkarahisar il merkezinde bulunan Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Afyon 
Kocatepe Üniversitesi Hastanesi ve Özel Park Hayat Hastanesi’nde çalışan sağlık çalışanlarının 
tamamı (hekim, hemşire, ebe, sağlık memuru, tıbbi sekreter vb.) oluşturmaktadır. Araştırma 
kapsamında hastanelerin personel şube ve ilgili birimlerinden alınan bilgilere göre toplam evren 2924 
kişiden oluşmaktadır. Bu kapsamda araştırma, Nisan-Eylül 2017 tarihleri arasında her üç hastaneden 
toplamda 739 sağlık çalışanına ulaşılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada basit tesadüfi örnekleme 
yöntemi kullanılarak anket formu araştırmacı tarafından katılımcılara yüz yüze uygulanmıştır.   

2.4. Araştırmanın Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. İlgili anket formu dört bölümden 
oluşmaktadır. Birinci bölümde, araştırmaya dâhil olan çalışanlara ait yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi gibi 
demografik özellikleri içeren sorular yer almaktadır. İkinci bölümde, örgüt bağlılık ölçeği, üçüncü 
bölümde örgüt sağlığı ve son olarak dördüncü bölümde örgütsel değişime açıklığa ölçeğine yönelik 
ifadeler bulunmaktadır. Araştırmanın istatistiksel analizinde SPSS v.22 ve LISREL istatistik paket 
programları kullanılmıştır. 

 Örgütsel Bağlılık Ölçeği: Allen ve Meyer (1990) tarafından çalışanların bağlılık düzeylerini
ölçmek amacıyla geliştirilen bu ölçek 18 ifadeden oluşmaktadır. Ölçeğin Türkçe geçerlilik ve
güvenirlik çalışması Wasti (2000) tarafından yapılmıştır. Araştırmada; duygusal bağlılık 0.856,
normatif bağlılık 0.852 ve devam bağlılığı 0.658 Cronbach Alfa değerine sahiptir.

 Örgüt Sağlığı Ölçeği: Araştırma kapsamında çalışanların kurumlarına yönelik örgüt sağlığı
algılarını ölçmek amacıyla Rosen ve Berger (1992) çalışmasından ve Lyden ve Klingele (2000)
çalışmasından yararlanılarak 35 ifadeden oluşan örgüt sağlığı anketi ile örgüt sağlığı ölçülmüştür.
Örgüt sağlığı ölçeğinin güvenirlik katsayısı Cronbach Alfa 0.961 olarak bulunmuştur.

 Örgütsel Değişime Açıklık Ölçeği: Çalışanların değişime açıklık düzeyini ölçmek için Dunham
vd. (1989) tarafından geliştirilen örgütsel değişime açıklık ölçeği kullanılmıştır. Dunham vd.
(1989) geliştirdiği 52 ifadeli değişime açıklık ölçeği duygusal, bilişsel ve davranışsal değişime
açıklık olmak üzere üç boyuttan oluşmaktadır. Araştırmada Cronbach Alfa değerleri; duygusal
değişime açıklık boyutu 0.713, bilişsel değişime açıklık boyutu 0.634 ve davranışsal değişime
açıklık boyutu 0.840 olarak saptanmıştır.

3. Bulgular

3.1. Demografik Özellikler

Araştırmaya katılan çalışanların demografik özelikleri incelendiğinde; katılımcıların yaş dağılımlarına 
bakıldığında, %37,81’i 18-29 yaş grubunda, %36,82’si 30-39 yaş grubunda ve %25,35’i ise 40 yaş ve 
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üzeri yaş grubunda olduğu gözlenmektedir. Katılımcıların %33’ü erkek, %67’si kadınlardan 
oluşmakta ve %62,4’ü evli, %37,4’ü ise bekârdır. Katılımcıların çalıştıkları hastanelere bakıldığında, 
%56,3’ü Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde, %28,8’i Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi’nde 
ve %14,9’u ise özel hastanede çalışmaktadır. Katılımcıların eğitim düzeyleri %20,9’u lise, %20,7’si 
ön lisans mezunu, %38,7’si lisans mezunu ve %12,3’ü ise lisansüstü mezunudur. Çalışanların %32,4’ü 
0-5 yıl, %21,1’i 6-10 yıl, %14,2’si 11-15 yıl ve %31,8’i ise 16 yıl ve daha fazla süredir
çalışmaktadırlar. Katılımcıların çalıştıkları bölümlere bakıldığında %34,8’i yataklı serviste, %9,9’u
yoğun bakımda, %16,6’sı idari birimde, %7,3’ü poliklinikte, %6,3’ü ameliyathanede, %6,6’sı acil
serviste ve %18,6’sı diğer bölümlerde çalışmaktadırlar. Katılımcıların %55,2’si hemşire/sağlık
memuru, %5,4’ü ebe, %5,7’si tıbbi sekreter ve %25,6’sı diğer branşlarda görev yapmaktadır. Diğer
branşlar arasında ortopedi teknikeri, eczacı, diyetisyen, odyolog, biyolog, psikolog vb. çalışanlar
bulunmaktadır.

3.2. Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) Sonuçları 

YEM, gözlenen ve gözlenemeyen (gizil) değişkenler arasındaki nedensel ilişkilerin sınanmasında 
kullanılan istatistiksel bir tekniktir (Balcı, 2013: 296). Özellikle psikoloji, pazarlama vb. bilim 
alanlarında değişkenler arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesinde ve modellerin sınanmasında 
kullanılmaktadır (Tüfekci ve Tüfekci, 2006: 178).  

Örgütsel bağlılık ile örgütsel değişime açıklık ve örgüt sağlığı arasındaki ilişkinin belirlenmesi için 
kurulan YEM’e ait sonuçlar Şekil 1 ve Tablo 1’de gösterilmiştir. Şekil 1’de yer alan Yapısal eşitlik 
modellemesinde görüleceği üzere kurulan modelin uygunluğunu iyileştirmek (kabul edilebilir bir 
uyumdan mükemmel bir uyum sınırları içerisine çekebilmek) ya da uygun olmayan bir modeli uygun 
(yollara ait t istatistikleri açısından da anlamlı) bir hale getirebilmek için LISREL Programında yer 
alan çıktıda belirtilen ve teorik olarak da anlamlı olan önerilere bağlı olarak bazı modifikasyonlar 
(maddelere ait hata kovaryansları serbest bırakılmıştır) yapılmıştır. Şekil 1’de kurulan modeller 
sonrasında paket programın önerileri doğrultusunda (Ki-Kare değerinde ciddi düşüşe sebep olarak 
daha uygun bir model olması konusunda) örgütsel bağlılık ile örgütsel değişime açıklık arasında ilişki 
kurulmuş ve bu ilişkiler de analiz sonucunda istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Teorik açıdan 
düşünüldüğünde de bireylerin örgütsel bağlılıklarının örgütsel değişime açıklıkları üzerinde bir 
etkisinin olmasının da anlamlı olduğu söylenebilir. 

Çalışmanın uygulama kısmında kurulan YEM’e ait uyum kriterlerinin yer aldığı Tablo 1. 
incelendiğinde örgütsel bağlılık ve örgütsel değişime açıklık ile örgüt sağlığına ilişkin YEM analizi 
için tüm kriterlerin şartları sağladığı, dolayısıyla modelin istatistiksel olarak anlamlı bir model 
olduğunu söylemek mümkündür.  

Tablo1. Kurulan YEM Modeli İçin Uyum Kriterlerine Ait Değerler 

Uyum Kriteri Mükemmel Uyum Kabul Edilebilir Uyum YEM 

RMSEA 0 < RMSEA <0.05 0.05 ≤ RMSEA ≤ 0.10 0.051 
NFI 0.95 ≤  NFI ≤  1 0.90 < NFI ≤ 0.95 0.96 

NNFI 0.97 ≤  NNFI ≤  1 0.95 ≤ NNFI ≤ 0.97 0.98 
CFI 0.97 ≤  CFI ≤  1 0.95 ≤ CFI ≤ 0.97 0.98 

SRMR 0 ≤  SRMR <0.05 0.05 ≤ SRMR ≤ 0.10 0.071 
GFI 0.95 ≤  GFI ≤  1 0.90 ≤GFI ≤ 0.95 0.84 

AGFI 0.90 ≤  AGFI ≤  1 0.85 ≤ AGFI ≤ 0.90 0.83 

Kaynak: (Schermelleh-Engel vd., 2003: 52).(RMSEA: Root Mean Square Error of 
Approximation, NFI: Normed Fit Index, NNFI: Non-Normed Fit Index, CFI: Comparative Fit 
Index, SRMR:  Standardized Root Mean Square Residual, GFI: Goodness of Fit Index, AGFI: 
Adjusted Goodness of Fit Index). 
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Bu kriterler dışında χ2 (1215)=3489,75; χ2/sd =2.87 < 3 değeri de model uygunluğunun 
belirlenmesinde kullanılan diğer bir istatistik olup, modelin istatistikî açıdan uygun olduğunun diğer 
bir göstergesidir. 

 Şekil 1.Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Değişime Açıklık ve Örgüt Sağlığına Yönelik YEM  
 Sonuçları 

(OB: Örgütsel Bağlılık, OS: Örgüt Sağlığı, ODA: Örgütsel Değişime Açıklık, DUYB: Duygusal 
Bağlılık, NORMB: Normatif Bağlılık, DEVB: Devam Bağlılığı, DAVDA: Davranışsal Değişime 
Açıklık, DUYDA: Duygusal Değişime Açıklık, BILDA: Bilişsel Değişime Açıklık) 

YEM sonuçlarına göre, örgütsel bağlılık üzerindeki bir birimlik artışın duygusal bağlılıkta 0.76 
birimlik bir artışa, normatif bağlılıkta 0.88 birimlik bir artışa, devam bağlılığında 0.35 birimlik bir 
artışa, örgüt sağlığı üzerinde 0.75 birimlik bir artışa ve örgütsel değişime açıklık üzerinde 0.29 
birimlik bir artışa sebep olduğunu söylemek mümkündür. Örgütsel değişime açıklık üzerinde bir 
birimlik artış ise; davranışsal değişime açıklık üzerinde 0.98 birimlik bir artışa, duygusal değişime 
açıklık üzerinde 0.46 birimlik bir artışa, bilişsel değişime açıklık üzerinde 0.76 birimlik bir artışa ve 
örgüt sağlığı üzerinde ise 0.08 birimlik bir artışa sebep olduğu görülmektedir. Şekil 1’de kurulan 
YEM’e ait hipotez testlerinin sınanmasında kullanılan t istatistiği değerleri ve sonuçları Tablo 2’de 
verilmiştir 

Tablo 2. ODA, OS ve OB’ye İlişkin Kurulan Modele Ait Standartlaştırılmış Parametre 
 Tahminleri, t İstatistikleri ve Hipotez Testi Sonuçları 

Hipotezler Yollar Standartlaştırılmış t Sonuç 
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Parametre 
Tahminleri 

istatistiği 

H1 (OB)(OS) 0.75 17,46 Doğrulandı 
H2 (ODA)(OS) 0.08 2,26 Doğrulandı 
H3 (OB) (ODA) 0.29 6,44 Doğrulandı 

Tablo 2. İncelendiğinde, örgütsel bağlılık ile örgüt sağlığı ve örgütsel değişime açıklık 
arasındaki ilişkilerin istatistiksel olarak anlamlı olduğu, dolayısı ile kurulan alternatif hipotezlerin (H1, 
H2, H3) doğrulandığı görülmektedir. 

4. Sonuç

YEM sonuçlarına göre örgütsel bağlılık, örgüt sağlığı ve örgütsel değişime açıklık üzerinde önemli bir 
konuma sahiptir. Bu nedenle daha yüksek seviyelerde örgütsel bağlılık, memnuniyet ve uyum 
sağlamak isteyen örgüt yöneticilerinin  insan odaklı, teşvik edici, adil ve kişisel özgürlüğe izin veren 
bir yaklaşım benimsemeleri gerekir (Odom vd., 1990). Çalışanın örgüte bağlanmasını sağlayabilmek 
için, katılımı sağlayan sistemler ve üst yönetim tarafından gerçekleşen sembolik faaliyetler ile hem 
içsel hem de dışsal ödülleri kapsayan bir ödül sisteminin kurulması gereklidir (Yüksel, 2000: 177). 
Örgüt yöneticileri bağlılığı arttırmak için örgütte çalışanlara yükselme olanağı verme, çalışma 
ilişkilerini yeniden düzenleme, ücreti artırma ve değişik özendiriciler sunma gibi yöntemlere de 
başvurabilir (Dereli, 1981: 241). 

Sağlıklı bir sistem; iş süreçlerini iyileştirmek için yeni prosedürler bulmaya, yeni hedeflere doğru 
ilerlemeye, yeni ürün veya hizmet çeşitlerini üretmeye, kendini çeşitlendirmeye ve zaman içinde daha 
çok farklı hale gelme eğiliminde olacaktır (Miles, 1965: 20). Cox ve Leiter’e (1992) göre, örgüt sağlığı 
açısından düşüldüğünde bir sağlık kurumu hizmet kalitesini; yönetim yapısı, prosedürlerin yönetimi ve 
dizaynı aracılığıyla direkt olarak etkileyebilirken; çalışan bağlılığı ve refahını sağlayarak olumlu 
anlamda indirekt şekilde etkileyebilir. Kerber ve Buono (2004), planlı bir değişim sürecinde örgüt 
üyelerinin enerji, heyecan ve bağlılıklarına ihtiyaç duyulmasının yanında, örgüt liderleri tarafından 
başarılı ve sürdürülebilir olma konusunda sürekli olarak desteklenmesi ve teşvik edilmesini 
önermektedir. Örgütsel bağlılık, örgütsel değişim üzerinde etkili olan faktörlerden biridir (Yousef, 
2000). Dolayısıyla bağlılık, çalışanın değişimi kabullenmesinde belirleyici roller oynamakta ve 
sonuçta çalışanlarca örgütsel değişimin kabulüne yönelik isteklilik ortaya çıkmaktadır (Nafei, 2014).  
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ÖRGÜTSEL SESSİZLİĞİN, ÖRGÜTSEL SİNİZM VE İŞTEN AYRILMA 
NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ: HEKİM VE HEMŞİRELERE YÖNELİK 

BİR ARAŞTIRMA  

Gül Serap Yaraş1 
Hatice Ulusoy2 

Özet 
Bu araştırma, hekim ve hemşirelerde örgütsel sessizliğin, örgütsel sinizm ile işten ayrılma niyeti üzerine 

etkisini değerlendirmek ve aralarındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın 
örneklemini Temmuz – Ekim 2017 tarihleri arasında, bir Üniversite Hastanesinde çalışan ve araştırmaya 
katılmayı kabul eden 277 hekim ve hemşire oluşturmuştur. Araştırmanın verileri; Kişisel Bilgi Formu ile Örgütsel 
Sessizlik Ölçeği, Örgütsel Sinizm Ölçeği ve İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği ile toplanmıştır. Veriler, SPSS 
programında, sıklık ve yüzdelik dağılımları, Anova testleri, KMO değeri ve frekans dağılımları, korelasyon analizi 
ile değerlendirilmiştir. Çalışmaya katılanların %36,8'i hekim, % 63,2’si hemşiredir. Araştırmadan elde edilen 
sonuçlara göre, kabul edilmiş sessizlik oranı yüksek olan katılımcıların savunma amaçlı sessizlik davranışı da 
yüksek bulunurken örgütsel sinizm oranı yüksek olan katılımcıların işten ayrılma niyeti de yüksek bulunmuştur. 
Örgüt içinde sessizliğin artması işten ayrılma niyetini doğrudan etkilememesine rağmen sinik tutumların artmasını 
etkilemiştir. Sinizmin bilişsel ve duyuşsal boyutundaki artış, işten ayrılma niyetini ileri derecede anlamlı olarak 
etkilemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel sessizlik, örgütsel sinizm, işten ayrılma niyeti, hekim, hemşire 

THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL SILENCE ON ORGANIZATIONAL CYNICISM 
AND THE INTENTION TO LEAVE WORK: A STUDY WITH DOCTORS AND NURSES 

Abstract 
The aim of this descriptive study is to find out the effect of organizational silence, organizational cynicism 

and intention to leave work among doctors and nurses, and to determine the relationship between these factors. 
277 doctors and nurses who work at a University Hospital and who had agreed  to participate in the research 
have formed the sample of the research. Data collection was carried out between July and October 2017, via 
Personal Information Form, and the Organizational Silence, Organizational Cynicism and Intention to Leave 
Work Scale. Data was then analyzed in SPSS software, with reference to  frequency and percentage distributions, 
Anova tests, KMO values and correlation analysis. Doctors comprised 36.8% of the participants, while the nurses 
constituted the remaining 63.2%. Participants who had a high rate of silent acceptance had a high level of silent 
behavior for defensive purposes, whereas participants with high levels of organizational cynicism had a high 
intention to leave work. The increase in silence in the organization has affected the increase in cynic attitudes, 
although it has not directly affected the intention to leave the work. The increase in the cognitive and affective 
dimensions of cynicism has significantly influenced the intention to leave the work. 

Keywords: Organizational Silence, Organizational Cynicism, Intention to leave work, doctors, nurses 
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1. Giriş

Örgütsel sessizlik kavramı, “işgörenlerin, örgüt ile ilgili sorunları ve düşüncelerini bilinçli 
olarak söylememesi; iş ile ilgili fikir, bilgi ve görüşlerin dışa vurumundan bilinçli olarak kaçınması” 
durumu olarak tanımlanmaktadır. Morrison ve Milliken (2000) çalışmalarında örgütsel sessizliği iki 
ortak inanca bağlamışlardır. Birincisi örgütlerde problemlerle ilgili konuşmanın çaba sarf etmeye 
değmeyeceği, ikincisi de birinin fikir ve inançlarını dile getirmenin tehlikeli olduğudur. Ayrıca 
konuşmanın daha sonra onları da aynı şartlarda zor durumda bırakabileceği inancını da vurgulamışlardır 
(Tayfun ve Çatır, 2013). Araştırmalarda çalışan sessizliği üç boyutta ele alınmıştır. Bu boyutlar; kabul 
edilmiş sessizlik, korunma amaçlı sessizlik ve örgüt yararına sessizlik şeklindedir (Ürek vd., 2016).  
Kabul edilmiş sessizlikte; bireyin fikirlerini, “fark yaratmayacağı” düşüncesiyle kendine saklaması, 
korunma (savunma) amaçlı sessizlikte; çalışanın korkuya dayalı örneğin işten atılma, diğer çalışanlarla 
problem yaşama, dışlanma gibi korkularla sessiz kalması ve örgüt yararına sessizlikte “örgütün yararını 
gözetme amacıyla” yani örgütle ilgili bilgileri ifade etmesi durumunda örgütün zarar görmesini önleme 
amacıyla sessiz kalınması söz konusudur (Erigüç vd., 2014). İş görenlerin sessiz kalma yönündeki bu 
tercihleri kolektif hale gelirse, kurumsal gelişme bundan olumsuz etkilenebilmektedir. 

Sessizliğin örgütsel sonuçları; çalışanların fikirleriyle örgütlerine katkılarının engellenmiş 
olması, sorunların hasıraltı edilmesi, olumsuz geribildirimden kaçınılması ve sorunlar karşısında 
tepkisiz kalınması şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu gibi davranışlar örgütlerde sağlıklı karar almayı, 
örgütsel gelişmeyi ve performans artışını engelleyebilmektedir (Morrison ve Milliken 2000). Sessizliğin 
işgörenler üzerindeki bireysel sonuçları ise bireyin işyeriyle ilgili sorun ve endişelerini açıkça 
konuşmakta güçsüz olduğunu hissetmesi, örgüte bağlılık, aidiyet, güven duygusunda azalma, iş doyumu 
sağlayamama, stresin artması, motivasyonda azalma, işten ayrılma isteği şeklinde ortaya çıkmaktadır 
(Deniz vd., 2013). Ayrıca bildiği ve iyi olduğu konularda sessiz kalmak çalışanların acizlik duygusu 
yaşamalarına ve kendilerini değersiz hissetmelerine neden olabilmektedir. Anılan bu durumlar, 
sessizliği örgütler için yönetilmesi gereken bir süreç haline getirmektedir (Yeşilaydın ve Bayın, 2015). 
Bu süreç iyi yönetilmediğinde, zaman içinde üyelerin örgütte kalma isteği azalarak işten ayrılma niyeti 
doğacak ve örgüt hem donanımlı hem de kıdemli personelini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacaktır. 

İşgörenlerin sürekli sessiz kalmaları çalıştıkları kuruma yeterince güvenmedikleri görüşünü de 
desteklemesi sonucunda hem diğer işgörenlere hem de kurum yöneticilerine karşı önyargı tutumuna yol 
açar. "İşgörenlerin, örgüte yönelik güçlü ve sürekli olumsuz duyguları ve eleştirel yaklaşımı, örgüte 
karşı geliştirdiği negatif tutumları" olarak tanımlanan "örgütsel sinizm" genellikle sessizliğin 
beraberinde ortaya çıkan bir davranış biçimidir. Sinizm, bir kişi veya örgüte yönelik negatif duygular ve 
hayal kırıklığıyla bağdaştırılan bir tutumdur. Bireylerin yalnız kendi çıkarlarını gözettiğine inanan ve 
buna göre herkesi çıkarcı kabul eden kimse "sinik", bunu açıklamaya çalışan düşünce "sinizm" olarak 
tanımlanmaktadır. Sinizme ilişkin temel inanç; dürüstlük, adalet ve içtenlik ilkelerinin kişisel çıkarlara 
feda edildiği şeklindedir (Topçu ve vd., 2013). Sessizlikte olduğu gibi sinizmin de üç ayrı boyutu vardır: 
Bilişsel boyutta; öfke, hor görme ve kınama gibi negatif duygularla ortaya çıkan, örgütün dürüstlükten 
yoksun olduğuna dair inancın oluşması, duyuşsal boyutta; saygısızlık, sıkıntı, utanç gibi duygusal 
tepkiler verme, davranışsal boyutta ise örgüte yönelik kötüleyici, küçümseyici güçlü eleştirilerde 
bulunma davranışlarını kapsamaktadır (Tutar, 2013:277). 

Sağlık çalışanlarının çalıştıkları kuruma yönelik gelecek endişesi taşımaları, yönetime şüpheyle 
bakmaları ve sürekli sağlık sistemini eleştirmeleri, sunulan sağlık hizmetinin kalitesini de 
etkileyebilecek güçtedir. Çalıştığı kuruma karşı olumsuz tutumlar geliştiren bireyin iş doyumu ve 
örgütsel bağlılığı daha düşüktür. Düşük iş performansı ve artan devamsızlıklar da sinik eğilim gösteren 
bireylerde sıklıkla karşılaşılan durumlardır. Dolayısıyla sinizmin sağlık işletmeleri için büyük bir tehlike 
olduğu söylenebilir (Akbolat vd., 2014). 

Örgütsel sessizlikte olduğu gibi örgütsel sinizmin artması, örgütsel bağlılıkta azalma, iş 
tatminsizliği, duygusal tükenmişlikte artma, özgüven azalması, değişime direnç, örgütün gelişimine 
destek vermeme gibi pek çok olumsuz sonuç yaratabilmektedir (Çaylak, 2014). Sinizm ve işten ayrılma 
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niyeti iki olumsuz iş tutumu olarak günümüz örgütlerinin çözüm bulmaları gereken önemli problemler 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireylerin işten ayrılması kadar işte çalışırken örgüte ilişkin olumsuz 
tutumlar sergilemesi de örgütler açısından önemli sorunları beraberinde getirir. Sorunların başında, 
örgütsel amaçlara ulaşamama bir diğer ifade ile verimsizlik gelir (Polat ve Meydan, 2010). 

Literatürde sinizmin değişik sektörlerde (Huang et al. 2003, Kang et al. 2010) ve özellikle 
hemşirelerde (Leiter et al. 2010) işten ayrılma niyeti ile güçlü bir korelasyon gösterdiği saptanmıştır. 
İşten ayrılma niyeti; düşünme, planlama ve işten ayrılmayı isteme olarak sıralanan bilişsel bir süreçtir. 
İşten ayrılmaların yüksek olduğu kurumlarda, yetenekli iş gücünü kaybetme olasılığının rekabet 
avantajını olumsuz yönde etkilemesi, verilecek eğitim, işe alım maliyetleri, çalışmaya devam eden 
kişilerin mesai arkadaşlarını kaybetmelerinden dolayı yaşayacakları iş yükünde artma, üzüntü ve yeni 
gelenler ile yaşanacak ilişkilerin belirsizliğinden doğan endişe gibi faktörler yaşanan olumsuzluklar 
arasındadır (Polat ve Meydan, 2010). Çalışanları işten ayrılma niyetine yönlendirebilecek faktörlerin 
ortaya çıkarılması ve etkilerinin en aza indirgenmesi hem çalışana hem de örgüt verimliliğine katkı 
sağlayacak bir yaklaşım olarak değerlendirilmelidir (Yavuz ve Akça, 2018). 

Çaylak ve Altuntaş (2017) tarafından örgütsel sessizlik, örgütsel sinizm ve işten ayrılma niyeti 
ile ilgili hemşirelerle yapılan bir araştırmada, hemşirelerin en çok etik ve sorumluluklar ile yönetim 
sorunlarında sessiz kaldığı, bu sessizlikte yönetsel ve örgütsel nedenlerin etkili olduğu vurgulanmıştır. 
Benzer şekilde yine hemşirelerle yapılan başka bir araştırmada da kurumdan memnun olmadığını ve 
ayrılmak istediğini belirten hemşirelerin en fazla yönetsel ve örgütsel nedenlerle işten ayrılmayı 
düşündükleri ve bu nedenin sessiz kalmalarında etkili olduğu saptanmıştır (Yalçın ve Baykal, 2012).  

Ülkemizde özellikle son 5 yıl içinde "örgütsel sessizlik" ve "örgütsel sinizm” konularında 
yapılan çok sayıda araştırma olmasına rağmen bu çalışmaların birçoğu sağlık sektörü dışındadır. 
Yalçınkaya’nın (2014) sinizm konusuyla ilgili yapılan araştırmaları incelediği çalışmasında, 2007-2012 
yılları arasında yapılmış 50 örgütsel sinizm çalışmasının olduğu, bunların yalnızca beşinin sağlık 
sektöründe yapıldığı, çoğunluğunun ise otelcilik, eğitim, imalat ve sanayi çalışanlarına yönelik olduğu 
görülmüştür. "Örgütsel sessizlik ve Örgütsel Sinizm" kavramlarının birlikte çalışıldığı araştırmalar ise 
daha sınırlıdır ve genellikle hemşirelerle yapılan çalışmalara rastlanmaktadır. Ülkemizde hekim ve 
hemşirelerin Örgütsel sessizlik, örgütsel sinizm ve işten ayrılma niyetini birlikte ele alan ve hemşirelerle 
yapılmış yalnızca bir çalışmaya rastlanırken (Çaylak, 2014), hekimlerde örgütsel sessizliğin, örgütsel 
sinizm ve işten ayrılma niyeti üzerine etkisini araştıran bir çalışmaya rastlanmamıştır. Araştırmamızın 
bu alanla ilgili bilimsel literatüre katkı sağlamasının yanı sıra çalışmanın yapıldığı kurumun 
yöneticilerine konuyla ilgili bilgi sağlaması, olası sorunların saptanması ve çözüm önerilerinin 
sunulması gibi boyutlarda yardımcı olacağı düşünülmektedir. 

2. Yöntem

Bu çalışma, hekim ve hemşirelerde örgütsel sessizliğin, örgütsel sinizm ile işten ayrılma niyeti 
üzerine etkisini değerlendirmek ve aralarındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak 
yapılmıştır. Araştırmaya başlamadan önce “Cumhuriyet Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar 
Etik Kurul”undan ve çalışmanın yapılacağı hastanenin başhekimliğinden onay alınmıştır. Araştırmanın 
örneklemini 17 Temmuz–31 Ekim 2017 tarihleri arasında, Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde 
çalışan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 277 hekim ve hemşire oluşturmuştur. Araştırmanın verileri; 
9 sorudan oluşan “Kişisel Bilgi Formu” ile Örgütsel Sessizlik Ölçeği, Örgütsel Sinizm Ölçeği ve İşten 
Ayrılma Niyeti Ölçeği ile toplanmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler SPSS 23.00 programında 
Cronbach’s alpha, sıklık ve yüzdelik dağılımları, Anova testleri, KMO değeri ve frekans dağılımları, 
korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir. İstatistiksel anlamlılık için testlerde p<0.05 alınmıştır. 
Çalışmada kullanılan ölçeklerle ilgili kısa bilgiler aşağıda verilmiştir. 

2.1. Örgütsel Sessizlik Ölçeği: Van Dyne, Ang ve Botero’nun (2003) makalesine dayanarak, ülkemizde 
Şehitoğlu ve Zehir (2010) tarafından geliştirilip, güvenirlik ve geçerlik çalışması yapılmış olan Örgütsel 
Sessizlik ölçeği, 14 soru ve “Kabul Edilmiş Sessizlik”, Savunma Amaçlı Sessizlik”, “Örgüt Yararına 
Sessizlik” olmak üzere 3 alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçek 5’li Likert tipinde olup her maddeye 1-5 arası 
puanlar verilir. Ölçekte kabul edilmiş sessizlik ve savunma amaçlı sessizlik faktörlerinde sorulara 
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verilen düşük puan, örgütlerde olumsuz sessizliğin daha fazla olduğunu, örgüt yararına sessizlik alt 
boyutundaki düşük puan ise örgüt açısından olumluluğu göstermektedir.  

2.2. Örgütsel Sinizm Ölçeği: Brandes (1998) tarafından geliştirilen ölçek, bilişsel, duyuşsal ve 
davranışsal olmak üzere 3 alt boyutta toplam 14 maddeden oluşmaktadır. Ölçekte yer alan ifadeler 5’li 
Likert tipte 1’den 5’e (1:“asla”, 2:“çok nadir”, 3:“ara sıra”, 4:“sıklıkla”, 5:“her zaman”) şeklinde 
puanlanmaktadır. Ölçekten alınan puanlar arttıkça sinik davranış gösterme durumu da artmaktadır. 
Ölçek Türkçe’ye Erdost vd. tarafından (2007) uyarlanmış ve geçerlik-güvenilirlik çalışmaları 
yapılmıştır. 2013 yılında Topçu vd. tarafından ölçeğin geçerlik güvenirliği tekrar yapılmıştır. 
Çalışmamızda kullanılan ölçek Topçu vd.den (2013) alınmıştır. 

2.3.İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği: Camman, Fichman, Jenkins ve Klesh (1979) tarafından oluşturulan 
işten ayrılma niyeti ölçeği 3 maddeden oluşmaktadır ve 5’li Likert tipindedir. İfadeler 1: kesinlikle 
katılmıyorum, 5: kesinlikle katılıyorum şeklindedir.  
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3. Bulgular

Tablo 1. Katılımcıların Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Dağılımları 
Unvan Sayı % 
Hemşire 175 63,2 
Asistan Hekim 86 31,0 
Öğretim Üyesi 16 5,8 
Yaş 
29 ve Altı 125 45,1 
30-35 Yaş 69 24,9 
36-41 Yaş 41 14,8 
42-47 Yaş 42 15,2 
Cinsiyet 
Kadın 179 64,6 
Erkek 98 35,4 
Medeni Durum 
Evli 170 61,4 
Bekar 107 38,6 
Öğrenim Durumu 
Sağlık Meslek Lisesi 17 6,1 
Ön Lisans 22 7,9 
Lisans 109 39,4 
Yüksek Lisans 113 40,8 
Doktora/Tıpta Uzmanlık 16 5,8 
Toplam Çalışma Yılı 
1 Yıldan Az 22 7,9 
1-5 Yıl 90 32,5 
6-10 Yıl 76 27,4 
11-15 Yıl 32 11,6 
16-20 Yıl 23 8,3 
21 Yıl ve Üzeri 34 12,3 
Kaç Yıldır Bu Hastanede Çalışıyorsunuz? 
1 Yıldan Az 43 15,5 
1-5 Yıl 109 39,4 
6-10 Yıl 53 19,1 
11-15 Yıl 28 10,1 
16-20 Yıl 17 6,1 
21 Yıl ve Üzeri 27 9,7 
Bu Hastane Kaçıncı İş Yeriniz? 
1 90 32,5 
2 110 39,7 
3 45 16,2 
4 ve Üzeri 32 11,6 
Kadro Durumu 
Kadrolu 229 82,7 
Sözleşmeli 48 17,3 
Toplam 277 100,0 
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Tablo 1’de çalışmaya katılan sağlık personelinin demografik özelliklerinin dağılımı verilmiştir. 
Katılımcıların %36,8’ini hekimler, %63,2’sini ise hemşireler oluşturmaktadır. Katılımcıların %70’i 29-
35 yaş aralığında olup %64,6’sı kadın, %61,4’ü evli, %40,8’i yüksek lisans mezunudur, %59,9'unun 
çalışma yılı 1-10 yıl arasında olup, %39,4’ü bu kurumdaki çalışma sürelerini 1-5 yıl arasında 
belirtmiştir. Hekim ve hemşirelerin %39,7’si çalıştıkları kurumun ikinci iş yeri olduğunu ifade ederken, 
%82,7’si kadrolu olarak çalışmaktadır.  

Tablo 2. Örgütsel Sessizlik, Örgütsel Sinizm ve İşten Ayrılma Niyeti Ölçeklerinin Alt Boyutlarının 
Cronbach Alfa Değerleri 

Örgütsel Sessizlik Ölçeği 0,810 
Kabul Edilmiş Sessizlik 0.733 
Savunma Amaçlı Sessizlik 0.822 
Örgüt Yararına Sessizlik 0.877 
Örgütsel Sinizm Ölçeği 0,866 
Bilişsel Boyut 0.840 
Duyuşsal Boyut 0.911 
Davranışsal Boyut 0.849 
İşten Ayrılma Ölçeği 0.871 

Tablo 2’de Örgütsel Sessizlik, Örgütsel Sinizm ve İşten Ayrılma Niyeti ölçeklerinden elde edilen 
Cronbach alpha katsayıları verilmiştir. Buna göre Örgütsel sessizliğin alt boyutlarından kabul edilmiş 
sessizlikte .733, savunma amaçlı sessizlikte .822, örgüt yararına sessizlikte ise .877; örgütsel sinizmin 
alt boyutlarından bilişsel boyutta .840, duyuşsal boyutta .911, davranışsal boyutta .849; işten ayrılma 
niyetinde .871 olarak bulunmuş olup bu değerler ölçeklerin yeterli düzeyde güvenilir olduğunu 
göstermektedir.  

Tablo 3. Katılımcıların Unvanına Göre Örgütsel Sinizm, Örgütsel Sessizlik Ölçekleri Alt 
Boyutlarından ve İşten Ayrılma Niyeti Ölçeklerinden Aldıkları Puan Ortalamalarının Dağılımı 

Boyutlar Unvan N Ort. SS Min-Max Sonuç 

Örgütsel Sinizm 
 Bilişsel Boyut 

Asistan Hekim 86 3,41 0,87 1,00-5,00 

F=8,686 
p=0,000 

Öğretim Üyesi 16 3,47 0,83 1,60-4,40 
Hemşire 175 2,98 0,84 1,00-5,00 
Toplam 277 3,14 0,87 1,00-5,00 

Örgütsel Sinizm 
Duyuşsal Boyut 

Asistan Hekim 86 2,88 0,91 1,00-5,00 
F=0,600 
p=0,550 

Öğretim Üyesi 16 2,98 0,74 1,25-4,00 
Hemşire 175 2,78 0,94 1,00-5,00 
Toplam 277 2,82 0,92 1,00-5,00 

Örgütsel Sinizm 
Davranışsal Boyut 

Asistan Hekim 86 3,41 0,84 1,20-5,00 
F=6,261 
p=0,002 

Öğretim Üyesi 16 3,43 0,77 1,60-4,60 
Hemşire 175 3,04 0,86 1,00-5,00 
Toplam 277 3,18 0,87 1,00-5,00 

Örgütsel Sessizlik 
Kabul Edilmiş Sessizlik 

Asistan Hekim 86 3,32 0,59 1,80-5,00 
F=1,202 
p=0,302 

Öğretim Üyesi 16 3,61 0,47 2,80-4,60 
Hemşire 175 3,42 0,81 1,00-5,00 
Toplam 277 3,40 0,73 1,00-5,00 

Örgütsel Sessizlik 
Asistan Hekim 86 3,43 0,91 1,00-5,00 

F=0,435 Öğretim Üyesi 16 3,62 0,77 2,00-5,00 
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Savunma Amaçlı Sessizlik Hemşire 175 3,51 0,82 1,00-5,00 p=0,648 
Toplam 277 3,49 0,85 1,00-5,00 

Örgütsel Sessizlik 
Örgüt Yararına Sessizlik 

Asistan Hekim 86 2,20 0,90 1,00-5,00 
F=0,337 
p=0,714 

Öğretim Üyesi 16 2,36 0,96 1,00-4,20 
Hemşire 175 2,17 0,87 1,00-4,60 
Toplam 277 2,19 0,88 1,00-5,00 

İşten Ayrılma Niyeti 
Asistan Hekim 86 2,45 1,23 1,00-5,00 

F=3,083 
p=0,047 

Öğretim Üyesi 16 2,66 0,98 1,00-4,00 
Hemşire 175 2,84 1,19 1,00-5,00 
Toplam 277 2,71 1,20 1,00-5,00 

Tablo 3'te katılımcıların unvanına göre Örgütsel Sinizm, Örgütsel Sessizlik ve İşten Ayrılma 
Niyeti Ölçeklerinden aldıkları puan ortalamaları verilmiştir. Buna göre öğretim üyelerinin örgütsel 
sinizmin bilişsel (X=3,47) ve davranışsal (X=3,43) alt boyutlarında, asistan hekimlere ve hemşirelere 
oranla sinizm ortalamaları istatistiksel olarak önemli derecede yüksektir (p<0,05).  İstatistiksel olarak 
anlamlı olmamakla birlikte sinizmin duyuşsal boyutunda da öğretim üyelerinin asistan hekim ve 
hemşirelere oranla daha sinizm puanı daha yüksektir. Buna göre öğretim üyelerinin diğer asistan hekim 
ve hemşirelere göre daha fazla sinik davranış içinde bulunduğu söylenebilir. Örgütsel sessizliğin alt 
boyutlarına göre istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte kabul edilmiş sessizlik ile savunma 
amaçlı sessizlikte asistan hekimlerin öğretim üyesi ve hemşirelere göre daha sessiz olduğu örgüt 
yararına sessizlikte ise hemşirelerin olumlu yönde yani kurumu koruma amaçlı sessizlik sergilediği 
saptanmıştır. İşten ayrılma niyeti incelendiğinde ise hemşirelerin işten ayrılma niyeti, asistan hekim ve 
öğretim üyelerine oranla istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksektir (p<0,05). 

Tablo 4. Örgütsel Sessizlik, Örgütsel Sinizm ve İşten Ayrılma Niyeti Değişkenleri Arasındaki 
Korelasyonlar 
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Korelasyonlar 

Bilişsel 
boyut 

Duyuşsal 
boyut 

Davranışsal 
boyut 

Kabul 
Edilmiş 
sessizlik 

Savunma 
Amaçlı 
sessizlik 

Örgüt 
Yararına 
Sessizlik 

İşten 
Ayrılma 
Niyeti 

Bilişsel 
Boyut 

Pearson 
Correlation ,634** ,854** -,151* -,094 ,245** ,292** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,012 ,120 ,000 ,000 
N 277 277 277 277 277 277 277 

Duyuşsal 
Boyut 

Pearson 
Correlation ,634** ,623** -,165** -,136* ,132* ,425** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,006 ,023 ,028 ,000 
N 277 277 277 277 277 277 277 

Davranışsal 
Boyut 

Pearson 
Correlation ,854** ,623** -,132* -,058 ,238** ,305** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,028 ,335 ,000 ,000 
N 277 277 277 277 277 277 277 

Kabul 
Edilmiş 
sessizlik 

Pearson 
Correlation -,151* -,165** -,132* ,603** -,097 -,157** 

Sig. (2-tailed) ,012 ,006 ,028 ,000 ,108 ,009 
N 277 277 277 277 277 277 277 

Savunma 
Amaçlı 
sessizlik 

Pearson 
Correlation -,094 -,136* -,058 ,603** ,017 -,162** 

Sig. (2-tailed) ,120 ,023 ,335 ,000 ,784 ,007 
N 277 277 277 277 277 277 277 

Örgüt 
Yararına 
sessizlik 

Pearson 
Correlation ,245** ,132* ,238** -,097 ,017 ,169** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,028 ,000 ,108 ,784 ,005 
N 277 277 277 277 277 277 277 

İşten 
Ayrılma 
Niyeti 

Pearson 
Correlation ,292** ,425** ,305** -,157** -,162** ,169** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,009 ,007 ,005 
N 277 277 277 277 277 277 277 

**Korelasyon 0.01 düzeyinde (2-uçlu) de önemlidir. 

* Korelasyon 0.05 düzeyinde (2-uçlu) de anlamlıdır.

Tablo 4'e göre araştırmada yer alan katılımcıların örgütsel sinizmin, bilişsel alt boyutunda,  
duyuşsal boyut (,634) ve davranışsal boyut (,854) ile güçlü yönde ilişkisi bulunurken, kabul edilmiş 
sessizlik (-,151)  ve savunma amaçlı sessizlik (-,094) üzerinde negatif yönde zayıf ilişkisi saptanmış, 
örgüt yararına sessizlik (,245) ve işten ayrılma niyeti (,292) ile orta düzeyde anlamlı ilişki bulunmuştur. 
Duyuşsal alt boyutunda, bilişsel (,634) ve davranışsal boyut (,623)  ile güçlü yönde ilişkisi bulunurken 
kabul edilmiş sessizlik (-,165) üzerinde negatif yönde zayıf ilişki ve işten ayrılma niyeti üzerinde (,425) 
ileri düzeyde anlamlı ilişki bulunmuştur.  Davranışsal alt boyutunda, bilişsel (,854) ve duyuşsal boyut 
(,623)  ile güçlü yönde ilişkisi bulunurken örgüt yararına sessizlik (,238)  ve işten ayrılma niyeti (,305) 
ile orta düzeyde anlamlı ilişki bulunmuştur. Örgütsel sessizliğin kabul edilmiş sessizlik alt boyutunda 
duyuşsal boyut (-,165) ve işten ayrılma niyeti (-,157) ile negatif yönde anlamlı ilişkisi bulunurken 
savunma amaçlı sessizlikte (,603) pozitif yönde güçlü ilişkisi bulunmuştur. Yani kabul edilmiş sessizlik 
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puanı yüksek olan katılımcıların savunma amaçlı sessizlik puanları da yüksektir. Her iki sessizlik 
boyutunun yüksek puanlı olması örgütte olumsuz sessizliğin daha fazla olduğuna işaret eder. Örgüt 
yararına sessizlik alt boyutunda bilişsel (,245) ve davranışsal boyut (,238) ile orta düzeyde anlamlı ilişki 
bulunmuştur. İşten ayrılma niyeti alt boyutunda duyuşsal (,425) ve davranışsal boyut (,305)  ile ileri 
düzeyde anlamlı ilişki bulunmuştur. Başka bir deyişle, sinik eğilim puanı yüksek olan katılımcıların 
işten ayrılma niyeti de yüksek çıkmıştır.  

Tablo 5. Örgütsel Sessizlik Ölçeği Maddelerinin Açıklayıcı Faktör Analizine Göre Alt Boyutlara 
Dağılımı 

       Alt Boyutlar 

M
ad

de
 

N
o Maddeler 

K
ab

ul
 

E
di

lm
iş

 
Se

ss
iz

lik
 

Sa
vu

nm
a 

A
m

aç
lı 

Se
ss

iz
lik

 

Ö
rg

üt
 

Y
ar

ar
ın

a 
Se

ss
iz

lik
 

1 Kurumumda ilgili olmadığım konularda öneri sunma 
konusunda isteksiz olduğum için sessizliği tercih ederim. ,65 

2 Kurumumda çalışma arkadaşlarımın doğru kararı 
alabileceklerine inandığım için fikirlerimi söylemem. ,75 

3 Kurumumdaki sorunların çözümüne ilişkin fikirlerimi 
çalışma arkadaşlarımla paylaşmam. ,59 

4 Kurum içinde fark yaratacak bir fikir ortaya 
koyabileceğime inanmadığım için kurumumda iyileşme 
(yenilik, düzelme ilerleme, kalkınma vb.) ile ilgili 
fikirlerimi ifade etmem. 

,64 

5 Kurumumdaki işin gelişimini artıracağını 
düşündüğümden, beni ilgilendirmeyen bir konuda fikrimi 
söylemem. 

,61 

6 Kurumumdaki geleceğime dair kaygılarım nedeniyle 
kendime ait yeni fikirlerimi söylemem. ,58 

7 Bana zarar vereceğinden endişelendiğim için işimle ilgili 
bilgileri bir başkasıyla paylaşmam. ,85 

8 İşimle ilgili gerçekleri kendimi korumak için başkalarıyla 
paylaşmam. ,82 

9 Kendimi korumak için kurumumun gelişimi ile ilgili 
fikirlerimi ifade etmem. ,72 

10 Kurumumdaki işbirliğini korumak için gizli bilgileri 
başkalarıyla paylaşmam. ,789 

11 Kurumumun yararına olduğu için özel bilgileri 
başkalarıyla paylaşmam. ,823 

12 Kurumumdaki sırları açıklamam için bana yapılan 
baskılara direnirim. ,82 

13 Kurumuma zarar verme ihtimali olan bilgileri açıklamayı 
reddederim. ,83 

14 Kurumumuz adına kaygılarımdan dolayı, gizli bilgileri 
uygun bir şekilde muhafaza ederim. ,82 

Kaiser-Meyer-Olkin-KMO     = 0,821 

Bartlett's Sphericity Test x² = 1735,483 

p=0,000  p<0,050 
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Tablo 6. Örgütsel Sinizm Ölçeği Maddelerinin Açıklayıcı Faktör Analizine Göre Alt Boyutlara 
Dağılımı 

M
ad

de
 N

o 

Maddeler 

B
ili

şs
el

 
bo

yu
t 

D
uy

uş
sa

l 
bo

yu
t 

D
av

ra
nı

şs
al

 
bo

yu
t 

1 Çalıştığım kurumda huzursuz olurum.  ,74  
2 Çalıştığım kurumu düşündüğümde sinirlenirim.  ,82  
3 Çalıştığım kurumu düşündüğümde gerilirim  ,86  
4 Çalıştığım kurumu düşündüğümde kaygılanırım  ,79  
5 Kendimi kurumun sloganları ve uygulamaları ile dalga geçerken 

bulurum. ,47   

6 Çalıştığım kurumda vaatler yerine getirilmez ,81   
7 Çalıştığım kurum çalışanlarına hak ettiği ödülü vermez ,83   
8 Çalıştığım kurumda politikalar ile amaçlar ve uygulamalar arasında 

uyumsuzluk vardır. ,85   

9 Çalıştığım kurumda yapılacağı söylenenle yapılan arasında çok az 
benzerlik vardır   ,80 

10 Çalıştığım kurumda bir şey yapılacağı söylendiğinde gerçekten o şeyin 
yapılıp yapılmayacağına şüpheyle bakarım.   ,83 

11 Çalıştığım kurum hakkında kurum dışında arkadaşlarıma yakınırım.   ,74 
12 Başkalarıyla kurumda işlerin nasıl yürüdüğü hakkında konuşurum ,84   
13 Çalışma arkadaşlarımla kurumdaki olumsuz şeyleri fark ettiğimizde 

“anlamlı” bakışmalarda bulunuruz.   ,69 

14 Çalıştığım kurumdaki politika ve uygulamaların başkalarıyla kritiğini 
yaparım.   ,82 

 

 

 

 

 

Tablo 7. İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği Maddelerinin Açıklayıcı Faktör Analizine Göre Dağılımı 

                                                                                                                   
Madde 
No Maddeler İşten Ayrılma  

Niyeti 
1 Kurumdan ayrılmayı düşünüyorum. ,79 
2 Aktif bir şekilde alternatif bir iş arıyorum. ,73 
3 Mümkün olan ilk fırsatta işten ayrılacağım. ,86 

 

 

 

 

Kaiser-Meyer-Olkin-KMO     = 0,927 

Bartlett's Sphericity Test x² = 2830,893 

p=0,000  p<0,050 

Kaiser-Meyer-Olkin-KMO     = 0,703 

Bartlett's Sphericity Test x² = 439,543 

p=0,000  p<0,050 
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Tablo 5, 6 ve 7'de görüldüğü gibi, elde edilen veriler doğrultusunda ölçeklerin maddelerinin 
faktör analizleri hesaplanmıştır. Analiz sonuçlarına göre araştırmada kullanılan ölçeklerde bulunan 
toplam 31 maddenin madde güçlük indeksi ortalaması 0.76 olarak bulunmuştur. Madde analizinde 
güçlük indeksi değerinin 0.90’a yaklaştıkça maddenin/maddelerin kolaylaştığı 0.10’a yaklaştıkça da 
madde/maddelerin zorlaştığı düşünüldüğünde, testte bulunan maddelerin ne zor ne kolay olan 0.50 
değerine yakın olduğu görülmektedir. Bir ölçme aracındaki maddenin, analizinde güçlük ve ayrıcılık 
değerinin 0.30’dan yukarı olması o maddenin testte kalması için yeterlidir. Ölçeklerin Kaiser-Meyer 
Olkin (KMO) madde analizleri incelendiğinde sinizm ölçeği KMO (0,927), sessizlik ölçeği KMO 
(0,821), işsizlik ölçeği KMO (0,703) testte kalmaya güvenilir olarak bulunmuştur. 

4. Sonuç 

Bu araştırma, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde görev yapan hekim ve hemşirelerde 
örgütsel sessizliğin, örgütsel sinizm ile işten ayrılma niyeti üzerine etkisini değerlendirmek ve 
aralarındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Örgütsel sessizliğin, örgütsel 
sinizm ve işten ayrılma niyeti üzerine etkisi incelendiğinde; sessizlik alt boyutları kendi içinde sessizliği 
etkilerken, sessizlik sinizmin alt boyutlarını negatif yönde etkilemiştir. Örgüt yararına sessizlikte 
sinizmin bilişsel, duyuşsal ve davranışsal alt boyutunda anlamlı ilişki bulunmuştur. Sinizm puanları 
yüksek olan katılımcıların işten ayrılma niyeti artış gösterirken sessizlikle az da olsa ilişki bulunmuştur. 
Başka bir ifade ile örgüt içinde sessizliğin artması işten ayrılma niyetini doğrudan etkilememesine 
rağmen sinik tutumların artmasını etkilemiştir. Sinizmin bilişsel ve duyuşsal boyutlarındaki puan artışı 
ise işten ayrılma niyetini ileri derecede anlamlı olarak etkilemiştir. 

Yöntem bölümünde açıklandığı gibi ‘Örgütsel Sessizlik Ölçeği’nde kabul edilmiş sessizlik ve 
savunma amaçlı sessizlik faktörlerinde sorulara verilen düşük puan, örgütlerde olumsuz sessizliğin daha 
fazla olduğunu, örgüt yararına sessizlik alt boyutundaki düşük puan ise örgüt açısından olumluluğu 
göstermektedir. Örgütsel sessizliğin alt boyutlarına göre istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte 
kabul edilmiş sessizlik ile savunma amaçlı sessizlikte asistan hekimlerin öğretim üyesi ve hemşirelere 
göre daha sessiz olduğu; örgüt yararına sessizlikte ise hemşirelerin olumlu yönde yani kurumu koruma 
amaçlı sessizlik sergilediği saptanmıştır. Asistan hekimlerin uzmanlık eğitimlerine devam etme 
aşamasında olmaları diğer gruplara göre sessiz kalıyor olmalarına neden olabilir. Çalışmamızda örgütsel 
sessizlik ölçeği alt boyutlarının toplam puan ortalamalarına göre hekim ve hemşirelerin sessizlik 
durumlarını “orta” olarak değerlendirebiliriz. Ancak çalışmamızın bulguları ile 2012'de aynı kurumda 
ve aynı meslek gruplarında yapılmış Kılınç’ın çalışmasıyla karşılaştırıldığında, kabul edilmiş sessizlik 
ve savunma amaçlı sessizlik puanlarında azalma olduğu başka bir deyişle hekim ve hemşirelerin 
sessizliğinin arttığı saptanmıştır. Çalışmamızda sırasıyla kabul edilmiş sessizlik ve savunma amaçlı 
sessizlik puan ortalamaları 3,40 ve 3,49 iken Kılınç’ın çalışmasında yine sırasıyla 3,51 ve 3,61’dir. 
Örgüt yararına olan sessizlikte ise az da olsa bir artış meydana gelmiştir. Kılınç'ın çalışmasında 2,15 
iken bizim çalışmamızda 2,19'dur. Bu boyuttan alınan yüksek puanların örgüt için olumsuz bir durum 
olduğu bilgisinden hareketle bu boyutta da örgüt açısından olumsuzluk söz konusudur. Başka bir ifade 
ile yaklaşık olarak geçen beş yıllık süre zarfında çalışanlarda sessizliğin olumsuz olarak artış gösterdiği 
söylenebilir. Sessizliğin artma nedenleri arasında, mevcut durumu koruma, akademik beklenti, unvan-
kadro beklentisi, kuruma bağlılık, yönetime destek olma ve sorumluluk alma gibi faktörler olabilir 
(Demir vd. 2012). Ayrıca katılımcıların fikirlerini, “fark yaratmayacağı” düşüncesiyle kendine 
saklaması; işten atılma, diğer çalışanlarla problem yaşama, dışlanma gibi korkular yaşaması nedeniyle 
de sessiz kalmada artış olmuş olabilir. Ülkemizde, kamu hastanesinde çalışan hekim ve hemşirelerde 
örgütsel sessizliğin araştırıldığı yeni bir araştırmada da (Harmancı Seren vd., 2018) sağlık çalışanlarının 
daha çok idari ve örgütsel konularda sessiz kaldığı saptanmıştır. Çalışmada sessiz kalma nedenleri 
arasında izolasyon korkusu, idari ve örgütsel nedenler, tecrübe eksikliği gibi nedenler tanımlanmıştır.  

Çalışmamızda sessizlik durumunun zaman içinde artmasının nedenlerinin ve nedenlerine 
yönelik çözüm önerilerin araştırılması başka bir araştırmanın konusu olabilir. Ancak bilinmesi gereken 
önemli bir nokta, örgütsel sessizlik atmosferinin giderilmesinin kolay olmadığıdır. Çünkü örgütsel 
sessizlik sadece örgütün sınırları içerisinde ve örgütsel ilişkiler bağlamında ortaya çıkan bir durum 
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olmayıp büyük ölçüde kültür-iletişim etkileşimi çerçevesinde öğrenilmiş çaresizliğin dışa vurumu da 
olabilir. Ayrıca örgütsel sessizlik doğrudan gözlemlenebilen ve tartışılabilen bir konu değildir. 
İşgörenler örgüt sistemine ve yöneticilerine güvenmediklerinde de bu tutumların değişimi 
zorlaşmaktadır (Durak, 2012).   

Çalışmamızda katılımcıların örgütsel sinizm ölçeğinden aldıkları puanları özellikle bilişsel 
(X=3,14) ve davranışsal boyutta (X=3,18) ortanın üstünde olarak değerlendirebiliriz. Unvana göre 
incelendiğinde öğretim üyelerinin ve asistan hekimlerin örgütsel sinizmin bilişsel (X=3,47) ve 
davranışsal (X=3,43) alt boyutlarında hemşirelere oranla sinizm ortalamaları istatistiksel olarak önemli 
derecede yüksektir (p<0,05). İstatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte sinizmin duyuşsal 
boyutunda da öğretim üyelerinin ve asistan hekimlerin hemşirelere oranla sinizm puanı daha yüksektir.  
Batley vd.nin  (2016) Lübnan’da acil serviste çalışan hekim ve tıp öğrencileri ile yaptıkları çalışmada 
da bulgularımızı destekler şekilde hekimlerin sinizm davranışlarının yüksek olduğu saptanmıştır. 
Sinizmin nedenlerinin de irdelendiği aynı çalışmada zaten yoğun stresin yaşandığı acil serviste, yeterli 
eğitim almış hekim eksikliği, acil servise gelen VIP hastalar olarak tanımlanan hastanedeki üst düzey 
bir doktorla ve politikacılarla bağlantısı olan veya zengin olan hastalar, acile gelen ama akut olmayan 
hastalar, yoğun ve adil olmayan iş yükü,  acile gelen hastaya eşlik eden aile üyelerinin sayıca fazlalığı 
(6-10 kişi), ve Lübnan kültürü hekimlerde sinizmi artıran faktörler olarak tanımlanmıştır. Kart’a (2015) 
göre de sinik tutumların ardında örgütün dürüst ve iyi niyetli olmadığı; bu nedenle de çalışanların 
engellendiği, bilinçaltında haksızlığa uğradığı düşüncesi de yatabilir.  Berk (2009) ise hekimlerin 
hastalarına karşı zaman zaman olumsuz duygu ve tutumlar sergilediklerini ifade ederken, bunların 
yüksek olmasının hastaya karşı empatinin azalmasına neden olabileceğini empati azlığının da doğru tanı 
ve tıbbi hatalar üzerinde olumsuz etkilerinin olabileceğini öne sürmektedir. Çalışmamızda özellikle 
hekimlerde sinizmin yüksek bulunmasının nedenleri arasında, Ülkemizde özellikle hekimleri hedef alan 
şiddet olaylarının artması, yoğun stres ve hasta yükü, hekim eksikliği, yönetsel sorunlar gibi nedenler 
olabilir. Çalışmanın yapıldığı kurumda sinizmin azaltılması için özellikle yöneticilerin konuya özenle 
eğilmeleri bu tür tutumların nedenlerinin ve çözümlerinin araştırılması kurumun performansını artırmak 
açısından önemlidir. 

İşten ayrılma niyeti incelendiğinde ise katılımcıların işten ayrılma niyetinin ortanın üzerinde 
olduğunu söyleyebiliriz (X=2,71) ancak hemşirelerin işten ayrılma niyetinin (X=2,84), asistan hekim ve 
öğretim üyelerine oranla istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıştır (p<0,05). Bu 
bulgumuz ilgili literatürü destekler niteliktedir. Çaylak (2014) tarafından yapılan bir araştırmada 
hemşirelerin, %35.6'sının işten ayrılma niyetinin yüksek olduğu saptanmıştır. Uslu ve Aktaş’ın (2017) 
özel hastanede çalışan sağlık personeli ile yaptığı bir araştırmada ise çalışanların geleceğe ilişkin iş 
güvencesi algıları ile mevcut işlerinden duydukları memnuniyetleri azaldığında ve kabullenici ve 
savunmacı sessizlik arttığında işten ayrılma niyetlerinin artığı saptanmıştır. Hasta sayısının fazla 
hemşire sayısının az olması yani yoğun ve adil olmayan iş yükünün olması, motivasyonu ve iş 
doyumunu azaltan çalışma ortamı, yönetsel sorunlar ve İKY alanındaki diğer sorunlar hemşirelerin işten 
ayrılma niyetini olumsuz etkileyen faktörler arasında sayılmaktadır (Polat ve vd., 2016; Yaprak ve 
Seren, 2010). Çalışmamızda tüm katılımcıların işten ayrılma niyeti ölçeğinin “Aktif bir şekilde alternatif 
bir iş arıyorum” maddesine katılımcıların %62,8’i; “Mümkün olan ilk fırsatta işten ayrılacağım” 
ifadesine ise %45,8’i kesinlikle katılıyorum veya katılıyorum cevabını vermiştir. Bu bulgulara 
dayanarak da kurumda işten ayrılma niyetinin oldukça fazla olduğunu söyleyebiliriz. 

Sonuç olarak, Örgütsel sessizliğin, örgütsel sinizm ve işten ayrılma niyeti üzerine etkisi 
incelendiğinde; sessizlik alt boyutları kendi içinde sessizliği etkilerken, sessizlik sinizmin alt boyutlarını 
negatif yönde etkilemiştir. Örgüt yararına sessizlikte sinizmin bilişsel, duyuşsal ve davranışsal alt 
boyutunda anlamlı ilişki bulunmuştur. Sessizliğin artması işten ayrılma niyetini doğrudan 
etkilememesine rağmen sinik tutumların artmasını etkilemiştir. Sinizmin bilişsel ve duyuşsal 
boyutlarındaki puan artışı ise işten ayrılma niyetini ileri derecede anlamlı olarak etkilemiştir. Çalışmanın 
sonunda ilgili kurumdaki yönetici ve karar vericilerin örgütsel sessizliğin, sinizmin ve işten ayrılma 
niyetinin nedenlerini ve çözüm önerilerini araştırmaları bu doğrultuda gerekli değişimleri planlayıp 
uygulamaları önerilmiştir. 
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ÖRGÜTSEL MUHALEFET KAVRAMI: İÇERİK ANALİZİ1 

Şebnem Aslan2 
Şerife Güzel3 

Özet 

 

Muhalefet kavramı, siyaset bilimine özgü bir terim olmakla birlikte örgüt ve yönetim yazınında son yıllarda 
incelenen konulardan biri haline gelmektedir. Günümüzde çalışanlar mümkün olduğunca fikirlerini açıklama 
isteği duymaktadırlar. Eğer bunu yapabilirlerse kendilerini başarılı, daha fazla işinden tatmin olmuş ve 
örgütlerine bağlı olarak görmektedirler. Örgütsel muhalefet ise çalışanların yöneticileri ile fikir ayrılığına 
düşmeleri ve bunu dile getirmeleri olarak ifade edilmektedir. 

Örgütsel muhalefet kavramı üzerine ülkemizde yapılmış araştırma sayısı oldukça azdır. Dolayısıyla bu çalışma 
ile bazı sınırlamalar içerisinde şimdiye kadar yapılmış çalışmaları detaylı bir şekilde inceleyerek literatüre katkı 
sağlayacak çalışmalar yapılması amaçlanmıştır.   

Çalışmada içerik analizi yapılmıştır. İçerik analizi sözel, yazılı ve diğer materyallerin nesnel ve sistematik bir 
şekilde incelenmesini sağlayan bir yöntem olarak ifade edilmektedir (Tavşancıl ve Aslan, 2001). Cohen, Manion 
ve Morrison (2007)’a göre içerik analizi, eldeki yazılı bilgilerin özetlenmesi ve belirtilmesi işlemi olarak 
tanımlanmaktadır (Cohen vd., 2007). 

Çalışmada kullanılacak makaleleri belirleyebilmek amacıyla birtakım tarama ve seçim ölçütleri belirlenmiştir. 
Ölçütler belirlendikten sonra Dergipark, Ulakbim ve Web of Science veritabanlarında "örgütsel muhalefet" 
anahtar kavramı taranmıştır. Tarama sonucunda 22 makaleye ulaşılmış ve çalışmalar, yayın yılı, araştırma 
konusu, araştırma türü, veri toplama araçları ve sonuçları bakımından incelenmiştir. 

Araştırmanın sonucunda incelenen makalelerde nitel araştırmanın en fazla kullanılan tür olduğu, görüşme ve 
anket yöntemlerinin daha çok tercih edildiği, çalışmalarda eğitim ve ticaret sektörüne ağırlık verildiği, örgütsel 
demokrasi, kontrol odağı, beş faktör kişilik modeli, örgütsel özdeşleşme, örgütsel sinizm, bireylerarası 
saldırganlık gibi konularla ilişkilerinin incelendiği görülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Muhalefet, Örgütsel Muhalefet, İçerik Analizi 

ORGANIZATIONAL DISSENT CONCEPT: CONTENT ANALYSIS 

Abstract 

The concept of dissent has become one of the topics examined in recent years in the literature of organization 
and management, as well as being a term specific to political science. Nowadays, employees are asked to 
disclose their ideas as much as possible. If they can do it, they see themselves as successful, more satisfied, and 
dependent on their organizations. Organizational dissent is expressed as a reduction in opinions and expressions 
of opinions with the managers of the employees. 

The number of studies conducted in our country on the concept of organizational dissent is rather small. 
Therefore, it is aimed to shed light on the studies that will contribute to the literature by examining the studies 
that have been done so far within certain limitations. 

Content analysis was carried out in the study. Content analysis is expressed as a method which enables to 
examine verbal, written and other materials objectively and systematically (Tavşancıl and Aslan, 2001). 
According to Cohen, Manion and Morrison (2007), content analysis is defined as summarizing and reporting of 
written information at hand (Cohen et al., 2007). 

A number of screening and selection criteria have been established in order to identify the articles to be used in 
the study. After determining the criteria, the key concept of "organizational dissent " was scanned in Dergipark, 

                                                      
1 Bu çalışma Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı doktora 
seminerinden üretilmiştir. 
2 Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,  sebnemaslan27@hotmail.com 
3 Arş. Gör., Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,  serife_eren.89@hotmail.com  
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Ulakbim and Web of Science databases. As a result of the survey, 22 articles were reached and the studies were 
examined in terms of publication year, research topic, type of research, data collection tools, results. 

 

Key Words: Dissent, Organizational Dissent, Content Analysis  

 

1. Giriş 

Günümüzde örgütler çalışanlardan geri bildirim almak ve onların eleştirilerine kulak vermek yoluyla 
rekabet avantajı sağlayabileceklerinin farkına varmışlardır (Shahinpoor ve  Matt, 2007). Bugün birçok 
örgüt yaşanan hızlı değişime ayak uydurabilmenin ve rakiplerine karşı avantaj sağlayabilmenin 
yolunun elindeki insan kaynağını mutlu etmek olduğunu anlamış ve dolayısıyla daha insancıl 
uygulamalar benimsemeye başlamıştır (Dimitris ve Vakola, 2007). Bu durum örgüt yöneticilerini açık 
yapılar oluşturmaya, eleştirel düşünmeye, çalışanı güçlendirmeye, yaratıcılık ve yeniliğe, misyon ve 
vizyona odaklı olmaya yöneltmiştir (Shahinpoor ve  Matt, 2007). Örgütler devamlılıklarını 
sağlayabilmek için çevresindeki değişime daha hassas, bilgiyi paylaşmaktan korkmayan, düşündüğünü 
açıkça söyleyebilen ve hem kendi hem de takım arkadaşlarının inançlarını ve değerlerini savunacak 
çalışanlara daha çok ihtiyaç duymaktadırlar (Dimitris ve Vakola, 2007). Çalışanlar da mümkün 
olduğunda fikirlerini açıklama isteği duymaktadırlar. Eğer bunu yapabilirlerse kendilerini başarılı, 
daha fazla işinden tatmin olmuş ve örgütlerine bağlı olarak görmektedirler (Kassing, 1997). Örgüt 
üyelerinin görüşlerini ifade etmeleri, bireysel ve bağımsız düşünmenin bir yansıması olarak 
düşünülmektedir  (Gorden vd.,1988).  

Örgütlerde insanların hedefleri ve beklentilerinin farklı olması, beraberinde birtakım anlaşmazlıkları 
ve muhalefeti getirmektedir (Garner, 2006). Kassing (1998) örgütsel muhalefeti, çalışanın kendisini 
örgütünden ayrı hissetmesi, örgütüyle ilgili anlaşmazlığını ve karşıt fikirlerini açıklaması olarak 
tanımlamaktadır (Kassing, 1998). Her ne kadar örgütsel muhalefet, anlaşmazlıkların ya da karşıt 
fikirlerin ifadesi olarak olumsuz bir çağrışımda bulunsa da aynı zamanda önemli bir iletişim 
faaliyetidir. Ayrıca muhalefet örgüt içerisindeki problemlerin saptanması ve çözümü için gerekli 
önlemlerin alınması ve örgütün gelişmesine katkı sağlamaktadır (Kassing, 2002).  

1.1.Örgüsel muhalefet 

 Türk Dil Kurumu sözlüğünde muhalefet kavramı “bir tutuma, bir görüşe ve bir eyleme karşı 
olma durumu” olarak tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu [TDK], 2010). Kavramın İngilizce 
kaynaklarda “organizational dissent” veya “employee dissent” olarak geçtiği görülmektedir. 

 Örgütlerde insanların hedefleri ve beklentilerinin farklı olması, beraberinde birtakım 
anlaşmazlıkları ve muhalefeti (ihtilafı) getirir (Garner, 2006). Örgütsel muhalefet, örgütsel 
politikaların ya da uygulamalarının sorgulandığına ilişkin çalışan geri bildirimidir (Garner, 2012). Bir 
başka ifade ile örgütsel muhalefet, çalışanların çeşitli örgütsel uygulamalar hakkında yöneticileri ile 
görüş ayrılığına girmelerini ve bunu bir takım yollarla dile getirmelerini içeren bir davranıştır (Kassing 
ve DiCioccio, 2004; Redding, 1985; Kassing, 1997). Dolayısıyla örgütsel muhalefeti sadece görüş 
ayrılığına düşmek biçiminde tanımlamak yeterli değildir. Örgütsel muhalefet sürecinde örgüt üyeleri, 
bir yandan örgütsel yönetimle fikir ayrılığına düşerken, diğer yandan bu fikir ayrılığını ifade 
etmektedirler (Kassing, 2008).  Örgüt üyeleri, muhalif görüşlerini dile getirmeden önce örgüt 
içerisinde bir sorun olduğunu algılamaktadırlar. Bu algılamayla birlikte, bu sorunun ciddiyetinin 
farkında olmaları ve muhalif görüşlerini sergilemeleri durumunda kendilerine yönelik verilecek 
tepkileri ölçmektedirler (Graham, 1986). Örgütsel muhalefet, tetikleyici bir olayla başlar (Graham, 
1986; Kassing, 1997) ancak sadece tetikleyici bir olayın meydana gelmesi yeterli koşul olarak 
değerlendirilmemektedir (Graham, 1986).  Bu tetikleyici olayın bir sorun olduğunun algılanması ve 
mücadele edilmeye değer bulunması hatta bireyin tahammül sınırlarını aşması durumunda muhalefet 
oluşmaktadır (Redding, 1985; Graham, 1986). 
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Tablo 1. Örgütsel Muhalefeti Tetikleyen Olayların Tipolojisi 

Örgüt üyelerine yönelik 
davranışlar 

Örgüt üyelerine yönelik adaletsiz davranış ve örgüt üyelerinin 
haklarını ihlal 

Örgütsel Değişme Örgütsel değişme durumu 

Karar Alımı Örgütsel kararlar ve bu kararların alınma biçimi 

Etkisizlik Örgütte etkisiz yönetici uygulamaları 

Görev/Sorumluluk Yöneticilerin ya da örgüt üyelerinin görev ve sorumluluklarını 
yerine getirmemeleri 

Kaynaklar Adaletsiz kaynak temin edilmesi ve kullanılması 

Etik Örgüt içi etik dışı uygulamalar 

Performans Değerlendirme Örgütteki adaletsiz performans değerlendirilme 

Zararın Önlenmesi Örgütteki uygulamaların örgüt üyesinin kendisine, örgütteki 
arkadaşlarına ya da müşterilerine zarar vermesi 

Kaynak: Kassing ve Armstrong, 2002'den uyarlanmıştır. 

 Örgüt üyeleri bazı olumsuzluklarla karşılaştıklarında muhalif görüşlerini ifade etmek için 
yatay muhalefet (gizli muhalefet), dikey muhalefet (açıkça belirtilmiş muhalefet), yer değiştirmiş 
muhalefet ve haber uçurma stratejilerinden birini seçmektedirler (Kassing, 1997; Kassing, 1998; Dağlı 
ve Ağalday, 2014; Ağalday vd., 2014)  Dikey muhalefet, örgüt üyelerinin muhalif görüşlerini, 
örgütteki dengeleri etkileyebilecek kişilere ifade ettiklerinde oluşmaktadır. Muhalif görüşlerin 
yöneticilere yönelik direkt ve açık bir şekilde ifadesini kapsamaktadır (Ağalday vd., 2014; Dağlı ve 
Ağalday, 2014). Yatay muhalefet, örgüt üyelerinin muhalif görüşlerini, örgütteki dengeler üzerinde 
etkisi olmayan diğer örgüt üyelerine ifade ettiklerinde oluşmaktadır. Yatay muhalefet davranışının 
sergilenmesi, temel olarak örgüt üyelerinin, örgüt içinde kendilerinin düşman ya da rakip olarak 
algılandıklarını düşündükleri durumda ortaya çıkmaktadır (Kassing, 1998). Yer değiştirmiş muhalefet 
(dışsal muhalefet), örgüt üyelerinin muhalif görüşlerini örgüt dışındakilere (örgüt üyelerinin örgüt 
dışındaki arkadaşları, eşleri, partnerleri ve aile üyeleri) aktarmayı tercih ettiklerinde oluşmaktadır 
(Kassing, 1997; Kassing, 1998; Kassing, 2001). Haber uçurma ise organizasyon içerisinde yasadışı ve 
etik değerlere uygun olmayan durumların organizasyon içi ve/veya organizasyon dışı kişi ve 
kurumlara zarar vermemesi için çalışanlar veya paydaşlar tarafından sorunları çözme güç ve yetkisine 
sahip iç ve dış otoritelere bildirilmesi olarak değerlendirilmektedir (Aktan, 2006).  
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Tablo 2. Örgüt Üyelerinin Açıkça Belirttikleri Muhalif  Davranışları 

Doğrudan Olgusal İtiraz Örgüt üyelerinin somut kanıtlara ve çalışma deneyimine dayanarak, 
çalışma arkadaşlarının muhalif iddiasını destekleyerek 

Tekrarlama Örgüt üyelerinin muhalif davranışlarına sözlü ve davranışsal olarak ilgi 
çekmeyi sürdürerek örgütsel yönetimi etkilemeye çalışmak 

Çözüm Önerisi Sunma Muhalefeti tetikleyen olayın kanıtlanması yerine bunun çözümü için 
önerilerde bulunarak 

Önleme Örgüt üyesinin, muhalefetini, emir komuta zinciri içinde, örgüt 
üyesinin üstüne bildirerek 

İstifa Tehdidinde 
Bulunmak 

İstifa tehdidini, yönetimden istenen değişikliklerin yapılması için, baskı 
aracı olarak kullanarak 

 Kaynak: Krone, 1991'den uyarlanmıştır.  

 Krone (1991)’a göre örgüt üyeleri, açıkça belirtilmiş muhalefet stratejisinde, muhalif 
davranışlarını beş farklı türde sergilemektedir. 

 

2. Yöntem 

 Bu araştırmada örgütsel muhalefet konusunda yapılan çalışmaları incelemek amacıyla içerik 
analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi sözel, yazılı ve diğer materyallerin nesnel ve sistematik 
bir şekilde incelenmesine olanak tanıyan bilimsel bir yaklaşımdır (Tavşancıl ve Aslan, 2001). Eldeki 
yazılı bilgilerin temel içeriklerinin ve içerdikleri mesajların özetlenmesi ve belirtilmesi işlemi olarak 
da ifade edilmektedir (Cohen vd., 2007).  

 Çalışmada ölçütler belirlendikten sonra Dergipark (6 adet makale), Ulakbim (6 adet makale) 
ve Web of Science (10 adet makale) veri tabanlarında "örgütsel muhalefet" kavramını tarama yapılmış 
ve burada yer alan bütün makaleler indirilerek çalışmaya dâhil edilmiş ve tablolaştırılmıştır. Çalışma 
18.10.2017-03.12.2017 tarihleri arasında yapılmıştır. 

3. Bulgular 

 Tarama sonucunda ulaşılan 22 (6'sı Dergipark, 6'sı Ulakbim ve 10'si Web of Science) makale 
ayrı ayrı incelenerek tablolaştırılmıştır. Tablolar tarama yeri, yayınladığı dergi, yayın yılı, araştırma 
konusu, sektörü, araştırma türü, veri toplama araçları, sonuçları bakımından incelenmiş ve elde edilen 
bulgular yorumlanmıştır. 
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Tablo 3. Makalelerin Tarama Yerlerine Göre Dağılımı 

Yayınlanan Yer Makale Sayı 

Dergipark 6 

Ulakbim 6 

Web of Science 10 

Toplam 22 

 Tablo 3'te görüldüğü gibi "örgütsel muhalefet" konusunda 6 adet Dergipark, 6 adet Ulakbim, 
10 adet Web of Science veri tabanlarında olmak üzere toplam 22 adet makaleye ulaşılmıştır. Ayrıca 
veri tabanlarında aynı anda yer alan makaleler sadece birine dâhil edilmiştir. Bahsedilen veri 
tabanlarında 1 makale erişime kapalı bulunmaktadır. Dolayısıyla erişime açık olanlar değerlendirmeye 
alınmıştır. 

Tablo 4. Makalelerin Yıllara Göre Dağılımı 

Yıllar Makale sayısı 

2007 1 

2008 - 

2009 - 

2010 - 

2011 2 

2012 1 

2013 4 

2014 3 

2015 3 

2016 3 

2017 5 

Toplam 22 

 Tablo 4'e bakıldığında "örgütsel muhalefet" kavramının yer aldığı makalelerin yıllara göre 
sayısal dağılımının verildiği görülmektedir. 2007 yılında 1 adet, 211 yılında 2 adet, 2012 yılında 1 
adet, 2013 yılında 4, 2014 yılında 3, 2015 yılında 3, 2016 yılında 3, 2017 yılında 5 olmak üzere 
"Örgütsel muhalefet"e yer veren toplam 22 çalışma 2007-2017 yılları arasında yapılmıştır. 

 Tablo incelendiğinde dikkat çeken ise "örgütsel muhalefet" konusunda 2008-2010 yılları 
arasında çalışma yapılmadığı ve son yıllarda bu konuda yapılan çalışma sayısının artarak konuya ilgi 
duyulmasıdır. 
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Tablo 5. Makalelerin Yayıncıya Göre Sayısal Dağılımı 

Dergi Adı Yayın 
Sayısı 

İşletme Bilimi Dergisi 1 

Marmara Üniversitesi Dergisi 1 

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 1 

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 2 

DPU Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Dergisi  

1 

Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi 2 

Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 1 

Eğitim ve Bilim 1 

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi 1 

Management Communication Quarterly 4 

Strategic Organization 1 

Communication Reports 1 

Journal of Applied Communication Research 1 

Western Journal of Communication 1 

Educational Sciences: Theory & Practice 1 

Journal of Mixed Methods Research 1 

Toplam 22 

Tablo 5'te makalelerin hangi dergiler tarafından yayınladığını gösteren sayısal dağılım yer 
almaktadır. Bunlardan Management Communication Quarterly'de 4 adet, Elektronik Sosyal Bilimler 
Dergisinde 2 adet, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi 2 adet olmak üzere kalan 14 makalenin her 
birisi farklı dergilerde yayınlamıştır. 
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Tablo 6. Araştırma Türüne Göre Dağılımları 

Araştırma Türü Makale Sayısı 

Nicel 9 

Nitel 13 

Toplam 22 

 Tablo 6'de çalışmaların hangi araştırma türüne göre yapıldığı incelenmektedir. Toplam 22 
çalışmanın 13'ünün nitel, 9'inin nicel olarak oluşturulduğu görülmektedir. 

Tablo 7. Makalede Kullanılan Araştırma Yöntemi 

Araştırma Yöntemi Sayı 

Anket  9 

Görüşme 9 

Anket, Mülakat, Gözlem 1 

Kavramsal  3 

Toplam 22 

 Tablo 7'e göre incelenen 9 çalışmada anket yöntemi, 9 çalışmada görüşme yöntemi, 1 
çalışmada anket, mülakat ve görüşmenin her birisi kullanılmış olup 3 çalışma kavramsal olarak ele 
alınmıştır. Buradan ele alınan makalelerde en çok görüşme yöntemi uygulandığı dikkat çekmektedir. 

Tablo 8. Makalede Ele Alınan Sektörler 

 

Sektörler Sayı 

Eğitim sektörü 7 

Ticaret Sektörü 7 

Kamu sektörü 2 

Turizm sektörü 1 

 Tablo 8'de makalelerin hangi sektör çalışanlarına yönelik olarak yapıldığı incelendiğinde, 7 
çalışma eğitim sektöründe, 7 çalışma ticaret sektöründe, 2 çalışma kamu sektöründe, 1 çalışma turizm 
sektöründe uygulanmıştır.  
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Tablo 9. Yayınlanan Makalelerde Örgütsel Muhalefet ile İlişkilendirilen Konular 

 

Konular Çalışma hakkında 

Örgütsel Demokrasi  Sadykova ve Tutar (2014)'ın çalışmasında örgütsel demokrasi ile 
örgütsel muhalefet arasında pozitif ilişkinin olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır.  

Ataç ve Köse (2017), örgütsel demokrasi ile örgütsel muhalefet 
arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki olduğunu ortaya koymaktadır.  

Kontrol Odağı Kaya (2016)'nın çalışmasında örgütsel muhalefet Yapıcı Açık 
Muhalefet, Dışsal Muhalefet, Sorgulayıcı Açık Muhalefet olarak 
ayrılmıştır. Araştırma sorusunun cevaplanması için yapılan 
analizler sonucunda kontrol odağının araştırmada çıkan her üç 
örgütsel muhalefet faktörü ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Kontrol 
odağı yapıcı açık muhalefeti ve sorgulayıcı açık muhalefeti negatif 
yönde açıklamakta, dışsal muhalefeti ise pozitif yönde 
açıklamaktadır. 

Beş Faktör Kişilik Modeli Ötken ve Cenkci (2013), veriler doğrultusunda sorumlu ve düzenli 
kişilerin hem yapıcı hem de sorgulayıcı açık muhalefette 
bulunduğu, dışadönüklüğün yapıcı açık muhalefeti açıkladığı 
anlaşılmıştır. Öte yandan, uyumluluk ve yaratıcılık kişilik 
özelliklerinin sorgulayıcı açık muhalefeti negatif yönde açıkladığı 
bulgulanmıştır. Buna ek olarak, duygusal dengenin hem dışsal hem 
de gizli muhalefeti negatif yönde açıkladığı görülmüştür. 

Örgütsel Özdeşleşme, Örgütsel 
Sinizm 

Beldek (2017)'ın araştırma sonucuna göre işgörenler ne derece 
yüksek düzeyde örgütleriyle özdeşleşirse o derece düşük düzeyde 
örgütsel sinizm ve örgütsel muhalefet davranışları sergileme 
eğilimi içerisine girmektedir. 

Bireylerarası saldırganlık Biçkes (2017) yapılan analizler sonucunda, bireylerarası 
saldırganlık üzerinde dikey muhalefetin negatif yönlü etkiye, yatay 
muhalefetin ise pozitif yönlü etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. 
Bu bulgulara ek olarak, örgütsel muhalefet ve dışsal muhalefetin 
bireylerarası saldırganlık üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı bir 
etkiye sahip olmadığı görülmüştür. 

 

 Tablo 9'de yayınlanan makalelerde örgütsel muhalefet ile hangi konuların ilişkilendirildiği 
incelenmektedir. Değerlendirilmeye alınan veri tabanlarında bulunan 2 çalışmanın örgütsel demokrasi 
ile örgütsel muhalefet; 1 çalışmanın kontrol odağı ile örgütsel muhalefet; 1 çalışmanın beş faktör 
kişilik modeli ile örgütsel muhalefet; 1 çalışmanın örgütsel özdeşleşme, örgütsel sinizm ve örgütsel 
muhalefet; 1 çalışmanın ise bireylerarası saldırganlık ile örgütsel muhalefet arasındaki ilişkiyi ele 
aldığı görülmektedir. Bunun yanında örgütsel muhalefet ve bu kavramların her birisi arasında bir 
ilişkinin varlığı tespit edilmiştir.  

 

 

 

1625



 
  

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

Tablo 10. Diğer Çalışmaların Yapılış Amaçları 

Yapılış amacı Çalışma hakkında 

Geçerlilik 
Güvenilirlik 

Dağlı (2015)'nın çalışmasında, Kassing (2000) tarafından geliştirilen Örgütsel 
Muhalefet Ölçeği’nin (ÖMÖ) Türkiye koşullarında geçerlik ve güvenirlik 
çalışması yapmıştır.  

Altınkurt ve Iliman Püsküllüoğlu (2017)'nun çalışması, Kassing (1998) tarafından 
geliştirilen Örgütsel Muhalefet Ölçeği’ni (ÖMÖ) Türkçeye uyarlamak için 
gerçekleştirilmiştir. 

Croucher vd., (2013) tarafından yapılan çalışmada, Örgütsel Muhalefet Ölçeğini 
başka bir rapor aracı olarak kullanma ve ilave algısal veriler geliştirme olanağının 
incelenmesi amacı bulunmaktadır.  

 

Örgütsel 
Muhalefete 
ilişkin 
Görüşler 

 

Özdemir (2011a), öğretmenlerin en çok nelere muhalefet ettikleri ve yöneticilerine 
karşı nasıl bir tutum sergiledikleri ile görüşler elde edilmiştir.  

Özdemir (2011b), öğretmenlerin muhalefet davranışlarınlar sergilemesinin 
nedenlerini araştırırken okul yöneticilerinin görüşlerine de yer verilmiştir.  

Özdemir (2013)'ın çalışmasında öğretmenlerin sergilediği muhalif davranışlar ve 
bunu tetikleyen nedenler elde edilmiştir. 

Ağalday vd., (2014) çalışmasında, öğretmenlerin hangi durumlara karşı muhalif 
davranışlar sergilediklerine ulaşılmıştır. 

Dağlı ve Ağalday (2014)'ın çalışmasında, genel olarak öğretmenlerin, okul 
yöneticilerine karşı muhalif davranışları saptanmıştır. 

Garner (2012) tarafından yapılan çalışmada, işyeri çalışanlarının sergiledikleri 
muhalif davranışlara yer vermiştir. 

Garner (2017)'ın çalışmasında, örgütsel muhalefet konusunda işyerindeki 
uzmanların, amirlerin ve meslektaşın bakış açılarını incelenmiştir. 

Garner (2016a) tarafından yapılan çalışmada üyelerin, kilise otoritesi ve örgütsel 
muhalefet konusundaki algılamalarının ve kilise liderlerinden beklentilerin ortaya 
çıkarılması amacıyla yapılmıştır. 

Garner (2016b), muhalif görüşlü çalışanlarla görüşerek muhalefet sürecinin çeşitli 
unsurları arasındaki potansiyel bağlantıları göstermektedir. 

Garner (2015) tarafından karma karar verme yöntemi (anket mülakat ve gözlem) 
kullanılan çalışmada organizasyon misyonunun çalışanların muhalefet 
göstermelerini nasıl etkilediği araştırılmıştır. 

Kavramsal 
Çalışmalar 

Argyres ve Mui (2007) tarafından yapılan çalışma örgüt üyeleri ve yönetim 
arasındaki muhalefet sıkıntılarını en aza indirip faydalı bilgiler sağlamak amacıyla 
yazılmıştır. 

Zaini, Elmes, Pavlov ve Saeed (2016), örgütsel muhalefet dinamiklerini kavramsal 
bir çerçeve içerisinde ele almaktadır. 

Garner (2013) tarafından yapılan çalışma, muhalifler, yöneticiler ve iş ortaklarının 
örgütsel muhalefet ve karşılıklı etkinliğine değinmek için oluşturulmuştur.  
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 Tablo 10'da belli bir kavramla ilişkilendirilen makaleler dışında kalan diğer makalelerin ne 
amaçla, hangi yöntemlerle yapıldığı ve neler elde edildiği verilmektedir. Tabloda görüldüğü gibi 3 
çalışmada örgütsel muhalefetin Türkçeye geçerlilik ve güvenilirliği; 10 çalışmada örgütsel muhalefete 
ilişkin görüşler; 3 çalışmada örgütsel muhalefet konusunda kavramsal bir çerçeveden bakış ele 
alınmıştır. Çalışmaların detayları tabloda verilmektedir. 

4. Sonuç 

 Örgütsel muhalefet çalışmalarının son yıllarda popülerlik kazandığı görülmektedir. Kavram 
literatürde örgüt üyelerinin fikir ayrılığına düşmesi ve sıkıntıyı dile getirmesi olarak ele alınmıştır. Bu 
çalışmada “örgütsel muhalefet” konusu belirlenen bazı veri tabanlarında şimdiye kadar yapılan 
çalışmalar bazı özelliklerine göre tablolaştırılmış ve özetlenmiştir.  

 Çalışmada 3 veri tabanından 22 makaleye ulaşılmıştır. Bunlardan 6'sı Dergipark, 6'sı ulakbim, 
10'u ise Web of Science veri tabanında taranmaktadır. Ayrıca farklı veri tabanlarında kesişen 
makaleler sadece birisi içinde değerlendirmeye alınmış ve erişimi kapalı olan 1 makale çalışma dışı 
bırakılmıştır. Erişim sağlanan makaleler, yayınlandıkları yıllara, yayınlandıkları dergiye, araştırma 
türüne, araştırma yöntemine, uygulandığı sektöre, örgütsel muhalefet kavramıyla ilişkilendirilen 
konulara göre sınıflandırılarak incelenmiştir. 

 İncelenen makalelerde nitel araştırmanın en fazla kullanılan tür olduğu görülmektedir. 
Çalışmalarda görüşme ve anket yöntemlerinin daha çok tercih edildiği; eğitim ve ticaret sektörüne 
ağırlık verildiği; örgütsel demokrasi, kontrol odağı, beş faktör kişilik modeli, örgütsel özdeşleşme, 
örgütsel sinizm, bireylerarası saldırganlık gibi konularla ilişkilerinin ele alındığı dikkat çekmektedir. 
Dağlı (2015) ve Altınkurt ve Iliman Püsküllüoğlu (2017) tarafından Türkçeye geçerliliği ve 
Güvenilirliği yapıldığı görülmektedir. 

 Örgütsel muhalefet konusunda bahsedilen üç veri tabanında oldukça az sayıda makale 
bulunduğu için bu konuda çalışma yaparak literatüre katkı sağlanabileceği düşünülmektedir. Bu 
bağlamda örgütsel muhalefet konusunun farklı kavramlarla ilişkisini tespit etmek amacıyla nicel 
araştırmalara daha fazla yer verilerek ayrıntılı çalışmalar yapılması önerilebilir. Son olarak bahsedilen 
veri tabanlarından elde edilen makalelerde örgütsel muhalefet konusunda sağlık kurumlarında 
yapılmış bir çalışmaya rastlanmadığından bu boşluktan yararlanarak bu kurumlarda çalışma 
yapılabileceği düşünülmektedir.  
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ÖRGÜTSEL ADALET VE YANSIZLIK İLKESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA* 

Burhanettin Uysal1 
Metin Ateş2 

Özet 

Bu çalışma, örgütsel adalet üzerinde yansızlık ilkesinin etkisini belirlemeye yönelik özel hastanelerde çalışanlar 
üzerinde yapılan kesitsel bir alan araştırmasıdır. Araştırmada, örgütsel adalet üç boyut, yansızlık ise iki boyut 
olarak ele alınmış olup sosyo-demografik özelliklere göre boyutlar arasında farklılık olup olmadığı incelendi. 
İstanbul’daki 16 özel hastaneden 460 çalışan ile anket çalışması yapıldı. Korelasyon analizi sonuçlarına göre 
örgütsel adalet ve yansızlık boyutlarında pozitif yönlü; çok düşük, düşük ve orta kuvvette, istatistiki olarak anlamlı 
ilişki bulundu. Yansızlığın örgütsel adalet üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılan regresyon analizi 
sonuçlarına göre; yansızlık boyutu etkileşim adaletini (F: 35,41; p: 0,000), dağıtım adaletini (F:37,781; p:0,000) 
ve prosedür adaletini (F: 6,255; p:0,000) anlamlı düzeyde etkilemektedir. Hastane çalışanları adalet boyutlarına 
genellikle olumlu yaklaşım; yansızlık boyutunda ise genellikle olumsuz yaklaşım sergilediler.  

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Adalet, Yansızlık, Özel Hastaneler, Hastane Çalışanları, İnsan Kaynakları 
The Research on the Relationship Between Organizational Justice and Impartiality Principle 

Abstract 

This study is a cross-sectional survey of employees in private hospitals to determine the effect of the principle of 
neutrality on organizational justice. In this study, it was considered organizational justice as three dimensions; 
impartiality as two dimensions. It was also examined whether there is a difference between the dimensions 
according to socio-demographic characteristics. A questionnaire study was conducted among 460 employees from 
16 private hospitals in Istanbul. According to the results of the correlation analysis, positive direction in 
dimensions of organizational justice and impartiality; very low, low and medium strength, statistically significant 
correlation found. The hospital employees generally exhibited a positive approach to the justice dimensions; but, 
in the dimension of impartiality, they exhibited a negative approach.  

Key Words: Organizational Justice, Impartiality, Private Hospitals, Hospital Employees, Human Resources 

1. Giriş

Bu çalışmada çalışma hayatının hemen her alanında kendini gösteren örgütsel adalet kavramını yansızlık 
ilkesi ile birlikte ele alarak özel hastane çalışanlarının adalete, yansızlığa ilişkin çalıştıkları kurum ve 
yöneticileri hakkındaki görüşleri ile örgütsel adalet üzerinde yansızlık ilkesinin etkisi ortaya konularak 
değerlendirilmiştir. Özellikle sağlık bilimleri yazınına eksikliğe ışık tutması beklenen bu araştırmadan 
çıkacak sonuçlara göre sağlık sektöründeki ve diğer sektörlerdeki kurumlarda buna benzer çalışmaların 
yapılması ülkemiz için son derece önemlidir. Araştırmada örgütsel adalet kavramına değinildikten sonra 
örgütsel adaletin boyutları dağıtım adaleti, işlemsel adalet ve etkileşimsel adalet olarak üç ana başlıkta 
ele alındı. Araştırmada yansızlık kavramına metodolojik olarak değinilmiş olup sosyo-demografik 
yansızlık ise türlerine göre açıklanmaya çalışıldı. 

2. Yöntem

1 Dr., İzzet Baysal Eğ. ve Ar. Hastanesi, burhaneddin.uysal@gmail.com 
2 Prof.Dr., İstanbul Gelişim Üniversitesi, atesmetin1@yahoo.com 

*Bu çalışma, Burhanettin Uysal’ın (2018) “Örgütsel Adalet Üzerinde Yansızlık İlkesinin Etkisini Belirlemeye
Yönelik Özel Hastanelerde Yapılan Bir Araştırma” konulu savunması yapılmış doktora tezinden üretilmiş özetidir.
Aynı zamanda tam makale olarak ulusal hakemli bir dergide hakem süreci devam etmektedir.
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Araştırma, anket esasına dayalı bir alan araştırması olup İstanbul ilindeki 16 özel hastanede yapıldı. 
Özel hastanelerle ile ilgili veriler İstanbul Sağlık Müdürlüğü ile yapılan protokole istinaden İstanbul 
Sağlık Müdürlüğünden elde edildi. 

2.1. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini İstanbul ilinde faaliyet gösteren 159 özel hastane oluşturdu. Elde edilen resmi 
rakamlara göre hemşire-ebe sayısı 7.279, diğer yardımcı sağlık personeli 7.327 ve idari personel sayısı 
varsayımsal hesaplama ile 24.128 olarak bulundu. Böylece araştırmanın evrenini 38.734 çalışan 
oluşturdu. Personel için örneklem sayısı belirlemede duyarlılık %20 alındı ve 380 çalışan ile anket 
uygulanmasına karar verildi. Toplamda 460 çalışan ile anket yapıldı. 

2.2. Araştırmanın Kısıtlılıkları 

Profesyonel meslek grupları üzerinde çalışma yapmak, sağlık personellerinin vardiya sistemi ile 
çalışmaları, yapılan ön görüşmede ankete izin verilmemesi, bazı hastane yöneticileri tarafından 
ölçekteki ifadelerin değiştirilmesinin talep edilmesi, kurumsal hastanelerin araştırma izni vermemesi, 
araştırma sonuçlarının olumsuz olabileceği düşüncesi araştırmanın kısıtlılıkları arasındadır. 

2.3. Veri Toplama Aracı ve Yöntemi 

Araştırmada veri toplama araçları olarak hastane çalışanlarının sosyo-demografik özelliklerini 
belirlemek amacıyla toplam dokuz sorudan oluşan ve araştırmacı tarafından geliştirilen bir soru formu 
ve çalışanların algısının ölçülmesi için araştırmacı tarafından geliştirilen ‘Örgütsel Adalet ve Yansızlık 
Ölçeği’ kullanıldı. Ölçeğin geliştirilmesinde kullanılan ölçeklerden birincisi Birleşik Devletler Liyakat 
Sistemlerini Koruma Kurulu (United States Merit Systems Protection Board) Liyakat Sistemi İlkeleri 
Araştırması ölçeğidir. İkinci ölçme aracı Renan Ersöz Baykal’ın 2013 yılında tamamladığı “Örgütsel 
Adalet Algısı İle Performans Değerlendirme Sistemleri Arasındaki İlişki ve Bir Örnek Çalışma” konulu 
yüksek lisans tezinde kullandığı ölçektir. Üçüncü ölçme aracı Pınar Sayü’nün 2014 yılında tamamladığı 
“The Relationship Between Organizational Justice And Work Alienation” konulu master tezinde 
kullandığı ölçektir. Son ölçme aracı ise Pınar Sünneli Erden’in 2014 yılında tamamladığı “The 
Relationship Between Paternalistic Leadership, Perceived Employment Discrimination And Nepotism” 
konulu master tezinde kullandığı ölçektir. Tez sahiplerinden yasal izinler alınarak araştırmaya başlandı. 

2.4. Geçerlik ve Güvenirlik Analizi 

Ölçeğin yapı geçerliğinin belirlenmesi amacıyla 14 Aralık 2015 – 3 Ocak 2016 tarihleri arasında İstanbul 
ilinde faaliyet gösteren özel hastanelerde pilot çalışma yapılarak açımlayıcı faktör analizi (AFA), 
güvenirliğinin belirlenmesi amacıyla Cronbach’s alfa güvenirlik katsayıları hesaplandı. 243 anket verisi 
ile yapılan faktör analizi sonuçlarına göre ölçek 1, iki boyut ve 11 sorudan; ölçek 2, 10 soru ve bir 
boyuttan, ölçek 3 ise 28 soru ve iki boyuttan oluştu. Ölçeklerden üç ifade çıkarıldı. Ölçeğin boyutlarının 
güvenirlik düzeyleri farklı olmakla birlikte en düşük 0,84, en yüksek 0,97 olarak yüksek ve çok yüksek 
bulundu. Tüm ölçeğin Cronbach’s Alfa değeri ,837 olarak bulundu.  

2.5. Verilerin Değerlendirilmesi ve Analizi 

Verilerin analizi SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 13.0 programı ile yapıldı ve %95 
güven düzeyi ve %5 hata payı ile çalışıldı. Çalışmada normallik test sonuçlarına göre non-parametrik 
test tekniklerinden faydalanıldı. Boyutlar arasında ilişki olup olmadığını tespit etmek için Spearman 
Korelasyon test tekniği kullanıldı. Gruplar arasında karşılaştırma yapmak için Mann-Whitney U ve 
Kruskal-Wallis H test tekniği kullanıldı. Aynı zamanda gruplar arasındaki farkın kaynağını tespit etmek 
için Bonferroni test tekniği kullanıldı. Ölçekteki boyutlar arasında karşılaştırma yapmak için çoklu 
regresyon analizi yapıldı. 

3. Bulgular

Araştırmada kadınlar, bekarlar, 26-35 yaşındakiler, idari hizmetler personelleri, 0-2 yıldır kurumunda 
çalışanlar, ortaöğretim mezunları, sağlık ve hastane yöneticiliği alanında eğitim almayanlar ve 
başhemşireye bağlı çalışanlar çoğunluğu oluşturdu. Karşılaştırma analizi sonuçlarına göre; kurumdaki 
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çalışma süre gruplarından dağıtım adaleti puanı bakımından istatistiksel anlamlı fark bulundu. Birinci 
dereceden bağlı olunan yöneticinin pozisyon grupları arasında yansızlık puanı bakımından istatistiksel 
anlamlı fark bulundu.  

3.1. Ölçek Boyut Puanlarının İlişki Analizleri 

Boyutlar arasında ilişki olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılan analiz Tablo 1’de 
gösterilmektedir. 

Tablo 1. Korelasyon Analizi (N=460) 

 Boyutlar Etkileşim 
Adaleti 

Dağıtım 
Adaleti 

Prosedür 
Adaleti 

Sosyo-
Demografik 
Yansızlık 

Yansızlık 

Etkileşim Adaleti 
r 1 ,656** ,449** ,166** ,318** 
p ,000 ,000 ,000 ,000 

Dağıtım Adaleti 
r 1 ,454** ,117* ,327** 
p ,000 ,012 ,000 

Prosedür Adaleti 
r 1 ,122** ,153** 
p ,009 ,001 

Sosyo-Demografik Yansızlık 
r 1 ,228** 
p ,000 

Yansızlık 
r 1 
p 

**p<0,01, *p<0,05 

Analiz sonuçlarına göre tüm boyutlar arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulundu. 

3.2. Çoklu Regresyon Analizleri 

Adalet boyutlarının Sosyo-Demografik Yansızlığı ve Yansızlığı etkileyip etkilemediği amacıyla yapılan 
regresyon analizi sonuçları Tablo 2’de gösterilmektedir. 

Tablo 2. Adalet Boyutlarının Sosyo-Demografik Yansızlık ve Yansızlık Boyutları ile 
Karşılaştırılması 

Bağımlı Değişkenler Bağımsız 
Değişkenler B t p R² F p 

Sosyo-Demografik Yansızlık 

Sabit 20,448 10,921 ,000* 

0.019 2.892 0.035* 
Etkileşim Adaleti 0,237 2,582 ,010* 
Dağıtım Adaleti -0,175 -1,390 0,165 
Prosedür Adaleti 0,05 -0,590 0,556 

Yansızlık 

Sabit 83,974 29,279 ,000* 

0.163 29.656 0.000* 
Etkileşim Adaleti 0,518 3,679 ,000* 
Dağıtım Adaleti 0,788 4,097 ,000* 
Prosedür Adaleti -0,115 0,89 ,374 

*p<0,05

Yapılan çoklu regresyon analizlerine göre etkileşim adaletinin sosyo-demografik yansızlığı etkilediği, 
dağıtım adaleti ve prosedür adaletini etkilemediği; etkileşim adaleti ve dağıtım adaletinin yansızlığı 
etkilediği, prosedür adaletini etkilemediği; yansızlığı etkileşim ve dağıtım adaletinin etkilediği, sosyo-
demografik yansızlığı ise etkileşim adaletinin etkilediği sonucuna ulaşıldı. Yansızlık tutumundaki 
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değişimi etkileşim ve dağıtım adaleti tutumları aynı yönde; sosyo-demografik yansızlık tutumundaki 
değişimi ise etkileşim adaleti tutumu aynı yönde açıklamaktadır. 

Sosyo-Demografik Yansızlığın ve Yansızlığın Etkileşim Adaletine, Dağıtım Adaletine ve Prosedür 
Adaletine etkisinin incelenmesi amacıyla yapılan regresyon analizi sonuçları Tablo 3’te 
gösterilmektedir. 

Tablo 3. Sosyo-Demografik Yansızlığın ve Yansızlığın Etkileşim Adaleti, Dağıtım Adaleti ve 
Prosedür Adaleti ile Karşılaştırılması 

Bağımlı 
Değişkenler Bağımsız Değişkenler B sh t p R2 F p 

Etkileşim Adaleti 
Sosyo-Demografik Yansızlık 0,021 0,032 0,667 0,505 

0,133 35,141 0,000* 
Yansızlık 0,151 0,019 7,920 0,000* 

Dağıtım Adaleti 
Sosyo-Demografik Yansızlık 0,031 0,023 1,361 0,174 

0,142 37,781 0,000* 
Yansızlık 0,120 0,014 8,652 0,000* 

Prosedür Adaleti 
Sosyo-Demografik Yansızlık 0,017 0,030 0,552 0,581 

0,027 6,255 0,002* 
Yansızlık 0,059 0,018 3,242 0,001* 

*p<0,05

Yansızlığın etkileşim adaletini etkilediği, sosyo-demografik yansızlığın ise etkileşim adaletini 
etkilemediği sonucuna ulaşıldı. Yansızlığın dağıtım adaletini etkilediği, sosyo-demografik yansızlığın 
ise dağıtım adaletini etkilemediği sonucuna ulaşıldı. Yansızlığın prosedür adaletini etkilediği, sosyo-
demografik yansızlığın ise prosedür adaletini etkilemediği sonucuna ulaşıldı. Yansızlık etkileşim 
adaleti, dağıtım adaleti ve prosedür adaleti tutumlarını etkilemekte; adalet boyutlarındaki değişimi aynı 
yönde açıklamaktadır. 

Araştırmanın başlangıcında kurulan yedi ana hipotezden iki hipotez reddedildi, diğer beş hipotez ise 
kabul edildi.  

4. Sonuç

Yapılan araştırmanın sonucu olarak örgütsel adalet üzerinde yansızlığın pozitif katkısı bulunmaktadır. 
Örgütsel adaleti olumlu yönde etkilediği göz önünde bulundurularak çalışanların adil bir karşılık 
almadıkları her işlemin örgütün yansızlığını olumsuz etkilediği; çalışan performansını ve 
motivasyonunu düşürdüğü dikkate alınarak hem işletme hem de yöneticiler tarafından düzeltici ve 
önleyici faaliyetler yapılmalıdır. İstanbul ilindeki özel hastanelerde yapılan bu araştırmanın anlamlı bir 
karşılaştırma yapılabilmesi için diğer büyük illerde de çalışılması önerilmektedir. Yöneticilerin tarafsız 
olması işletmelerin adaletli olmalarını hızlandıracağı, bu araştırmanın özel sağlık sektöründe özgün bir 
araştırma olduğu, araştırmacılar tarafından hem kamu sağlık sektöründe hem de diğer sektörlerde 
geliştirilerek uygulanması ile bilimsel literatüre önemli katkıda bulunulacağı, araştırmaya dahil 
edilmeyen meslek grupları üzerinde de araştırma yapılarak karşılaştırma yapılması, araştırma sonuçları 
açısından önemlidir.  
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YALNIZ MI? SOSYAL Mİ?: GERİATRİK İLETİŞİMİ ANLAMAK 

Şebnem Aslan1 
Arzu Kurşun2 

Özet 

Günümüzün iletişim biçimi olan ve sanal ortam kullanıcıları tarafından bir alışkanlık haline gelen sosyal medya 
kullanımı, her kültürden ve her kesimden geniş kitlelerin, sosyal taleplerine yanıt vermektedir. Gelişen teknoloji 
sonucu sosyal medya yaygın kullanılırken, ‘Yaşlı bireyler sosyal medya kullanımının neresindedir ve ‘Sosyal 
medyanın geriatrik iletişim biçimi oluşturabilmesi mümkün müdür?’  soruları ışığında literatür incelemesi 
yapılmıştır. Demografik verilere göre; gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı 2030 yılında 
%64,6’ya yükselecektir. Yapılan araştırmalar sonucunda; sosyal medyanın yaşlı bireylerin sosyalleşmesinde 
oldukça etkili olduğu, ancak yaşlı erişkinlerin bu iletişim biçimine karşı temkinli yaklaştıkları görülmüştür. 
Bununla birlikte, yaşlı nüfus arasında giderek artan bir internet/sosyal medya kullanımı mevcuttur. 

Anahtar Kelimeler: Geriatrik İletişim, Yaşlılık, Sosyal Medya, Yaşlılarda İnternet Kullanımı 

ALONE? OR SOCIAL?: UNDERSTANDING GERIATRIC COMMUNICATION 
Abstract 

The use of social media, which is a form of communication in today's society and which has become a habit by 
virtual media users, responds to social demands of large masses from every culture and every people.The literature 
review was conducted in the light of questions such as 'Where is the use of social media for elderly people, and ‘Is 
it possible for social media to create a form of geriatric communication?’.According to the demographic data; the 
proportion of the elderly population in developed countries to the total population will increase to 64,6% in 
2030.As a result of the investigations; social media is very effective in socializing elderly individuals, but elderly 
adults seem to be cautious about this form of communication.At thesame time, there is an increasing use of the 
internet / social media among the elderly population. 

Key Words:Geriatric Communication, Elderly, Social Media, Internet Use in the Elderly 

1.Giriş

Günümüzde sağlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler, erken tanı ve tedavi yöntemlerinin 
uygulanması, sağlığı koruyucu ve geliştirici önlemlerin artması, sağlıklı yaşam tarzının desteklenmesi 
ve benimsenmesi gibi faktörlerin etkisiyle dünyada ortalama insan ömrünün uzamasına ve başta yaşam 
beklentisi yüksek olan gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm dünyada genel nüfus içinde yaşlı nüfus oranının 
giderek hızla artmasına yol açmıştır (Akgün, 2012). Demografik verilere göre; gelişmiş ülkelerde yaşlı 
nüfusun toplam nüfusa oranı 2030 yılında %64,6’ya yükselecektir. Türkiye’nin önümüzdeki 25-30 yıl 
içerisinde genç ve dinamik bir ülke özelliğini kaybedeceği ve yaşlanan ülkeler içerisinde yer alacağına 
kesin gözüyle bakılmaktadır (Ünal, 2015).  

TÜİK verilerine göre ise  2012 yılında yaşlı nüfus olarak tabir edilen 65 yaş ve üzerindeki nüfus 5,7 
milyon kişi, bunların toplam nüfusa oranı %7,5 iken, 2023 yılına gelindiğinde bu nüfus 8,6 milyon 
kişiye, oranı ise %10,2’ye yükselecektir. 2023 yılında Türkiye nüfusunun yarısı 34 yaşın üzerinde 
olacaktır (Asi Karakaş ve Durmaz, 2017). “Türkiye’nin genç ve dinamik nüfusu...”, “Avrupa’nın en 
genç ülkesi olarak...”, “Genç bir nüfusa sahip olan Türkiye...” gibi ifadeler hala kullanılmaya devam 
edilse de gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye’nin genç bir nüfusu olduğu inancı günümüzde bir efsane 
olarak varlığını sürdürmektedir. Yaşlı nüfusunun oranı %7’yi aşmış ülkeler “yaşlı bir toplum” ve %10’u 
aşmış ülkeler ise “çok yaşlı bir toplum” olarak tanımlanmaktadır (Arun, 2016).  

1 Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,  sebnemaslan27@hotmail.com 
2Öğr. Gör., Giresun Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO,  a.kurshun@gmail.com  
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Yaşlı nüfusun alışkanlıklarına ya da yaşam tarzına dair yapılan çalışmalar devam etmektedir. Ancak 
yaşlı erişkinlerin iletişim biçimi ve sosyalleşme faktörleri ile ilgili henüz yeterli düzeyde araştırma 
bulunmamaktadır. Günümüzün iletişim biçimi olan ve sanal ortam kullanıcıları tarafından bir alışkanlık 
haline gelen sosyal medya kullanımı, her kültürden ve her kesimden geniş kitlelerin, sosyal taleplerine 
yanıt verirken; aynı zamanda bu ortamı eleştirenlerin odak noktasında bulunmaktadır. Yeni iletişim 
ortamlarının gelişmesi, her kesimden bilgi iletişim teknolojilerine olan ilginin artması, sosyal medyanın 
gücünü arttırmakta, sosyalleşme kavramına da yeni bir boyut kazandırmaktadır (Vural ve Bat, 2010). 

Sosyal medya, en önemli iletişim araçlarından birisidir. İnternet kullanma sıklığının artmasıyla birlikte 
sosyal medya kullanım sıklığı da yükselmiştir. Hatta yakın gelecekte internet kullanımın önemli bir 
kısmının sosyal medya tarafından sağlanacağı düşünülmektedir. Medya kullanımı insanları sosyal ve 
duygusal gelişimlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle internet üzerinden bağlantı kurulan 
Facebook, Twitter, MySpace, Friendster, Live Journal ve Bebo gibi sosyal medya ağları üzerinden 
kullanıcılar kullanıcı adı ve fotoğraf gibi profil bilgilerini kullanarak başkalarıyla iletişim 
kurabilmektedir (Balcı ve Koçak, 2017). 

Sosyal medya, sürekli güncellenebilmesi, çoklu kullanıma açık olması, sanal paylaşıma olanak tanıması 
vb. açısından en ideal mecralardan biri olarak kendini göstermektedir. İnsanlar sosyal medyada günlük 
düşüncelerini yazmakta, bu düşünceler üzerine tartışabilmekte ve yeni fikirler ortaya 
koyabilmektedirler. Ayrıca kişisel bilgilerinin yanında çeşitli fotoğraflar, videolar, paylaşabilmekte, iş 
arayabilmekte ve hatta bulabilmekte ayrıca sıkılmadan gerçek dünyayı sanal ortamda 
yaşayabilmektedirler. Bu durum gün geçtikçe tüm dikkatlerin bu alana yönelmesine sebep olmakta ve 
yenilenen sanal dünyaya yeni bir kavramsal çerçeve çizmektedir (Vural ve Bat, 2010).  

Gelişen teknoloji sonucu sosyal medya yaygın kullanılırken, ‘Yaşlı bireyler sosyal medya kullanımının 
neresindedir ve ‘Sosyal medyanın geriatrik iletişim biçimi oluşturabilmesi mümkün müdür?’  soruları 
ışığında literatür incelemesi yapılmıştır.  

2.Yaşlılık

Yaşlılık, günümüzde problem haline gelen, yaşlanma durumunun yer aldığı uzun bir süreçtir. Yunanca 
“Geras” yaşlılık, “iatros” ise hizmet veya bakım anlamına gelen kelimeler olup “Geriatri” yaşlı kişilerin 
bakım ve tedavisi manasına gelmektedir. “Gerontoloji” ise yaşlanma sürecinin bilimsel olarak 
incelenmesidir (Ardahan, 2010). “Yaşlılık” ise sözlük anlamı olarak yaşlı olma, artmış yaşın etkilerinin 
ortaya çıkması olarak betimlenmektedir (Beğer ve Yavuzer, 2012).  

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yaşlılığı kişinin çevreye uyum sağlama yeteneğinin yavaş yavaş azalması” 
olarak tanımlamaktadır. OECD, 1992 yılında yaşlıyı, “Davranış ve ihtiyaçları değişen heterojen bir 
gruptan oluşan 65yaş üzerindeki insanlar” olarak tanımlamaktadır (Kurt vd., 2010).  DSÖ, yaşlılığı 
biyolojik yaş ölçütüne göre dört grupta incelemektedir: DSÖ’ye göre 45-59 yaşlar arasındaki bireyler, 
orta yetişkin; 60-74 yaş arası bireyler, yaşlı; 75- 89 yaş arası bireyler, ileri yaşlı; 90 ve üstü bireyler çok 
yaşlı (ihtiyar) olarak sınıflandırılmaktadır (Öğüt ve Atay, 2012; Demir Çelebi ve Yukay Yüksel, 2014). 
Yaşlılığı sadece kronolojik ve biyolojik olarak ele almayan çok sayıda araştırma bulunmaktadır. 
Kronolojik yaş, yaşlanma ile ilgili bilgi vermez; yaşlılığın anlaşılması, psikolojik, kültürel ve sosyal 
düzlemlerin bütüncül bir şekilde incelenmesi ile mümkündür. 

• Biyolojik yaşlılık; insanın organizmasındaki işlevlerin azalması ve hücrelerin giderek kaybolmasıdır.

• Kronolojik yaş; doğumdan başlayarak ölüme kadar geçen süreyi yaş sınıflandırması ile değerlendirir.

• Psikolojik yaş; bireyin olduğu değil, hissettiği yaşı ifade eder.

• Sosyal yaşlılık ise; bireyin çevresinin kişiyi yaşlı olarak algılaması ve mevki-rol kayıpları ile aşamalı
olarak geri planda olmaktır (Aközer vd., 2011; Gürsoy Çuhadar ve Lordoğlu, 2016).

Yaşlanma için önerilen kapsamlı tanım ise şudur: Gelişim, genç erişkin yaşamı ya da ihtiyarlık 
sırasındaki zamanla görülen herhangi bir değişiklik anlamına gelebilen kolay tanımlanamayan bir 
konuşma dili terimidir. Yaşlanma değişiklikleri iyi yönde olabilir (Akıl kazanımı); yaşamsal veya ölüm 
tehlikesi riski yoktur (Erkek tipi kellik); veya tersi (Arteriosklerozis) olabilir. Ancak burada, 
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yaşlanmanın ters etkileri, yani fizyolojik ve kavramsal açıdan sağlıklı erişkinlerin yaralanma, hastalık 
ve �ölüme karşı incinmenin arttığı, daha az sağlıklı kişiler haline dönüştükleri olaylar üzerine 
yoğunlaştıracaktır. Günümüzde, ihtiyar, kıdemli (senior) ve daha yaşlı erişkinler terimleri, 65 yaş ve 
daha üstündeki kişileri tanımlamak için birbirinin yerini tutabilecek şekilde kullanılmaktadır (Özbek ve 
Öner, 2008). 

Dünyada ülkelere göre incelendiğinde, gelişmiş ülkelerdeki nüfusun daha fazla yaşlandığı 
görülmektedir. Türkiye’nin de içinde bulunduğu bazı ülkeler ise, Türkiye de dâhil olmak üzere, yaşlılığa 
doğru hızla ilerlemektedir. Ülkeler düzeyinde toplumsal yaşlılık analiz edildiğinde, genel olarak 
(Aközer vd., 2011; Akyıldız, 2013): 

1. Genç Toplumlar: Nüfusun %4’den azı 64 yaşın üzerindedir. Az gelişmiş ülkelerden Güney Asya, 
Afrika, Orta Amerika ülkeleri örnek verilebilir.  

2.Erişkin Toplumlar: 64 yaş üzerindeki nüfus %4-7 arasındadır. Güney Amerika, Çin, Türkiye, Batı 
Asya.  

3.Yaşlı toplumlar: Yaşlı Nüfus oranı:%7-10 arasındadır. Japonya, Kanada, Yeni Zellanda, Avustralya 
gibi ülkelerdir. 

4.Çok yaşlı toplumlar: Yaşlı nüfus oranı %10’nun üzerindedir. Norveç,İrlanda, İsveç, Finlandiya vb. 
Avrupa ülkeleri bu gruba girmektedir. 

2050 yılı için tahminlere göre; Dünyada 314 milyon kişi 80 yaş ve üzerinde, 61milyon 90 ve üzeri yaşta, 
3.2 milyon kişi de 100 yaşınıaşmış olacaktır. 65 yaş ve üzeri her yüz kişiden 55’i kadın ve 100 yaş üstü 
her yüz kişiden 6’sının kadın olacağı tahmin edilmektedir (Mandıracıoğlu, 2010). Şekil 1.’de 
gösterildiği gibi; 2000 yılında Türkiye’deki 65-80 yaş grubundaki nüfusun oranı %6 iken, 2050 yılında 
ise %17 olması beklenmektedir (Akın, 2012). 

 

 
Şekil 1.Türkiye nüfusunda 2000 ve 2050 yılları için yaş gruplarının toplam nüfus içindeki payları (%) 

 

2.1.  Yaşlı Bireylerin Yaşadığı İletişim Güçlükleri 

Yaşlılıkta fiziksel görünüm, güç, rol ve bulunulan konum açısından kayıplar yaşanmakta,fiziksel-mental 
yetersizlikler ve hastalıklar sonucu bağımlılık artmaktadır. Bunlara bağlı olarak üzüntü, suçluluk, 
karamsarlık, mutsuzluk gibi duygularla karakterize depresif bozukluklar gelişebilmektedir. Yaşlılık, 
zihin süreçlerinde genel olarak yavaşlamanın yanısıra kısa süreli bellek, öğrenme, istemli dikkat gibi 
yüksek bilişselişlevlerde önemli, geriye dönüşü olabilen bozukluklara neden olmaktadır (Şahin vd., 
2012).  

Yaşlı erişkinlerde bir dizi iletişim değişiklikleri de yaşanabilmektedir. Bunlar görsel kayıplarla birlikte, 
duyusal yeteneklerdeki düşüşlerde olabilir (Williams, 2013). Örneğin, yaşlılarda sıklıkla gözlenen 
işitme kayıpları neredeyse beklenen ve fazla ciddiye alınmayan bir yetersizliktir. İşitme kaybı pek ciddi 
olmasa da, bireyin iletişim yetisini etkilemesi açısından beklenenden daha sıkıntılı olabilir. Kendi 
deneyimlerinden aktardıkları raporlara göre, yaşlıları en çok üzen sorunlardan biri ‘En bilinen’ 
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sözcükleri bile hatırlayamaz olmalarıdır. Tüm yaşlarda gözlenebilecek sözcük bulma güçlükleri yaşla 
birlikte en çok etkilenen bilişsel sorundur. Bu tür yetersizlikler, yaşlıların iletişimlerini azaltan ve dil 
yeterliliklerinin başkaları tarafından ‘Zayıf’ olarak değerlendirildiği bir sonucu hazırlar (Maviş ve 
Özbabalık, 2006).  

Yaşlanmanın sosyal anlamına bakıldığında; toplumlar arasında farklılıklar göstermektedir. Yaşlılıkta 
toplumsal rol, sorumluluklar ve ilişkilerde oldukça önemli olan birçok değişiklikler ortaya çıkmaktadır. 
Yaşlanmayla birlikte birey kendine özgü rol ve sorumlulukları olan yeni bir toplumsal konuma geçer. 
Toplum yaşlı bireyden daha önce beklediği şeyleri beklememeye hatta bazı davranışları yaptığında daha 
önce yaptırım uyguladığı halde şimdi “Hoş görmeye ve affetmeye” başlar. Yaşlanma sosyal bir geri 
çekiliş ve yaşamın birçok alanında (İş, gelir, sağlık gibi) rol, statü kaybedilmesi anlamına 
gelebilmektedir (Yerli, 2017). 

Atilla ve diğerlerinin (2012) yaptığı bir çalışmada bir hekimden alınan nitel veri aslında durumu 
özetlemektedir: “Bizim alanımızda (Geriatri) hasta ile görüşmek zordur, o yüzden hasta yakınıyla 
görüşürüz. İletişim problemlerimiz, hasta ile değil de yakınıyla görüşmekten yani dolaylı yoldan çözüm 
aramaya uğraşmaktan kaynaklanıyor olabilir”. 

Aşağıdaki ölçütler yaşlı bireyler ile iletişimi arttırmaya yardımcı olabilir (Cingi vd., 2015): 

• Konuştuğunuz dili olabildiğince sadeleştirin.

• Bebekle konuşur gibi konuşmaktan ve ‘Tatlım’, ‘Canım’ gibi hitaplardan kaçının.

• Çok yüksek sesle veya abartılı tonlama ile konuşmayın.

• Normal bir konuşma hızında konuşun. Çok hızlı ve çok yavaş konuşmayın.

• Önemli noktaları tekrarlayın ve detaylandırın.

• Hastaya sözlü olarak ne anlattığınıza ek olarak yazılı bilgi de sağlayın; resimleri kullanarak anlatmayı
deneyin.

• Ortam sessiz olmalıdır.

• Hasta işitme cihazı ve gözlük kullanıyorsa, hastayla iletişim kurduğunuzda çalıştığından emin olun.

• Yaşlı insanlar ile konuşma sırasında acele etmeyin. Çünkü onların işitme, anlama ve bilişsel
yetenekleri azalmaktadır.

Yaşlılar ile yüz yüz iletişim, sosyal ağ ile kurulan iletişimden daha iyi olabilir. Ancak, emeklilikle 
birlikte birey daha önceden kararlar alıp belirleyici rol oynadığı bir yaşam döneminden, ikinci planda 
olduğu bir yaşam dönemine geçer. Emekliliğine hazırlanmayan bireyler kendini boşlukta hissedebilir, 
bireysel üretkenliğin kaybı, sosyal ilişkilerde sınırlanmalara yol açar. Bağımlı olma durumu ise yaşlı 
bireyin özgüveninin sarsılmasına neden olur. Oysa ki hayatın hiçbir evresinde insanın büyük sosyal 
gruplara dâhil olma ihtiyacında bir azalma olmaz (Yerli, 2017). Bu durum, yaşlılarda depresyonu 
tetiklemektedir. 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne göre dünyada yaşlı bireylerde gözlemlenen hastalıkların başında 
depresyon gelmektedir. Dünya’da yaşlı bireyler de depresyon belirtilerinin görülme sıklığı %8,9-30 
arasında değişmektedir (Yazan vd., 2017). Tedavi edilmediğinde erken ölüm, genel sağlık durumunda 
bozulma gibi olumsuz sonuçlar ortaya çıkarmakta, uygun tedavisinde ise yaşam kalitesi artmaktadır. 
Yapılan çalışmalarda depresyon puanları yükseldikçe, kronik hastalık sayısı arttıkça ve yaşlı günlük 
yaşam aktivitelerini yerine getiremedikçe yaşam kalitesi puanlarının düştüğü belirlenmiştir (Zincir vd., 
2008).  

3. Sosyal Medya

İlk olarak sosyolog Stanley Milgram (1967) tarafından ortaya atılan küçük dünya (small world) 
fenomeni, insanların internet ortamında bağlantılar oluşturarak iletişime geçmeye başlamalarıyla 
güçlenmiştir. Sosyal medya en basit ifadeyle internet kullanıcılarının birbirleriyle çevrimiçi iletişim 
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kurmalarına olanak veren, içerik paylaşımı ve kişisel yorumlar gibi aktivitelere dayalı sosyal ağ 
siteleridir (Özdemir vd., 2014).  

Sosyal medya ile geleneksel medya arasındaki başlıca fark, sosyal medya sitelerinde içeriğin 
çoğunluğunun kullanıcılar tarafından oluşturulmuş olmasıdır. Bu durum kullanıcıların kontrolü dışında 
hemen hemen tüm içeriği yayıncı tarafından belirlenen geleneksel medyanın tam tersidir. Bu nedenle 
sosyal medya ağlarındaki medya içeriği ağda yer alan kullanıcıların sayısı oranında büyüyen bir yapıya 
sahiptir (Soydan, 2012).  

Borges sosyal medyayı, insanların internet ortamında birbirleriyle interaktif olarak iletişim kurduğu, 
görüşlerini paylaştığı bir yapı, Palmer ve Lewis, bilgi ve içerik paylaşımını, işbirliğini ve kolay 
etkileşimi amaçlayan medya platformu ve online uygulamalar olarak tanımlamaktadır. Akar ise sosyal 
medyayı web 2.0 teknolojileri üzerine kurulan daha derin sosyal etkileşime, topluluk oluşumuna ve 
işbirliği projelerini başarmaya imkan sağlayan web siteleri olarak görmektedir. Diğer bir yaklaşımla ise 
sosyal medya; katılımcılarının çevrimiçi (online) ortamlarda kendilerini ifade etme, iletişime geçme, 
gruplara katılma ve bu ortamlara fikir, yorum ve yayınlarıyla katkıda bulunma imkanı sağlayan sosyal 
içerikli web siteler olarak tanımlanabilir (Köksal ve Özdemir, 2013).  

Sosyal medya en yüksek derecede paylaşımın gerçekleştiği, çevrimiçi (online) medyanın yeni bir türü 
olarak fırsatlar sunduğu en yeni fikirlerden biridir ve aşağıdaki özellikleri içerir (Soydan, 2012; Solmaz 
vd., 2013): 

Katılımcılar: Sosyal medya katılımcıları cesaretlendirir ve ilgili olan her bir kullanıcıdan geri bildirim 
alır. 

Açıklık: En çok sosyal medya servisleri geribildirime ve katılımcılara açıktır. Bu servisler oylama, 
yorum ve bilgi paylaşımı gibi konularda cesaret aşılarlar. Bunlar çok nadir ulaşıma yönelik engeller 
koyarlar. 

Konuşma: Geleneksel medya yayına ilişkin iken (içerik aktarımı ya da dinleyiciye bilgi ulaşımı), sosyal 
medya iki yönlü konuşmaya olanak tanıması bakımından daha iyidir. 

Toplum: Sosyal medya topluluklara çabuk ve etkili bir oluşum için izin verir. Topluluklar da böylece 
sevdikleri fotoğraf, politik değerler, favori TV şovları gibi ilgili oldukları şeyleri paylaşırlar. 

Bağlantılılık: Sosyal medyanın çoğu türü, bağlantılı işler gerçekleştirir; diğer siteler, araştırmalar ve 
insanların ilgili oldukları herhangi bir konuda link verilmesine olanak tanır. 

Sosyal medya, özellikle toplumun davranışlarını etkilemesi bakımından önemlidir. Öte yandan sosyal 
medya diğer insanların davranışlarını etkilemede birtakım avantajlara sahiptir. Özellikle kullanıcı için 
çok hızlı elde edilen geri bildirimler buna örnek olarak gösterilebilir. Ancak bu avantajları açık bir 
şekilde belirtmek oldukça zordur (Şener ve Samur, 2013).  

4. Geriatrik İletişimde Önemli Bir Rol: Sosyal Medya

İletişim sadece bilgi alışverişi, mesajların aktarılması gibi işlemler değildir. Yaşlı yetişkinler için ağ 
siteleri sosyalleşmenin sürdürülmesinde de önemli bir rol oynamaktadır. İletişim yaşlıların hayatlarında 
kimlik duygusunu sürdürmek, yalnızlığı hafifletmek de dahil olmak üzere anksiyete ve depresyonun 
giderilmesinde oldukça önemlidir (Yorkston vd., 2010). Birçok çalışma, sosyal ağ sitelerinin faydalarını 
kanıtlamıştır (Pfeil, 2007; Hogeboom vd., 2010; Cotten vd., 2012). Ayrıca, yaşlıların yaşam doyumu 
üzerinde sosyal medyanın olumlu etkilere sahip olduğu Ractham ve Techatassanasoontorn (2014) 
tarafından yürütülen araştırma ile de bulgulanmıştır (Balcı ve Koçak, 2017).  

İnternet erişiminin sosyal etkileşimi artırabileceğini gösteren çalışmalar vardır. Yaşlılar arasında bilişsel 
performans, özellikle internette gezinmek bilişsel ve motor yetenekleri ifade etmektedir. Bir nöro 
görüntüleme çalışmasında yer alan 24 yaşlı üzerinde yapılan deney, hem kitap okurken hem de internette 
arama yaparken benzer beyin bölgelerinin aktif olduğunu göstermiştir. Tek fark, internet araması 
prefrontal korteksi; daha yoğun bir şekilde, hızlı kararlardan ve karmaşık bilgi değerlendirmesinden 
sorumlu bir alanı harekete geçirmiştir. Bu yüzden dijital içerilmenin yaşlıların bilişsel yeteneklerini 
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geliştirdiği, fiziksel ve zihinsel sağlıklarına katkıda bulunduğu ve bağımsız bir yaşama sahip olmaları 
için bir fırsat sağladığı iddia edilebilir (Iancu ve Iancu, 2017). 

Amerika’da yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, tüm nüfusta olduğu gibi yaşlılar arasında da 
internetin benimsenmesinin arttığı, 2000’li yılların başlarında internet kullanıcılarının oranı %14 iken 
günümüzde 65 yaş üstündeki yaşlı bireylerin %67’sinin çevrimiçi olduğu belirtilmektedir. Aynı 
araştırma sonuçlarına göre akıllı telefona sahip olanların oranının son beş yılda iki katına çıktığı ve 
özellikle yaşlı yetişkinlerde akıllı telefon kullanımının hızla arttığı belirtilmektedir (Görgün Baran vd., 
2017). 

Fox ve diğerlerinin belirttiğine göre; internet kullanan yaşlılar genellikle eğitimli, zengin ve erkektirler. 
Bu kişilerin %66,6’sı en az kolej mezunu, yıllık geliri 75.000 $’ın üzerinde ve kendi bilgisayarı olan 
kişilerdir. 700 yaşlı bilgisayar kullanıcısının sadece %7’si lise eğitiminin altında bir eğitim almıştır 
(Yıldırım Becerikli, 2013). 

Bugün yaşlı bireylerin yarısı akıllı bir telefona sahipken, 2013’te bu oranın %23 olduğu belirtilmektedir. 
65-69 yaş aralığında akıllı telefon sahiplik oranı %59 iken bu oran 70-74 yaş aralığında %49’a düşmekte
ve 80 yaş üzerinde %17’ye kadar gerilemektedir. Yani akıllı telefonların benimsenme ve kullanımı 70’li
yaşların ortalarında ve ilerisinde kayda değer şekilde düşmektedir. Ev içinde geniş bant hizmetlerine
sahip olan yaşlı sayısında da kayda değer bir artış görülmekte ve yaşlıların yaklaşık yarısının (%51)
evde yüksek hızda internet kullandıkları belirtilmektedir (Görgün Baran vd., 2017).

Ayrıca Adler de (1996) yaşlı erkeklerin interneti yaşlı kadınlardan daha fazla kullandığı bulgusuna 
ulaşmıştır. Yaşlı erkekler internetle daha önce tanışmış olsalar da yaşlı kadınların da internet kullanım 
oranları giderek artmaktadır. Yaşlı kadınlar daha çok sağlıkla ilgili haber ve gelişmeleri takip etmek, bu 
konularla ilgili bilgi edinmek ve online destek gruplarını kullanmak amacıyla internetten 
yararlanmaktadırlar (Yıldırım Becerikli, 2013). Tüm  bunların bir sonucu olarak yaşlılar arasında sosyal 
medya kullanımının arttığı, bugün 65 yaş üzeri yaşlı Amerikalıların %34’ünün Facebook ve Twitter gibi 
sosyal paylaşım sitelerini kullandıkları ancak eğitim seviyesi yüksek bireylerde daha yaygın sosyal 
medya kullanımı görüldüğü belirtilmektedir (Görgün Baran vd., 2017). 

Ciboh (2017)’nun çalışmasına göre; yaşlı yetişkinlerin %41,88’si sosyal ağ sitelerinde arkadaşlar ve aile 
üyeleri ile iletişime geçmektedir. “Sosyal medyada aktif hesabınız var mı?” sorusuna katılımcıların 
yarısı yok, yarısı var yanıtını vermişlerdir. Sosyal medyada hesabı olanlar ağırlıklı olarak Facebook 
kullanmaktadırlar (Yıldırım Becerikli, 2013). 

Yaşlı internet kullanıcıları interneti daha çok kişilerarası iletişimlerini kurmak ve sürdürmek, e-mail ya 
da herhangi bir konuyla ilgili araştırma yapmak için kullanmaktadırlar. Bilgi edindikleri alanlar da daha 
çok sağlık, haber ve hobileridir (Yıldırım Becerikli, 2013). 

Ancak, teknolojinin gelişimi hızlı bir şekilde ilerlediği için yaşlı bireyler tarafından takip edilmesi ve 
benimsenmesi zor olmaktadır. Yaşlı bireyler genel fiziksel durumlarında meydana gelen sorunlardan ve 
bilişsel yeteneklerinin zayıflamasından dolayı birçok yeni teknolojik ürünü kullanamamaktadır, buna 
karşın geçmişte gördükleri teknolojiler ile yakın cihazları daha kolay benimseyebilmektedirler. Örneğin 
radyo ve televizyon bu kategoriye girer ve kısmen cep telefonları da kolay kullanılabilmektedir. Yaşlı 
bireylerin kullanmakta zorlandığı teknolojiler arasında banka ATM’leri, bilet makinaları ve internet 
sayılabilir (Ekici ve Gümüş, 2016). 

2009 yılında yayınlanan bir çalışma,  cep telefonunu yardımsız kullanabilen bireylerin oranı %92.1 ve 
yardımsız bilgisayar kullanabilen bireylerin oranı ise %89.3 olarak gayet iyimser bir tablo çizmiştir. Bu 
kullanım oranları ile yeni teknolojilerin benimsenmesi yolunda ülke olarak konumumuzun iyi bir yerde 
olduğunu söylemek mümkündür ve bu durum, sanıldığının aksine bilgisayar kullanımının giderek 
arttığına işaret etmektedir (Ekici ve Gümüş, 2016). Türkiye’de bireyler gün içerisinde ortalama 7 saatini 
bilgisayar başında, 3 saatini telefonla internete bağlanarak ve 3 saatini sosyal medya platformlarında 
geçirmektedir (http://karaman.gsb.gov.tr/Public/Edit/images/). Yaşlılar arasında ise sosyal medyada 
geçirilen süreye yönelik çekimserlik bulunmaktadır. Zickuhr ve Madden (2012) yaptıkları bir çalışmada, 
50 ile 64 yaş arasındaki yetişkinlerin %77’sinin  interneti kullandıklarını bulmuşlardır.  
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Tekedere ve Arpacı (2016)’nın yaptığı çalışmaya göre; orta yaş ve yaşlı bireylerin yaklaşık olarak yarısı 
internet kullanmayı bilmektedir. İnterneti kullanmayı bilenlerin daha çok araştırma ve bilgi öğrenme ile 
e-mail gönderme için interneti kullandıkları, bunu gündemi takip etme ve eğlence amaçlı internet 
kullanmanın izlediği ortaya çıkmıştır. 

Dr. Özlem Yıldız, sosyal medya sayesinde, kişilerin yaşlılık döneminde de sosyal hayatın içinde 
olabildiklerini belirtirken “Bu da yalnızlık duygusuna iyi gelmektedir. Birbirleriyle sosyal medya 
aracılığıyla yoğun iletişimde bulunup, sanal ortamda video klipler, çiçekler, pastalar gönderiyor, 
takipçiler ediniyor, arkadaşlıklar kuruyor; kısacası iki çift laf etmek için artık torunlarının, çocuklarının 
gözünün içine bakmayabiliyor. Fenomen olanlar olabiliyor, beyin jimnastiği için bulmaca çözmekle 
yetinmek zorunda kalınmıyor, kendilerini yaşları nedeniyle sosyal hayattan dışlanmış hissetmiyor, 
yalnızlıklarına kısmi çare bulabiliyorlar” diyor (Habertürk, 2016).  

Şentürk (2017)’ün yaptığı bir çalışmada yer alan “Sizce Facebook yalnızlık duygunuz olduğunda bunu 
engelliyor mu?” sorusuna dört kişinin hiç yanıt vermemesi ve beden dilleri ile de bu konuda konuşmak 
istemediklerini göstermesi; geri kalanların tamamının da Facebook’un bununla ilgili bir katkısının 
olmadığını beyan etmesi 60 yaş üstü bireylerin hassas olduğunu ve her ne kadar internet ve teknolojik 
araç/ hizmet kullanımları olsa da eski düşünme tarzını, ketumluğu ve özel hayata mahremiyet bakış 
açısını halen koruduğu söylenebilir.  

Erendağ Sümer (2017)’in çalışmasına göre ise; Türkiye’de de Baby Boomers kuşağının sosyal medya 
kullanımının artış gösterdiği görülmektedir. Ayrıca, en çok kullanılan sosyal medya ağının Facebook 
olması yine literatürü destekler niteliktedir. Teknolojik gelişmeleri yaşayan bir kuşak olmasına ve sosyal 
medya kullanmalarına rağmen akıllı cep telefonu kullanırken yardım almaları, internetten alışveriş 
yapmamaları, internet bankacılığı kullanmamaları gibi bulgular da dikkat çekicidir. Ayrıca interneti ve 
sosyal medyayı ağırlıklı olarak gündemi takip etmek için kullandıklarını belirtirken, en çok takip 
ettikleri blog türünü de haber olarak belirtmelerine rağmen sosyal medyaya duydukları güven düzeyinin 
güçlü olmadığı söylenebilir.  

Leist (2013)’in çalışmasına göre ise yaşlı bireylerin internetten uzak durmalarının bazı sebepleri 
bulunmaktadır. Bunlar, internetin veri gizliliği yönünden güven vermeyişi, yaşlı bireylerin çevrimiçi 
sosyal normlar ile çevrim dışı normların farklarını ayırt edemeyişi (Yakın çevrenin sosyal medyada 
candan davranıp, çevrimdışıyken resmi davranması gibi.), kendini ifşa ve temsil biçimlerinin sosyal 
medyada farklı oluşudur. Sonuç olarak, yaşlı kişiler, sosyal ağlarda yayınlanan materyalleri merkezci, 
utanç verici ya da ‘Aptalca ve boş’ olarak tanımlayabilirler. Yine Hope ve diğerlerinin (2014) yaptığı 
çalışmada da sosyal medyanın olumsuz yönlerine atıfta bulunan benzer sonuçlar çıkmıştır. Yaşlı 
bireylerin bu olumsuz fikir ve tutumlarını ortadan kaldırmak için özel eğitim seminerleri geliştirilerek, 
sosyal paylaşım sitelerinin hayatlarına uygunluğu gösterilmelidir (Xie vd., 2012). 

4. Sonuç 

Yaşlılar İnterneti, özellikle de Facebook'u bir iletişim aracı, etkileşim, sosyal içerme, yalnızlık ile 
mücadele ve yaşlanma sürecinde öğrenmenin bir yolu olarak kullanmaktadır. Bu nedenle, Facebook gibi 
sosyal ağlar, yaşlı takipçilerinin genel özelliklerini anlamak açısından önemlidir. Bu takipçilerin genel 
özellikleri, merakları, yaşam tarzları daha iyi anlaşılırsa; uyumlu ve efektif sağlık iletişimi stratejileri 
geliştirilebilir (Silva vd., 2017).  

Ayrıca, inovatif yeni erişim teknolojileri her geçen gün gelişmektedir. Görme engelliler için tasarlanan 
sensörlü gözlükler gibi yenilikler, yaşlı erişkinler içinde bir tasarım fırsatına dönüştürülmelidir.  
Yaşlıların sosyal medyayı kullanarak iletişim halinde kalmasını sağlamak, gittikçe yaşlanan nüfusu olan 
toplumlar için kaçınılmazdır. Çünkü sürekli iletişim içinde olan bireyler, daha mutlu ve yaşam kalitesi 
yönünden tatmin olduklarından bu psikolojik iyilik, bireylerin bedensel sağlıklarını da doğru orantılı 
olarak etkileyecektir. 

Yakın zamanda, simge boyutu ve geri bildirim sistemi geliştirilmiş dokunmatik bilgisayarlar 
kullanılarak, görme bozukluğu olan yaşlı yetişkinler için rehber destek sağlayan web tarayıcı 
kullanılabilir. Hatta görme engeli olan yaşlılar için özel sesli yardım adaptasyonu olabilir. Kas 
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dejenerasyonu olan yaşlı bireyler içinde akıllı mobil sağlık uygulamaları devreye sokularak, yine sese 
duyarlı yazılımlar ile bireylerin sosyalleşmesi sağlanabilir (Piper vd., 2017). Yazılımlar ve web tasarım 
metotları yaşlı erişkinlerin interneti kullanabileceği şekilde modifiye edilmelidir (Zajicek, 2004; 
Zaphiris vd., 2007). 

Araştırılan literatür ışığında, sosyal medyanın yaşlı bireylerin sosyalleşmesinde oldukça etkili olduğu, 
ancak yaşlı erişkinlerin bu iletişim biçimine karşı temkinli yaklaştıkları görülmüştür. Bununla birlikte, 
yaşlı nüfus arasında giderek artan bir internet/sosyal medya kullanımı mevcuttur. Dünyanın yaşlandığı 
göz önüne alınırsa; yaşlıların yaşam standartlarını yükseltecek ve onları iyi hissettirecek iletişim köyleri 
kurulabilir.  
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TÜRKİYE’DEKİ İLLERİN SAĞLIK HİZMETLERİ ARZ VE 
TALEP GÖSTERGELERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI 

Sinem Mut1 
Meryem Turgut 2

İsmail Ağırbaş3 

Özet 

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’deki 81 ilin belirlenen sağlık hizmeti arzı ve talebi değişkenlerine göre 
sınıflandırılmasıdır. Araştırmada, kümeleme analizi yöntemi ile hangi illerin birbirleriyle benzerlik gösterdiği 
belirlenmiştir. İllerin kümelenmesinde etkili olan göstergeler incelenmiş ve kümeler arasındaki farklılıklar 
değerlendirilmiştir. Çalışmada sağlık hizmetleri arz değişkeni olarak 1000 kişiye düşen yatak sayısı, 1000 kişiye 
düşen hastane sayısı ve 1000 kişiye düşen hekim sayısı; talep değişkeni olarak ise 65 yaş ve üzeri nüfus oranı, 
kişi başı hekime başvuru sayısı, yatan hasta oranı ve ameliyat oranı kullanılmıştır. Küme sayısının belirlenmesi 
için hiyerarşik kümeleme yöntemlerinden Ward yöntemi uygulanmış ve illerin 6 kümeye ayrılması uygun 
görülmüştür. Küme sayısı belirlendikten sonra K-ortalama kümeleme yöntemi uygulanmıştır. İllerin 
sınıflandırılması için kullanılan değişkenlerin tamamının kümelerin oluşmasında önemli düzeyde etkin olduğu 
görülmüştür (p<0,05). Ağrı, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt Şanlıurfa, Van, Batman, 
Şırnak ve Iğdır illerinden oluşan dördüncü küme illerinin sağlık hizmeti arzı ve talebi değişkenleri bakımından 
en düşük ortalamalara sahip olduğu belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Kümeleme analizi, sağlık, sağlık hizmetleri arzı, sağlık hizmetleri talebi 

CLASSIFICATION OF THE PROVINCES IN TURKEY ACCORDING TO THE INDICATORS OF 
SUPPLY AND DEMAND IN HEALTHCARE SERVICES 

Abstract 

The aim of this study is to classify of 81 provinces in Turkey according to the variables of supply and demand in 
healthcare services. In the study, the provinces showing similarities with one another were determined through 
clustering analysis. The indicators that were effective in the clustering of the provinces were investigated, and 
the differences between the clusters were evaluated. The numbers of beds, hospitals, and physicians per 1000 
patients were considered as the supply variable, while the rate of the population aged 65 or older, the number of 
applications to a physician per patient, the rate of in-patients, and the rate of operations were considered as the 
demand variable in healthcare services. In order to determine the number of clusters, Ward’s method, which is a 
hierarchical clustering method, was used, and it was decided to divide the provinces into six clusters. After the 
determination of the number of clusters, the K-means clustering method was applied. All the variables used for 
the classification of the provinces were found to be significantly effective in the division of clusters (p<0.05). It 
was determined that the cluster four provinces of Ağrı, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Mardin, Muş, 
Siirt Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak and Iğdır had the lowest means in terms of the supply and demand variables 
in healthcare services. 

Key Words: Cluster analysis, health, supply of healthcare services, demand of healthcare services 

1. Giriş

Sürekli büyüme eğiliminde olan sağlık sektörü, toplumların gelişmişlik düzeylerine paralel olarak 
gelişmekte ve günümüzde toplumsal refah için kullanılan kaynakların önemli bir bölümünü sağlık 
hizmetlerine ayrılan kaynaklar oluşturmaktadır. Her alanda olduğu gibi sağlık sektöründe de var olan 
kıt kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılması önemlidir (Kernick, 2005: 710). Sağlık hizmetleri 
ve piyasasının kendine özgü özellikleri, ülkelerin bütçelerinden sağlık hizmetlerine ayırdıkları payın 
sürekli artması, sağlık sektöründe yaşanan verimsizliklerin önemli boyutlara ulaşması (Çelik, 2016: 
55) gibi nedenlerle son yıllarda sağlık ekonomisi ayrı bir disiplin olarak üzerinde en çok konuşulan ve
tartışılan alanlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

1 Arş. Gör., Ankara Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü, smut@ankara.edu.tr 
2 Arş. Gör., Ankara Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü, turgut@ankara.edu.tr 
3 Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü, agirbas@ankara.edu.tr 
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Sağlık ekonomisi, sağlık hizmeti üretmek amacıyla sağlık sektörüne ayrılmış olan kaynakların en 
etkili ve verimli şekilde nasıl kullanılacağını ve üretilen sağlık hizmetlerinin birey ve gruplar arasında 
dengeli bir şekilde nasıl paylaştırılacağını amaçlayan bilim dalıdır (Tokat, 1994; Akt: Çelik, 2016: 48-
49). Genel anlamda ekonomi biliminin sağlık hizmeti ile ilgili tüm faaliyetlere ve kurumlara 
uygulanmasını ifade eden sağlık ekonomisi, sağlık hizmeti alanında kaynakların etkin ve verimli 
kullanımı, sağlık hizmeti sunucularının organizasyonu, sağlık hizmetlerinin finansmanı, sağlık 
alanındaki yasal düzenlemeleri, sağlık hizmetleri arzı ve talebini vb. faaliyetleri kapsamaktadır 
(Çalışkan, 2008: 32; Tıraş, 2013: 126).  

Sağlık hizmetleri, insanların uzun ve kaliteli bir yaşam sürmesini sağlamak için hastalıkların 
oluşumunu önlemeye yönelik faaliyetlerin yanı sıra hastalıkların teşhisi, tedavisi ve rehabilitasyonunu 
sağlamak için sunulan hizmetlerin tümü (Tengilimoğlu ve ark., 2017: 72) olarak tanımlanmaktadır. 
Sağlık hizmetleri, ekonominin diğer alanlarıyla birçok özelliği paylaşmasına rağmen, ikame 
edilememesi ve ertelenememesi, tüketiminin rastlantısal olması, bilgi asimetrisinin olması, arz ve 
talebin eşitsizliği, uzmanlaşmanın yüksek olması, hizmetin stoklanamaması, dışsallıklar gibi kendine 
özgü özelliklere de sahiptir (Phelps, 2016: 2). Sağlık hizmetleri taşıdığı bu özellikler nedeniyle diğer 
mal ve hizmetlerden farklı bir konumda yer almaktadır. Dolayısıyla, sağlık hizmetleri arz ve talebinin 
etkileşim içerisinde olduğu sağlık hizmetleri piyasası diğer mal ve hizmet piyasalarından farklı 
özelliklere sahiptir. Arz ve talep arasındaki dengesizlik, sağlık hizmetlerinde homojenliğin 
sağlanamaması, tüketicilerin piyasa hakkında tam bilgi sahibi olmaması, piyasaya girişte bazı 
kısıtlamaların varlığı, sağlık piyasalarını diğer piyasalardan ayıran özelliklerdir (Yaylalı ve ark., 2012: 
564). 

Literatürde, talep belirli bir süre içinde farklı fiyat miktarları üzerinden satın alınmak istenen ve 
tüketicilerin satın alma gücü ile desteklenen mal veya hizmetlerin tümünü ifade etmektedir (Köktaş, 
2014: 28). Genel anlamda bir şey satın almak veya tüketmek arzusu anlamına gelen talep, ekonomide 
sadece arzuyu değil, aynı zamanda mal veya hizmet satın alma yeteneğini ve istekliliğini de 
kapsamaktadır. Kişiler sağlıklı olmayı hasta olmaya tercih etmektedir. Dolayısıyla sağlık hizmetlerine 
olan talep kısmen bu tercihin bir ifadesidir. Sağlık hizmetlerini diğer birçok mal ve hizmetten farklı 
kılan şey, aynı zamanda bir yatırım olmasıdır. Çünkü bugün sağlıklı olmak için harcadığınız para 
gelecekte size fayda sağlayacaktır (Cooper ve John, 2012: 707). Bireyin sağlık sorunu ile karşılaştığı 
zaman sağlık kurumlarından faydalanabilmesini ifade eden sağlık hizmetleri talebi,  sadece tedaviye 
yönelik değil aynı zamanda bilgi ve destek amaçlı da olabilmektedir (Mills ve Gilson, 1988: 44). 
Sağlık hizmetleri talebi; fiyat, tüketicinin gelir düzeyi, tüketicilerin beğeni ve tercihleri, finansman 
yöntemi, sağlık kurumlarının fiziki imkânları ve sağlık personelinin tutum ve davranışları gibi birçok 
faktör tarafından etkilenmektedir (Sayım, 2015: 82; Yaylalı ve ark., 2012: 565). 

Ekonomide arz, üreticilerin belirli bir zamanda değişik fiyat seviyelerinde satmak üzere piyasaya 
sundukları mal veya hizmet miktarıdır (Sayım, 2011: 269). Sağlık hizmetleri arzı ise, hekimler, 
hemşireler, klinisyen vb. sağlık personelleri ile sağlık hizmeti üreten kurumlar tarafından verilen 
hizmetleri kapsamaktadır (Cooper ve John, 2012: 709; Çoban, 2009: 35). Sağlık hizmetlerinin arzı, 
piyasadaki mal ve hizmetlerin arzının sınırlı olması, fiyat ve patent konularında yasal sınırlamalar 
(Mutlu ve Işık, 2012: 96) gibi özellikler nedeniyle diğer mal veya hizmetlerin arzından farklı olarak 
ele alınmalıdır. Ayrıca sağlık hizmetleri arzı, fiyat, tıbbi teknoloji, sağlık işgücü, yatırım durumu, 
kapasite kullanım oranı vb. faktörlerden etkilenmektedir (Folland ve ark., 2007: 25). Yaşlı nüfusun 
artması, hastaların beklentilerinin artması, gelişen tıbbi teknoloji ve tedavilerle daha fazla bakım 
imkânı sağlık hizmetlerinde talep artışına neden olmaktadır (Dawlatly, 2017).  

Türkiye’de sağlık hizmetlerine yönelik istatistikler incelendiğinde sağlık hizmetleri talebinin yıllar 
itibariyle artış eğiliminde olduğu dikkat çekmektedir. 2002 yılında % 6,6 olan 65 yaş ve üzeri nüfus 
oranı 2016 yılında % 8,3’e ulaşmıştır. Yaşlı nüfusun artması, fiziksel, psikolojik, fonksiyonel sorunlar 
ile akut ve kronik hastalıkların artacağını, bunun sonucu olarak da sağlık hizmetlerinin kullanımının ve 
maliyetinin de yükseleceğini göstermektedir. Ayrıca sağlık hizmetleri talebinin bir göstergesi olarak 
kişi başı hekime başvuru sayısı da 2002 yılında 3,1 iken, artış trendi göstererek 2016 yılında 8,6’ ya 
ulaşmıştır. 2002 yılında 2.806.588 olan yatan hasta sayısı ise 2016 yılında 13.452.686’ ya yükselmiştir 
(Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 2017). 
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Sağlık hizmetleri arzı tarafında da artışlar söz konusudur. Türkiye’de 2002 yılında 1156 olan hastane 
sayısı 2016 yılında 1510’a yükselirken, hastane yatağı sayısı da 2002 yılında 159.771’den 2016 
yılında 217.771’e ulaşmıştır. Türkiye’de özel sektöre ait hastane sayısının 2002 yılında 271’den 2016 
yılında 565’e yükselmesine rağmen özel sektörün payının kamu sektörüne göre düşük olduğu 
görülmektedir. 2016 yılı verilerine göre Türkiye’de hastanelerin % 58’inin ve hastane yatağının ise % 
61’inin kamuya ait olduğu görülmektedir (Tablo 1).  

Tablo 1. Yıllara ve Sektörlere Göre Hastane ve Hastane Yatağı Sayısı, Türkiye 
Hastane Sayısı Hastane Yatağı Sayısı 

2002 2016 2002 2016 
Sağlık Bakanlığı 774 876 107.394 132.921 
Üniversite 50 69 26.341 37.707 
Özel 271 565 12.387 47.143 
Diğer 61 - 18.349 - 
Toplam 1.156 1510 164.471 217.771 

Kaynak: Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 2017 

Ayrıca 2002 yılında 1,3 olan 1000 kişiye düşen hekim sayısı 2016 yılında 1,8’e kadar yükselmesine 
rağmen Türkiye’de genel olarak sağlık personeli sayısı yetersizdir (Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 2017). 
Türkiye’nin de üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü- Organisation for Economic Co-
operation and Development (OECD) ülkelerinin 2016 yılında 1000 kişiye düşen hekim sayısı 
ortalaması 3,2 iken, Türkiye’de bu oranın 1,8 ile OECD ortalamasının oldukça altında olduğu ve 
Türkiye’nin OECD ülkeleri içinde 1000 kişiye düşen hekim sayısı açısından son sırada yer aldığı 
görülmektedir (OECD Data, 2018). 

Türkiye’de sağlık hizmetleri arz ve talebinin değişim hızlarında da önemli ölçüde farklılıklar olduğu 
Şekil 1’de görülmektedir. Sınırlı düzeyde artan arza karşılık talebin yıllar itibariyle daha hızlı şekilde 
artması dikkat çekmektedir. Hekim sayısının daha az oranda artmasının nedeni sağlık hizmetlerinde 
arz esnekliğinin düşük olmasından kaynaklanmaktadır (Kutlu ve Ağırbaş, 2017). Sağlık hizmetleri 
emek yoğun bir sektör olduğundan dolayı nitelikli bir sağlık personelinin yetişmesi uzun zaman ve 
maliyet gerektirmektedir. Sağlık hizmetlerinin üretilmesinde sağlık personelinin rolünün önemi ve 
eğitimlerinin de uzun bir zamanı gerektirmesi nedeni ile sağlık hizmetinin fiyatı çok yükselmiş olsa 
bile sağlık hizmeti üreticileri üretmek istedikleri miktarı çok kısa sürede çok yüksek seviyelere 
çıkaramamaktadırlar (Çelik, 2016: 78). Yıllar itibariyle hekime başvuru sayısındaki artışın nedeni de, 
en temelde sağlık hizmetlerinin önündeki engellerin kaldırılmasıyla sağlık hizmetlerine ulaşımın 
kolaylaşması veya toplumun sağlığa daha fazla değer vermeye başlamasıyla bireylerin tüketim 
davranışlarını değiştirmiş olması ile ifade edilebilir (Murt, 2015).  
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Şekil 1. Türkiye’de Yıllara Göre 1000 Kişiye Düşen Hekim Sayısı ve Kişi Başı Hekime Müracaat 
Sayısı (OECD Data, 2018)  

Türkiye’de sağlık hizmetleri arzı ve talebinde her ne kadar yıllar itibariyle artış söz konusu olsa da 
bölgeler ve iller itibariyle dengeli bir dağılım olmadığı görülmektedir. Örneğin; 2002 yılında 
Türkiye’de 3,1 olan kişi başı hekime başvuru sayısı 2016 yılında 8,6 ya ulaşmış (Şekil 1), fakat iller 
bazında incelendiğinde, 2016 yılı için Edirne’de 11,4 olarak gerçekleşen kişi başı hekime başvuru 
sayısının Ağrı’da 6,1 olduğu görülmektedir (Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 2017). 1000 kişiye düşen 
hastane yatağı sayısına göre iller değerlendirildiğinde; Bolu (5,10), Edirne (4,79) ve Isparta (4,40) 
illerinde bu oranın en yüksek, Şırnak (1,30), Hakkari (1,47), Bilecik (1,47), Muş (1,7) illerinde ise en 
düşük olduğu görülmektedir (Türkiye İstatistik Kurumu, 2018). Dolayısıyla sağlık hizmetleri arzı 
kapsamında her ilin nüfusuna ve sosyo-ekonomik yapısına uygun şekilde hastane sayıları, doktor ve 
diğer sağlık personeli sayıları ile sağlık hizmetleri talepleri aynı değildir. Bu bağlamda illerde sağlık 
hizmetleri arz ve talebi benzer düzeyde gerçekleşmemektedir.  

2. Gereç ve Yöntem

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de yer alan illerin belirlenen sağlık hizmeti arzı ve talebi 
değişkenlerine göre sınıflandırılmasıdır. Araştırmada, Kümeleme Analizi (KA) yöntemi ile hangi 
illerin birbirleriyle benzerlik gösterdiği belirlenmiş, illerin kümelenmesinde etkili olan göstergeler 
incelenmiş ve kümeler arasındaki farklılıklar değerlendirilmiştir. Yapılan literatür incelemeleri 
sonucunda çeşitli sağlık göstergeleri açısından Türkiye’deki illerin sınıflandırılmasına yönelik 
çalışmalar olmasına rağmen (Tekin, 2015; Çelik, 2013) sağlık hizmeti arzı ve talebi değişkenleri 
kullanılarak yapılmış herhangi bir sınıflandırma çalışmasına rastlanmamıştır. Bu yönü ile araştırmanın 
özgün olduğu ve alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Araştırmanın evrenini Türkiye’de yer alan 81 il oluşturmaktadır. Araştırmada, örneklem seçimi 
yapılmamış ve tüm evrene ulaşılmıştır. Araştırma kapsamında kullanılacak değişkenlerin belirlenmesi 
için geniş bir literatür taraması yapılmıştır. Yapılan taramalar sonucunda 1000 kişiye düşen yatak 
sayısı, 1000 kişiye düşen hastane sayısı ve 1000 kişiye düşen hekim sayısı arz değişkeni olarak; 65 yaş 
ve üzeri nüfus oranı, kişi başı hekime başvuru sayısı, yatan hasta oranı ve ameliyat oranı ise talep 
değişkeni olarak analize dahil edilmiştir. Analizlerden elde edilecek sonuçların güvenirliliği açısından 
yatan hasta sayısı ve ameliyat sayısı illerin nüfuslarına oranlanarak kullanılmıştır. Ayrıca yatan hasta 
oranı ve ameliyat oranı değişkenleri sağlık hizmetlerinin kendine has özelliklerinden biri olan arzın 
talep yaratması çerçevesinde ele alınmış olup talep değişkeni olarak kullanılmıştır. Araştırma 
kapsamında illerin sağlık teknolojilerinden yararlanma düzeylerini temsil etmesi için kişi başına düşen 
MRI, BT, CT ünitesi sayısı gibi değişkenlerin arz değişkeni olarak analize dahil edilmesi düşünülmüş 
fakat ilgili değişkenlere ilişkin veri bulunmadığı için kullanılamamıştır.  

Araştırmada kullanılan değişkenlere ilişkin veriler çok sayıda verinin bulunduğu Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK)’ndan ve Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2016’dan elde edilmiştir. Arz ve 
talep değişkenlerine ilişkin veri erişiminin yüksek olduğu 2016 yılına ait veriler kullanılmıştır.  

Araştırmada Türkiye’de ki illerin sağlık hizmeti arzı ve talebi değişkenlerine göre sınıflandırılmasında 
KA kullanılmıştır. Yöntem, gözlem ve değişkenlere ilişkin çoklu verilerin birbirine benzerliklerine 
göre gözlem ve değişkenlerin gruplandırılmasına yarayan istatistiksel bir analiz türüdür (Romesburg, 
2004: 2). KA büyük veri setlerinin benzerliklerine göre gruplandırılması için geliştirilen ve yaygın 
olarak kullanılan bir yöntemdir (Şengöz ve Özdemir, 2016: 86).  

KA yöntemleri, hiyerarşik (aşamalı) ve hiyerarşik olmayan (aşamalı olmayan) kümeleme analizi 
yöntemleri olmak üzere iki temel gruba ayrılmaktadır (Sharma ve Wadhawan, 2009: 12). Hiyerarşik 
kümeleme analizi yönteminde, küme sayısı hakkında bilgi sahibi olunmadan birimlerin ve 
değişkenlerin birbiriyle değişik benzerlik ölçütlerine göre kümeleme işlemi yapılmaktadır 
(Koyuncugil ve Özgülbaş, 2009).  Ward yöntemi en yaygın olarak kullanılan gruplayıcı hiyerarşik 
kümeleme analizi yöntemlerindendir (Uçar, 2014: 359). Ward yöntemi, en küçük varyans yöntemi 
olarak da bilinmektedir (Kalaycı,  2016: 333). Ward yönteminde bir kümenin ortasına düşen gözlemin, 
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aynı kümenin içinde bulunan gözlemlerden ortalama uzaklığı esas alınarak toplam sapma karelerinden 
yararlanılır (Sharma ve Wadhawan, 2009: 12).  

Hiyerarşik olmayan kümeleme yöntemi, araştırmacının küme sayısı hakkında ön bilgisinin olduğu 
durumlarda tercih edilmektedir. Birimlerin ayrılabilecekleri küme sayısı belirlendikten sonra, küme 
belirleme kriterine göre birimlerin hangi kümelere gireceklerine karar verilir ve atama işlemleri yapılır 
(Çelik, 2013: 182). Hiyerarşik olmayan kümeleme yöntemleri arasında yaygın olarak kullanılan 
yöntem k-ortalama kümeleme yöntemidir (Özdamar, 2010: 311). K-ortalama kümeleme yönteminde, 
belirlenen her kümeden tipik bir gözlem seçilir ve benzer gözlemler bu tipik gözlem çevresinde 
kümelendirilir (Kalaycı, 2016: 360).  

Araştırma kapsamında KA’nın 4 temel uygulama aşaması sırasıyla yapılmıştır. Birinci aşamada, 
araştırmada kullanılacak değişkenler seçilmiş ve veri matrisi oluşturulmuştur. İkinci aşamada, 
gözlemlerin uzaklık ya da yakınlıklarını belirlemek için uzaklık ölçüsü seçilmiştir. Analizlerde “Kareli 
Öklit Uzaklığı” kullanılmıştır. Üçüncü ve dördüncü aşamada, analizlerde kullanılacak kümeleme 
yöntemi ve türü belirlenmiştir. K-ortalama kümeleme yönteminin uygulanmasında küme sayısının 
araştırmacı tarafından belirlemesi gerekmektedir (Kalaycı, 2016: 360). Araştırmalarda, yöntemin bu 
sınırlılığının aşılması ve daha objektif yaklaşılarak küme sayısının belirlenebilmesi için hiyerarşik 
yöntemlerden Ward yöntemi seçilmiştir. Yöntemin matematiksel olarak üstün oluşu ve rahatlığı 
günümüzde birçok alanda kullanılmasına olanak tanımaktadır (Cohen ve Shannon, 1981).  

Araştırmada kullanılan değişkenlere ilişkin ölçek farkının giderilmesi için KA yapılmadan önce 
değişkenlerin her biri yaygın olarak kullanılan standartlaştırma biçimi olan “Z skorları” olarak da 
bilinen standart değerlere dönüştürülmüştür. Değişkenlerin standartlaştırılması ve hiyerarşik 
kümeleme yöntemlerinden Ward yönteminin uygulanması sonucunda küme sayısına karar verilmiştir. 
Bu aşamadan sonra hiyerarşik olmayan kümeleme analizi yöntemlerinden K-ortalama kümeleme 
analizi yöntemi uygulanmıştır. Hiyerarşik ve hiyerarşik olmayan yöntemlerin birlikte kullanılması 
yararlıdır. Bu durum hiyerarşik olmayan kümeleme yönteminde küme sayısının belirlenmesinde 
araştırmacıya yol gösterebilecektir (Alpar, 2013). Küme sayısı belirlendikten sonra k-ortalama 
kümeleme analizi sonucunda illerin hangi kümelere dahil olduğu, her kümenin değişkenler açısından 
merkezleri ve kümeler arası uzaklık tablolarına ulaşılmıştır. Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 
testi sonucunda, değişkenlerin kümeler itibari ile farklılığı belirlenmiştir. Ayrıca analizler sonucunda 
elde edilen bulgular Kalkınma Bakanlığı4 (2013) tarafından yayımlanan illerin sosyo-ekonomik 
gelişmişliklerine göre sınıflandırması çalışması bulguları ile karşılaştırılmış ve yorumlanmıştır. İlgili 
analizlerin yapılmasında SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 22.0 programı 
kullanılmıştır.  

3. Bulgular

Araştırma kapsamında, Türkiye’de yer alan iller belirlenen sağlık hizmeti arzı ve talebi değişkenlerine 
göre KA ile sınıflandırılmıştır. Araştırmanın bu bölümünde, analizler sonucunda elde edilen bulgulara 
yer verilmiştir. Araştırmada kullanılan değişkenlere ait tanımlayıcı istatistikler Tablo 2’de 
verilmektedir. 

4 Kalkınma Bakanlığı, 9 Temmuz 2018 yılında yayımlanan 703 numaralı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birleştirilmiş ve yeni ismi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmuştur. 
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Tablo 2. Değişkenlere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

       Analizde Kullanılan Değişkenler Min Max X̅ SS 

Arz 
Değişkenleri 

1000 kişiye düşen yatak sayısı 1,30 5,10 2,6853 0,80665 
1000 kişiye düşen hastane sayısı 0,01 0,07 0,0240 0,01080 
1000 kişiye düşen hekim sayısı 0,83 3,10 1,5386 0,43542 

Talep 
Değişkenleri 

Kişi başı hekime başvuru sayısı 4,20 11,40 8,4148 1,36337 
65 yaş ve üzeri nüfus oranı 3,30 20,80 9,9753 3,66072 
Yatan hasta oranı 0,06 0,26 0,1663 0,04510 
Ameliyat oranı 0,01 0,11 0,0510 0,01934 

Türkiye’de bulunan illerin KA ile kümelere ayrılmasında küme sayısının belirlenmesi için gruplayıcı 
hiyerarşik yöntemlerden Ward yöntemlerine göre analizler yapılmıştır. Ölçek farkının giderilmesi için 
KA yapılmadan önce değişkenlerin her biri yaygın olarak kullanılan standartlaştırma biçimi olan “Z 
değerleri” olarak da bilinen standart değerlere dönüştürülmüştür ve analizler yapılmıştır. Ward 
yöntemine ilişkin ağaç grafiği Şekil 2’de verilmiştir. 
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Şekil 2. Ward Metodu Kullanılarak Oluşturulan Ağaç Grafiği 
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Ağaç grafiğinin verildiği Şekil 2 incelenmiş ve en uygun küme sayısının yaklaşık 0-5 aralığında altı 
olduğuna karar verilmiştir. İllerin belirlenen göstergelere göre altı kümeye ayrılmasına karar 
verildikten sonra hiyerarşik olmayan kümeleme analizi yöntemlerinden k-ortalama kümeleme analizi 
yöntemi uygulanmıştır. K-ortalama kümeleme analizi sonucunda illerin hangi kümelere dahil olduğu, 
her kümenin değişkenler açısından merkezleri ve kümeler arası uzaklık tablolarına ulaşılmıştır. Tek 
Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) testi sonucunda, değişkenlerin kümeler itibari ile farklılığı 
belirlenmiştir.  

K-ortalama kümeleme analizi yöntemiyle elde edilen kümeleme sonucunda illerin oluşturdukları
kümeler Tablo 3’de verilmiştir. Tablo 2 incelendiğinde birinci kümede 24 ilin, ikinci kümede 2 ilin,
üçüncü kümede 11 ilin, dördüncü kümede 13 ilin, beşinci kümede 18 ve altıncı kümede 13 ilin yer
aldığı görülmektedir.

Tablo 3. K-ortalama Kümeleme Analizi Yöntemiyle Elde Edilen Kümeleme Sonuçları 
1.küme 2. küme 3. küme 4. küme 5. küme 6. küme
Adana Kırşehir Afyon Ağrı Aydın Amasya

Adıyaman Sinop Bilecik Bitlis Bolu Artvin
Ankara Erzincan Diyarbakır Denizli Balıkesir
Antalya Gümüşhane Gaziantep Edirne Burdur
Bingöl Kütahya Hakkari Eskişehir Çanakkale
Bursa Muğla Mardin Isparta Çankırı 
Elazığ Nevşehir Muş İzmir Çorum 

Erzurum Tokat Siirt Kırklareli Giresun 
Hatay Yozgat Şanlıurfa Manisa Kastamonu 
Mersin Bayburt Van Rize Ordu 
İstanbul Karaman Batman Samsun Tunceli 

Kars Şırnak Sivas Bartın 
Kayseri Iğdır Trabzon Ardahan 
Kocaeli Uşak 
Konya Zonguldak 

Malatya Kırıkkale 
Kahramanmaraş Yalova 

Niğde Karabük 
Sakarya 
Tekirdağ 
Aksaray 

Kilis 
Osmaniye 

Düzce 

Kümelemede kullanılan sağlık hizmeti arz ve talep değişkenlerinin kümeler itibari ile ortalamaları 
Tablo 4’te verilmiştir. Tablo 4’te verilen arz ve talep değişkenlerinin altı kümedeki ortalamaları 
incelendiğinde, ikinci kümede 65 yaş üstü nüfus ortalamasının en yüksek; üçüncü kümeyi oluşturan 
illerin yatan hasta oranı ortalamasının en düşük; dördüncü kümeyi oluşturan illerin 1000 kişiye düşen 
yatak sayısı, 1000 kişiye düşen hekim sayısı, kişi başı hekime başvuru sayısı, 65 yaş ve üzeri nüfus 
ortalamasının en düşük; beşinci kümeyi oluşturan illerin 1000 kişiye düşen yatak sayısı, 1000 kişiye 
düşen hekim sayısı, kişi başı hekime başvuru sayısı, yatan hasta oranı ve ameliyat oranının en yüksek; 
altıncı kümeyi oluşturan illerin ise 1000 kişiye düşen hastane sayısı ortalamasının en yüksek olduğu 
görülmektedir. Ayrıca 1000 kişiye düşen hastane sayısı ortalamasının birinci ve dördüncü kümelerde 
aynı ve en düşük olduğu, yatan hasta oranının üçüncü ve altıncı kümelerde aynı ve en düşük olduğunu 
benzer şekilde ameliyat oranının ise ikinci, üçüncü, dördüncü ve altıncı kümelerde aynı ve en düşük 
olduğu belirlenmiştir.  
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Tablo 4. Arz ve Talep Değişkenlerinin Kümeler İtibari ile Ortalamaları 

 Arz ve Talep Değişkenleri 
Kümeler 

1 2 3 4 5 6 
1000 kişiye düşen yatak sayısı 2,69 2,20 2,36 2,07 3,51 2,50 
1000 kişiye düşen hastane sayısı 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 0,04 
1000 kişiye düşen hekim sayısı 1,66 1,30 1,37 1,12 1,93 1,37 
Kişi başı hekime başvuru sayısı 8,49 8,30 8,01 6,59 9,81 8,53 
65 yaş ve üzeri nüfus oranı 7,96 19,60 11,35 4,44 11,51 14,46 
Yatan hasta oranı 0,18 0,15 0,14 0,15 0,20 0,14 
Ameliyat oranı 0,06 0,04 0,04 0,04 0,07 0,04 

Aşağıda Tablo 5’de son küme merkezleri arasındaki uzaklıklara ait bulgulara yer verilmiştir. 
Son küme merkezleri arasındaki uzaklıklara ilişkin çizelge incelendiğinde üçüncü ve beşinci 
kümelerin birbirlerine en yakın kümeler (2,215), ikinci ve dördüncü kümelerin ise birbirine en uzak 
kümeler (15,259) olduğu görülmektedir.  

Tablo 5.  Son Küme Merkezleri Arasındaki Uzaklıklar 
Kümeler 1 2 3 4 5 6 

1 
2 11,655 
3 3,454 8,253 
4 4,086 15,259 7,070 
5 3,880 8,362 2,215 7,941 
6 6,509 5,153 3,154 10,221 3,422 

Kümeleme analizinde sağlık hizmeti arzı ve talebi değişkenlerinin kümeler itibari ile farklılığının 
öğrenilmesi için ANOVA testi uygulanmıştır. K-ortalama kümeleme analizi sonucu oluşan kümelere 
ilişkin ANOVA testi sonuçları Tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 6.  K-ortalama Kümeleme Analizi ANOVA Sonuçları 

Arz ve Talep Değişkenleri Küme Kareler 
Ortalaması df Hata Kareler 

Ortalaması df F p 

1000 kişiye düşen yatak sayısı 3,847 5 0,438 75 8,792 0,000 
1000 kişiye düşen hastane sayısı 0,001 5 0,000 75 7,717 0,000 
1000 kişiye düşen hekim sayısı 1,254 5 0,119 75 10,573 0,000 
Kişi başı hekime başvuru sayısı 16,082 5 0,911 75 17,663 0,000 
65 yaş ve üzeri nüfus oranı 201,151 5 0,884 75 227,497 0,000 
Yatan hasta oranı 0,010 5 0,002 75 6,340 0,000 
Ameliyat oranı 0,002 5 0,000 75 8,897 0,000 

ANOVA sonuçlarının verildiği Tablo 6 incelendiğinde Türkiye’deki illerin altı kümede 
kümelenmesinde seçilen değişkenlerin tamamının önemli düzeyde rol oynadığı görülmektedir 
(p<0.05). Sağlık arzı ve talebini belirleyen değişkenlerin kümeler itibariyle farklı çıkması 
istenmektedir çünkü kümeleme analizi, bu farkı kendisi en üst seviyeye çıkarmaktadır. 

4. Tartışma ve Sonuç

Bu araştırmada, Türkiye’deki 81 il belirlenen sağlık hizmeti arzı ve talebi değişkenlerine göre 
sınıflandırılmıştır. Çalışmada sağlık hizmetleri arz değişkeni olarak 1000 kişiye düşen yatak sayısı, 
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1000 kişiye düşen hastane sayısı ve 1000 kişiye düşen hekim sayısı; talep değişkeni olarak ise 65 yaş 
ve üzeri nüfus oranı, kişi başı hekime başvuru sayısı, yatan hasta oranı ve ameliyat oranı 
kullanılmıştır. İller K-ortalama kümeleme yöntemine göre kümelendirilmiştir. K-ortalama kümeleme 
yönteminde küme sayısının belirlenmesi için hiyerarşik kümeleme yöntemlerinden Ward yöntemi 
uygulanmış ve illerin 6 kümeye ayrılması uygun görülmüştür. Sonrasında uygulanan K-ortalama 
kümeleme yöntemine göre birinci kümede 24, ikinci kümede 2, üçüncü kümede 11, dördüncü kümede 
13, beşinci kümede 18 ve altıncı kümede 13 ilin yer aldığı görülmektedir. İllerin kümelenmesi için 
kullanılan değişkenlerin tamamının ortalamasının kümeler itibari ile farklılık gösterdiği tespit 
edilmiştir (p<0,05). Sağlık hizmeti arzı ve talebi değişkenlerinin kümeler itibariyle farklı çıkması 
istenmektedir çünkü kümeleme analizi, bu farkı kendisi en üst seviyeye çıkarmaktadır (Kalaycı, 2016). 

Tanımlayıcı bir yöntem olan KA ile bir tek sonuca ulaşılamaz. Analizlerde seçilen küme sayısı, 
uzaklık ölçüsü, kullanılan değişkenler ya da seçilen kümeleme yöntemi elde edilen sonucu 
değiştirmektedir. KA’da “en iyi” olarak kabul edilen bir yöntem yoktur. Araştırmacının çalıştığı alana 
ilişkin bilgisi ve daha önce yapılan çalışmalar ışığında yöntem seçilmeli ve sonuçların literatür ile 
benzerlik göstermesine dikkat edilmelidir (Alpar, 2013: 321). Dolayısıyla literatürde yer alan 
çalışmaların bulguları ile bu çalışmanın bulguları bu çerçevede ele alınıp değerlendirilmelidir. 

Tekin (2015) tarafından yapılan çalışmada Türkiye’deki iller 16 farklı sağlık göstergesine göre Ward 
yöntemi kullanılarak sınıflandırılmıştır. Analizler sonucunda illerin 11, 7 veya 5 kümeye 
ayrılabileceğine ilişkin anlamlı sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda 11’li kümeleme 
sonucunda 1. kümede Muş, Şırnak, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkari, 2. kümede Bitlis, Siirt, 
Bingöl, Kars, Iğdır, Diyarbakır illeri bulunmaktayken 7’li ve 5’li kümelemede bu iki kümede yer alan 
illerin aynı kümeye toplandığı görülmektedir. Elde edilen bulgular bu araştırma bulguları ile benzerlik 
göstermektedir. Araştırma sonucunda Ağrı, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt 
Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak ve Iğdır dördüncü kümede kümelendiği görülmektedir. Her iki 
çalışmada da genel olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan illerin sağlık 
göstergeleri açısından benzerlik gösterdikleri söylenebilir.  

Kalkınma Bakanlığı (2013) tarafından yayımlanan illerin sosyo- ekonomik gelişmişliklerine göre 
sınıflandırılması çalışması ile araştırma bulguları karşılaştırıldığında Ağrı, Bitlis, Diyarbakır, 
Gaziantep, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak ve Iğdır illerinden oluşan 
dördüncü küme illerinin sosyo-ekonomik gelişmişlik sınıflandırmasında en son kademede yer aldıkları 
görülmüştür. Yapılan araştırmada ise dördüncü kümeyi oluşturan bu illerin hem sağlık hizmeti arzı 
hem de talebi değişkenleri bakımından en düşük ortalamalara sahip olduğu göz önünde 
bulundurulduğunda sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi ile sağlık alanı arasında güçlü bir ilişki olduğu 
söylenebilir. Bölgeler ya da iller arasındaki sosyo-ekonomik düzeyin iyileştirilmesi sağlık hizmetleri 
arzı ve talebine ilişkin daha dengeli bir yapının kurulabileceğine işaret etmektedir.  

Çelik (2013) yaptığı çalışmada Türkiye’deki illeri belirlediği 10 sağlık göstergesine göre 
kümelendirmiştir. Tek Bağlantı, Ward ve K-ortalama tekniklerinden yararlanılarak illerin 
sınıflandırıldığı çalışmada 7’li, 10’lu ve 15’li kümeler oluşturulmuştur. Çalışmada genel olarak 
Hakkari, Şırnak, Şanlıurfa, Kilis, Ağrı, Kars, Muş, Van ve Mardin’in sağlık göstergeleri bakımından 
en düşük ortalamaya sahip kümelerde yer aldıkları görülmektedir. Söz konusu illerde hem hastane ve 
yatak sayısının hem de sağlık işgücünü oluşturan doktor, hemşire, eczacı sayıları ile hastanedeki araç 
gerecin yetersiz olduğu belirtilmiştir. 

Araştırma sonucunda Türkiye’nin batısında yer alan illerle Karadeniz Bölgesi’nde yer alan illerin 
kendi aralarında bir küme oluşturdukları görülmektedir. Beşinci kümeyi oluşturan Aydın, Bolu, 
Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kırklareli, Manisa, Rize, Samsun, Sivas, Trabzon, Uşak, 
Zonguldak, Kırıkkale, Yalova, Karabük illerinin kullanılan sağlık hizmeti arzı ve talebi değişkenleri 
açısından ortalamalarına bakıldığında 1000 kişiye düşen yatak sayısı, 1000 kişiye düşen hekim sayısı, 
kişi başı hekime başvuru sayısı, yatan hasta oranı ve ameliyat oranı ortalamasının en yüksek olduğu 
görülmektedir. Bu illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerin bakıldığında ise genel olarak birinci, 
ikinci ve üçüncü kademe gelişmiş iller oldukları görülmektedir (Kalkınma Bakanlığı, 2013).  
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Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, sağlık hizmetleri arzı ve talebi göstergeleri açısından en düşük 
değerlere sahip olan dördüncü küme ile ikinci kümenin birbirine en uzak kümeler (15,259) olduğu 
bulunurken, üçüncü ve beşinci kümelerin ise birbirlerine en yakın kümeler (2,215) olduğu 
bulunmuştur. Elde ettiğimiz sonuçlardan farklı olarak Çınaroğlu ve Avcı (2014) İstatistiki Bölge 
Birimleri (İBB)’ni seçilen sağlık göstergeleri bakımından kümeledikleri çalışmalarında, sağlık 
göstergeleri bakımından birbirine en uzak bölgelerin Güneydoğu Anadolu Bölgesi (Gaziantep, 
Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) ile Batı Anadolu Bölgesi 
(Ankara, Karaman, Konya) olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca birbirine en yakın bölgelerin ise Doğu 
Marmara (Bursa, Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) ve Ege Bölgeleri (İzmir, 
Aydın, Denizli, Muğla, Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak) olduğunu belirtmektedirler. Bu farklılığın 
kullanılan değişkenlerin, yöntemin ve analizin yapıldığı yılın farklı olması ile İBB sınıflandırmasının 
illeri nüfus, coğrafya, bölgesel kalkınma planları, temel istatistikî göstergeler ve illerin sosyo-
ekonomik gelişmişlik sıralamasını esas alarak sınıflandırmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 
Çünkü KA ile sınıflandırmada illerin coğrafi açıdan yakınlık faktörü vb. açısından değerlendirilmesi 
söz konusu değildir. 

Araştırma sonucunda sağlık hizmetleri arzı ve talebi açısından Türkiye’deki iller arasında farklılıklar 
olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, sağlık hizmetleri ile sosyo-ekonomik kalkınma arasında var olan 
karşılıklı ilişki araştırma bulguları ile bir kere daha ispatlanmıştır. Bu araştırmanın sonuçları 81 il için 
sağlık hizmetleri arzı ve talebi açısından daha çok sayıda göstergeye ulaşılarak genişletilebilir. Bu ve 
benzeri araştırmalar sonucunda elde edilen bilgilerin sağlık yöneticilerinin, politika yapıcıların ve 
araştırmacıların sağlık hizmetleri arzı ve talebi ile ilgili göstergeler açısından iller ve bölgeler 
arasındaki farklılıklar konusunda farkındalıklarının artmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ’NE ADAY DİĞER ÜLKELERİN 
SEÇİLMİŞ SAĞLIK GÖSTERGELERİNE GÖRE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Ömer Gider1 
İlayda Güzel2 

Özet 

Bu çalışmada, Avrupa Birliği ülkeleri ile aday ülkelerin seçilmiş sağlık göstergelerinin karşılaştırılması ve 
Türkiye’nin bu karşılaştırmada diğer aday ülkeler arasındaki yerinin de görülmesi amaçlanmaktadır. 

Araştırma, Türkiye, Avrupa Birliği üye ülkeleri ve aday ülkelerinin seçilmiş sağlık göstergelerine ait 2010-2015 
yıllarını kapsayan EuroStat, OECD Health Data, World Health Organization (WHO), Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı ve ülkelerin resmi istatistik kurumlarının web sitelerinden ulaşılan verilerinin bir araya 
getirilerek durum tespiti yapılmasıdır. 

Seçilen sağlık göstergeleri dikkate alındığında Türkiye’nin diğer aday ülkelere göre bağışıklama hizmetlerinde 
önde olduğunu, ortalama yaşam süresi bakımından benzer oranlarda olduğunu, diğer göstergelerde (Bebek 
ölüm hızı, sağlık harcamalarının GSYİH içindeki oranı ve anne ölüm oranı) aday ülkelerin oranlarından daha 
düşük seviyede olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Göstergeleri, Avrupa Birliği, Değerlendirme 

EVALUATION OF SELECTED HEALTH INDICATORS OF TURKEY AND OTHER EUROPEAN 
UNION CANDIDATE COUNTRİES 

Abstract 

In this study, the comparison of selected health indicators of candidate countries with the European Union 
countries and Turkey's place among the other candidates in this comparison are also intended to be seen. 

Research, Turkey, the European Union member states and candidate countries covering the years 2010-2015 
related to selected health indicators Eurostat, OECD Health Data, World Health Organization (WHO), United 
Nations Development Program and countries bringing together the data that is accessed from the website of the 
official statistics agency status detection. 

Considering the selected health indicators by Turkey and other candidate countries that are ahead in 
immunization services, in terms of average life expectancy is at similar rates, other indicators (infant mortality 
rate, the proportion of GDP expenditure on health and maternal mortality rate) be said to be at a lower level 
than the rate of the candidate countries. 

Key Words: Health Indicators, European Union, Evaluation 

1. Giriş

Sınır komşusu olan Avrupa ülkeleri arasındaki İkinci Dünya Savaşı’nı sona erdirmek amacıyla
Avrupa Demir Çelik Topluluğu adıyla 1950 yılında kurulan Avrupa Birliği, üye ülkeler arasında 
ekonomik ve politik anlamda kalıcı barışı sağlamayı amaçlamıştır. Altı kurucu ülke Belçika, Fransa, 
Almanya, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda'dır. O günlerden bu günlere giderek büyüyen yapısıyla 
Avrupa Birliği, şu anki durumda 28 üye ve 5 aday ülkeye sahiptir. Birlik, üyelik başvuruları ve yeni 
katılımlar için Avrupa Birliği Üyelik Anlaşmasını oluşturmuş ve en ilk koşul olarak demokratik 
değerlere güvenmeyi ve demokrasiyi desteklemeye olan kararlılıklarıdır. Avrupa Birliği de yeni 
üyeleri entegre etmekle yükümlüdür. Katılmak isteyen ülkeler, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, 

1 Prof.Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, omergider@mu.edu.tr  
2 Arş.Gör., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, iguzel@windowslive.com 
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insan haklarını ve azınlıklara saygıyı ve korunmayı garanti eden istikrarlı kurumlara; işleyen bir piyasa 
ekonomiye ve AB'deki rekabet ve piyasa güçleriyle başa çıkma kapasitesine; siyasi, ekonomik ve 
parasal birliğin amaçlarına bağlılık dahil olmak üzere üyelik yükümlülüklerini etkin bir şekilde 
uygulama becerisine sahip olmalılardır. (European Commission). 

Bu kriterler çerçevesinde yürütülen görüşmeler uzun bir sürece yayılmaktadır. Aday ülkelerin 
üyelik süreçleri incelendiğinde görülmektedir ki istikrarlı bir politika izlendiği takdirde süreçte 
gelişme kaydedilebilmektedir. Aday ülkelerin AB üyelik süreçlerini ana hatlarıyla sıralamak gerekirse; 

Türkiye: 1987 yılında, Türkiye daha sonra Avrupa Ekonomik Topluluğu'na katılmak için 
başvuruda bulunmuş ve 1997'de AB'ye katılmaya hak kazandığını ilan etmiştir. Türkiye'nin Avrupa 
entegrasyonuna katılımı, 1959 yılına dayanmaktadır ve bir Gümrük Birliği'nin (en nihayetinde 1995'te 
kurulan) daha ilerisinde bir kuruluş için imzalanan Ankara Ortaklık Anlaşmasını (1963) içermektedir. 
Katılım müzakereleri 2005 yılında başlanmış ve hala açık olan fasıllar ile devam edilmektedir. Bu ve 
beraberinde yer alan gelişmelerden yakın tarihlere gelindiğinde 2015 yılında AB-Türkiye zirvesi 
gerçekleştirilmiştir ve sonrasında hazırlanan raporda (2016 Türkiye Raporu) Türkiye’nin üyelik süreci 
detaylı şekilde incelenerek 33 fasıl ile ilgili gelişmeler değerlendirilmiştir. 

Sırbistan: Sırbistan, 2003 yılındaki Selanik Avrupa Konseyi zirvesinde potansiyel aday olarak 
belirlenmiş ve 2008 yılında Avrupa üyeliği kabul edilerek, ülkenin üyelik başvurusu için öncelikler 
belirlenerek 2009 yılında resmen uygulamaya koyulmuştur. Mart 2012'de Sırbistan'a AB aday statüsü 
verilmiştir ve Aralık 2017'de 2 si kapatılmış olan 35 bölümden 12’si açılmıştır.  

Arnavutluk, diğer Batı Balkan ülkeleriyle birlikte 2003’teki Selanik Avrupa Konseyi Zirvesinde 
AB üyeliği için potansiyel bir aday olarak belirlenmiş ve 2009’da resmi başvurusunu yapmıştır. 2014 
yılında aday statüsüne layık görülmüştür.  

Karadağ ilk kez 2008 yılında AB üyeliği için başvuruda bulunmuştur. 2010’da tanımlanan 7 
önemli önceliği gerçekleştirerek komisyonun olumlu görüşlerini açıklamasıyla üyelik statüsünü 
garantilemiştir ve 29 Temmuz 2012’de üyelik müzakereleri başlamıştır. 

Eski Makedonya Yugoslav Cumhuriyeti, diğer batı balkanlar ülkeleri ile birlikte 2003 yılında 
Selanik Avrupa Konseyi Zirvesi’nde AB için potansiyel üye devlet olarak tanımlanmıştır. Aralık 
2005’te ise komisyonun olumlu görüşleri ile üyelik statüsünü garantilemiştir. 2009’dan 2015’e kadarki 
dönemde ise devam eden müzakereler ile Pržino anlaşmasının ve Acil Reform Önceliklerinin 
uygulanmasında önemli ilerleme kaydedilmesi sonucunda komisyon ülke ile katılım müzakerelerini 
başlatmayı önermiştir. 

Bu çalışmada Avrupa Birliği ülkeleri ile aday ülkelerin seçilmiş sağlık göstergelerinin karşılaştırılması 
ve Türkiye’nin bu karşılaştırmada diğer aday ülkeler arasındaki yerinin de görülmesi 
amaçlanmaktadır. Karşılaştırma için seçilen sağlık değişkenleri bebek ölüm oranı (1000 canlı doğum 
başına düşen), bağışıklama (12-23 aylık bebeklerin yüzdesi), anne ölüm oranı (100 000 canlı doğum 
başına düşen), doğumdan beklenen yaşam belirtisi ve mevcut sağlık harcamalarının Gayrisafi Yurtiçi 
Hasıla (GSYİH) içindeki oranıdır. Bebek ölüm hızı ve bağışıklama birinci basamak sağlık 
hizmetlerinin kalitesini anlamamızı sağlarken, yaşamdan beklenen yaşam süresi ise sağlık statüsü 
belirleyicilerindendir. Sağlık hizmetlerine yapılan yatırımlar hakkında ipucu verebilecek değişken ise 
sağlık harcamalarının GSYİH içindeki oranıdır.  

Bebek ölüm hızı, aynı yıl içinde 1000 canlı doğumda 1 yaşın altındaki bebeklerdeki ölüm sayısı olarak 
tanımlanmaktadır. Bu göstergenin, bebek ölümlerinin nedenleri ve ekonomik kalkınma, genel yaşam 
koşulları, sosyal refah, hastalık oranları ve yaşam kalitesi gibi tüm nüfusun sağlık durumunu 
etkileyebilecek diğer faktörlerin nedenlerini açıkladığı bilinmektedir (Reidpath and Allotey, 2003). 

Doğumda beklenen yaşam süresi belirli bir yaş grubunun ölüm oranlarına göre ne kadar yaşanacağının 
ölçülmesine olanak veren bir sağlık durumu göstergesidir (OECD, 2017).  

Bağışıklama, tipik olarak bir aşının uygulanmasıyla, bir enfeksiyöz hastalığa bağışıklık veya direnç 
kazandırılması olarak tanımlanır (WHO-World Health Organization). En uygun maliyetli sağlık 
yatırımlarından biri olarak nitelendirilmektedir. Hastalıkları önleyerek potansiyel hastalık risklerini 
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elimine etmesi işlevi ile koruyucu sağlık hizmetlerinden olduğu için çok daha yüksek maliyetlerin 
önüne geçilmesi ve toplum sağlığına olan etkisinden dolayı önemlidir. 

Anne ölüm oranı ise anne ölümlerinin her 100,000 canlı doğumda ne kadar meydana geldiğinin 
hesaplanmasıyla elde edilen orandır (WHO). Gösterge, genel olarak ülkeler arasındaki 
karşılaştırmalarda daha çok tedavi edici hizmetlerin etkenliğini ölçmek için kullanılmaktadır. WHO, 
UNICEF gibi uluslararası kuruluşlar da stratejik olarak tüm dünyada bu oranı düşürmek 
istemektedirler.  

Sağlık harcamalarının GSYİH içindeki oranı ise ülkelerin sağlık konusundaki hassasiyetlerini 
göstermesi nedeniyle sağlık hizmetleri sunumu için kaynak yaratma çabalarını ortaya koymaktadır. 

2. Yöntem 

Bu araştırmada Avrupa Birliği üye ülkeleri ve aday ülkelerinin seçilmiş göstergelerine ait 2010-2015 
yılları arasındaki verilerine EuroStat, OECD Health Data, World Health Organization (WHO), 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve ülkelerin resmi istatistik kurumlarının web sitelerinden 
ulaşılmıştır. Hem ülkelerin seçilmiş sağlık göstergelerine göre 6 yıl içindeki gelişmeleri ortaya 
konulmakta hem de aday ülkelerin verileri ile sağlık alanındaki farklı göstergeler kullanılarak o 
alanlardaki durumları/ gelişmişlik düzeyleri ölçülerek Avrupa Birliği ortalamalarına göre 
karşılaştırılmaları yapılmakta, Türkiye’nin bu sıralamadaki yeri değerlendirilmektedir. 

3. Bulgular 

Araştırma bulguları kapsamında seçilmiş sağlık göstergelerinde 2010-2015 yıllarına ait verileri ayrı 
ayrı tablolarda gösterilmiştir.  

Doğumda beklenen yaşam süresini yıllar bazın gösteren Tablo 1’de aday ülkelerin AB ortalamalarına 
yakın olmakla yakın değerlerde olduğu ve ortalamanın altında olduğu görülmektedir.  

Tablo 1. Doğumda Beklenen Yaşam Süresi (yıllar) 

 2010 2011 2012  2013 2014 2015 

                         Arnavutluk 76.2 76.6 76.9   77.2 77.5 77.8 

                             Karadağ  75.3 75.4 75.6   75.8 75.9 76.1 

                              Sırbistan  74.4 74.6 74.9   75.3 75.4 75.6 

Eski Makedonya Yugoslav 
Cumhuriyeti 74.7 74.9 75.1   75.3 75.5 75.7 

                                Türkiye 74.2 74.5 74.8   75.2 75.5 75.8 

  Avrupa Birliği 
Ortalaması 79,9 80,2 80,3   80,5 80,9 80,6 

Kaynak: WHO, EuroStat 

Ortalamaya en yakın olan ülke Arnavutluk’tur. Türkiye, Eski Makedonya Yugoslav 
Cumhuriyeti ve Sırbistan ile birlikte aday ülkeler içinde yaşam süresi diğerlerine nazaran daha 
düşük olan ülke kategorisindedir 
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Tablo 2. Bebek Ölüm Hızı (1000 canlı doğum başına düşen) 

Ülke  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Arnavutluk 14,8 14,3 13,8 13,3 12,9 12,5 

Karadağ 6,2 5,6 5,0 4,6 4,2 3,8 

Sırbistan 6,6 6,4 6,2 6,0 5,8 5,4 

Eski Makedonya Yugoslav 
Cumhuriyeti 9,2 9,0 9,1 9,5 10,1 10,5 

Türkiye 16,4 15,3 14,3 13,4 12,5 11,7 

Avrupa Birliği Ortalaması 
(28 ülke) 4 3,9 3,8 3,7 3,7 3,6 

 

Kaynak: EuroStat, Dünya Bankası  

Bebek ölüm hızı sağlık göstergeleri içinde aşılama, sağlık takibi gibi koruyucu sağlık 
hizmetlerinin etkinliğini göstermesi açısından önemlidir. Aday ülkelerin bebek ölüm 
hızlarının genel olarak yıllar içinde düşme trendinde olduğu görülmektedir (Tablo 2). 
Aday ülkelerden yalnızca Eski Makedonya Yugoslav Cumhuriyeti artış trendi göstererek 
Avrupa Birliği ortalamasından giderek uzaklaşmaktadır. 

Tablo 3. Toplam Sağlık Harcamalarının GSYİH İçindeki Payı (%) 

Ülke 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Arnavutluk 5,0 5,6 5,9 6,3 7,0 6,8 

Karadağ 5,9 5,8 6,1 6,0 5,9 6,0 

Sırbistan 10,1 9,7 9,9 9,9 9,8 9,4 

Eski Makedonya Yugoslav 
Cumhuriyeti  7,0 6,6 6,4 6,5 6,2 6,1 

Türkiye                                    5,3 4,9 4,7 4,7 4,6 4,5 

Avrupa Birliği Ortalaması  8,8 8,7 8,8 8,9 8,8 8,7 

 Kaynak: TÜİK, WHO, OECD Health Data 

Tablo 3’teki toplam sağlık harcamalarının GSYİH içindeki paylarına bakıldığında aday ülkelerden 
Türkiye’nin yıllar içinde sağlığa ayırdığı payın azaldığı ve 2010 yılı hariç diğer yıllarda diğer aday 
ülkelerden daha az pay ayırdığı, Sırbistan’ın son yıldaki azalış trendine rağmen tüm yıllarda (2010-
2015) AB ortalamasının üzerinde olarak tüm aday ülkelerden fazla pay ayırdığı görülmektedir. 
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Arnavutluk ise 2010 yılında diğer aday ülkelerden en az pay ayıren iken 2015’te diğer aday ülkelere 
göre daha fazla pay ayırarak AB ortalamasına en yakın ülke konumuna gelmiştir. 

Tablo 4. Bağışıklama, kızamık (12-23 aylık bebeklerin yüzdesi) 

Ülke 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Arnavutluk 99 99 98 99 98 97 

Karadağ 90 91 90 88 76 64 

Sırbistan 95 93 87 92 86 86 

Eski Makedonya Yugoslav 
Cumhuriyeti 98 97 96 96 93 89 

Türkiye 97 98 96 98 94 97 

Avrupa Birliği Ortalaması  

(28 ülke) 
96,3 96,3 96,6 96,5 96,2 95,8 

Kaynak: Dünya Bankası 

Bağışıklama konusunda Tablo 4’te görüldüğü üzere Karadağ 2013-2015 yılları arasında 
dramatik bir azalma trendine sahip olarak AB ortalamasından giderek uzaklaşma 
eğilimindedir. Türkiye’nin bu alandaki yüzdesini son yıl AB ortalaması üzerine taşıdığı 
görülmektedir. 

Tablo 5. Anne Ölüm Oranı (100.000 canlı doğum başına düşen) 

Ülke 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Arnavutluk 5.87 5.83 5.64 11.19 2.8 6.11 

Karadağ 8 7 8 7 7 7 

Sırbistan 17.57 10.67 14.87 13.73 12.04 - 

Eski Makedonya Yugoslav 
Cumhuriyeti 8.23 4.39 4.24 4.32 - - 

Türkiye 16.4 15.9 15.2 15.8 15.1 14.7 

Avrupa Birliği Ortalaması  5.97 5.51 4.78 4.81 4.72 - 

 

Kaynak: OECDStat, WHO, Dünya Bankası  

Anne ölüm oranlarına bakıldığında Türkiye’de son 2 yılda anne ölüm oranlarında düşüş olsa da AB 
ortalaması ve diğer aday ülkelerle karşılaştırıldığında en yüksek orana sahip ülkedir. Eski Makedonya 
Yugoslav Cumhuriyeti aday ülkeler içerisinde AB ortalamasına en yakın orana sahip ülkedir. 
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Arnavutlu ise 2013’te yaşanan artışa rağmen devamındaki yıllarda AB ortalamasına yaklaşmayı 
başarmıştır. 

4. Sonuç 

Seçilen sağlık göstergeleri dikkate alındığında Türkiye’nin diğer aday ülkelere göre bağışıklama 
hizmetlerinde önde olduğunu, ortalama yaşam süresi bakımından benzer oranlarda olduğunu, diğer 
göstergelerde (Bebek ölüm hızı, sağlık harcamalarının GSYİH içindeki oranı ve anne ölüm oranı) aday 
ülkelerin oranlarından daha düşük seviyede olduğunu söyleyebiliriz. 

Türkiye, bebek ölüm oranı ve anne ölüm oranlarında mesafe kat etmesine rağmen gerek AB’ye aday 
ülkelerin gerekse AB ortalamasının üstünde yer almaktadır. Ülkemizde sağlık hizmetlerinin tüm 
kesimlere nitelikli ve ulaşılabilir sunulmasıyla birlikte bu oranların yüksekliği Türkiye’nin nüfus 
büyüklüğü, nüfus yapısındaki değişimler, kırsal kesime yönelik sağlık hizmeti ulaşılabilirliği vb. 
unsurlarla açıklanabilir.  
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TÜRKİYE İLAÇ HARCAMALARI ÜZERİNE BİR 
DEĞERLENDİRME 

Ali Ünal1 
Emrah Bilgener2 

Özet 

Türkiye kısıtlı kaynakları olan ve ilaç üretiminde dışa bağımlı bir ülkedir. Sağlık hizmetleri kullanımının, sağlık 
yatırımlarının artması ile birlikte sağlık harcamaları da artmaktadır. Artan sağlık harcamaları içerisinde ilaç 
harcamaları önemli harcamalardır. Nüfus artışı, sağlık hizmeti talebi, devlet bütçesinin artışı, hane halkı 
gelirinin artışı ile sağlık harcamaları da artış göstermiştir. 

Çalışmanın amacı, Türkiye’de sağlık harcamaları içerisinde ilaç harcamalarının gelişimini değerlendirmektir. 
Elde edilen bulgulara göre nüfus artış oranı, sosyal güvenlik kapsamının gelişimi, sağlık harcamaları ve ilaç 
harcamaları arasına dengeli bir artış oranının olmadığı tespit edilmiştir. Toplumun ilaç kullanımının ve ilaç 
harcamalarının verimsiz şekilde arttığı düşünülebilir.  
Anahtar Kelimeler: Sağlık, ilaç, maliyet, harcama.  

AN EVALUATION FOR MEDICINE EXPENDITURE IN TURKEY 

Abstract 

Turkey is a country which is dependent on foreign drug production and limited resources. With the increase in 
the use of health services and health investments, health spending is also increasing. Drug expenditures are 
important expenditures within the increased health expenditures. Population increase, health service demand, 
increase of state budget, increase of household income and health expenditures also increased. 

The aim of this study was to evaluate the development of drug spending in health expenditures in Turkey. 
According to the findings, it has been determined that there is no balanced increase in population growth rate, 
development of social security coverage, health expenditures and drug expenditures. It can be thought that the 
usage of medicine and the expenditures of medicine in the society have increased inefficiently. 

Key Words: Health, drug, cost, expenditure.  

1. Giriş 

Türkiye ilaç sektörü önemli miktarlarda ve çeşitlilikte üretim ve ihracat olanağına sahip ve katma 
değeri yüksek olan sektörlerden biridir. Uluslararası norm ve standartların uygulandığı Türkiye İlaç 
Sektörü, özel üretim teknolojisi gerektiren ürünler dışında her türlü ürünü üretebilen, AB ülkeleri ile 
kıyaslanabilir bir teknolojik düzeye ulaşmıştır. (Sanayi Genel Müdürlüğü, 2013) Türkiye 2007 yılında 
15, 2012 yılında 17 ve 2017 de ise 16. büyük pazar olarak gösterilmektedir. AR-GE, yatırım 
harcamaları az olmasına rağmen Türkiye dünya ilaç pazarı sıralamasında ilk 20 ye girmeyi 
başarmıştır. Türkiye’de genellikle antibiyotikler, analjezikler olmak üzere ilaç etken maddeleri 
üretilmekte olup ilaç üretiminde kullanılan hammaddelerin yaklaşık %80’ı ithalat ile sağlanmaktadır 
(AİFD, 2014). Ülkenin ekonomik ve kültürel seviyesi de ilaç tüketimini etkileyen unsurlardan 
birisidir. Kültür seviyesi yükseldikçe, toplum sağlığa daha çok özen göstermektedir. Tüketim, 
şehirleşme ve gelir dağılımına göre de farklılık göstermektedir. Bütün bu faktörlere ilaveten ülkedeki 
sağlık hizmetlerinin gelişimi ve bu hizmetlerden yararlanan kişi sayısının da tüketim üzerinde büyük 
etkisi olmaktadır. (Kanzık, 2002) 

İlaç tüketimi nüfusun yaşlanması, sağlık hizmetlerine kolay erişim, bilinçsiz tüketim vb. nedenlerle 
atmaktadır. Ülkemiz gelişmekte olan ve sınırlı kaynaklara sahiptir. Bu kaynakların verimli ve 
optimum maliyet ile kullanılması gerekmektedir. İlaç tüketimi ve harcaması sürekli artmaktadır.  

Tüm ülkeler için ilaç harcamalarında artışın nedenleri açıklanmıştır: 
                                                      
1 Dr. Öğr. Üyesi, Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fak. Sağlık Yönetimi Bölümü, aliunal@hitit.edu.tr  
2 Dr. Öğr. Üyesi, Ecz. Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fak. Hemşirelik Bölümü, emrahbilgener@hitit.edu.tr 
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• Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) maliyetlerinin oldukça yüksek olması, 
• Daha önce ilaçla tedavisi mümkün olmayan hastalıklar için ilaçlar geliştirilmesi, 
• Hastalık olarak tanımlanmamış durumlar için ilaçların reçetelenmesindeki artış, 
• Birbirine oldukça benzer yapıdaki ilaçların aralarında küçük farklılıklarla piyasaya yeni bir 

ilaç gibi sunulması ("me too" drugs) ve reklamının yapılması, 
• Piyasada mevcut ilaçların farklı endikasyonları için yapılan klinik araştırma maliyetlerinin 

oldukça yüksek olması, 
• Patent hakkı nedeniyle patent sahibine ödenmesi gereken lisans ücreti, 
• İlacın patent süresinin uzatılması için, yeni tuzların, kimyasal taşıyıcıların ve yeni dozaj 

formlarının geliştirilmesi, gibi etkenler artış nedenleri olarak sıralanabilir (Gertham ve 
Lundin,2004). 

Üreticiler AR-GE harcamalarından daha çok kaynağı pazarlama faaliyetlerine ayırmaktadırlar. Daha 
çok kâr için pazarlama yöntemlerini kullanarak insanları daha fazla ilaç kullanmaya teşvik 
etmektedirler.‘1990 yılında dünyadaki en büyük 10 ilaç firmasının karı yaklaşık satışlarının yüzde 
25’i, 2001 yılında en büyük 10 Amerikan ilaç firmasının karı satışların yüzde 18.5’i, olmuştur  
(Angell,2004). En büyük 10 firmanın ortalama AR-GE harcaması 1990 yılında satışlarının ancak % 
11’i, 2000’de ise % 14’ü olmuştur. 1990 yılında 10 büyük ilaç firmasının pazarlama ve idare giderleri 
satışlarının % 36’sı kadardır (Henry;2001). Aslında üreticiler AR-GE harcamalarından daha çok 
kaynağı pazarlama faaliyetlerine ayırmaktadırlar. Daha çok kâr için pazarlama yöntemlerini kullanarak 
insanları daha fazla ilaç kullanmaya teşvik etmektedirler.  Sağlık Bakanlığı tarafından hekimlerin 
kamu hastanelerinde daha verimli çalışmalarını sağlamak amacıyla geliştirilen performans uygulaması 
ise reçete ve tıbbi tetkik sayısında artışa neden olmuştur. Artan reçete sayısı ilaç harcamalarına 
yansımıştır. Önemli artış nedenlerinden bir de jenerik ilaç uygulamasıdır. Geçmişte artan ilaç 
harcamaları ve patent süresi gibi kısıtlayıcı nedenlerden kurtulmak isteyen hükümetler jenerik ilaç 
uygulamalarını benimsemiştirler. Ülkemizde de yerli sermaye ve ülke çıkarları için bu uygulama 
desteklenmiştir (Bilgener,2009). Ancak zamanla ilaç pazarında yabancı firmaların ağırlık kazanması 
ile denge değişmiştir. Jenerik ilaçlar beklenen tasarruf yerine daha çok ilaç satışına ve harcamaya 
neden olmaktadır.  

Artan ilaç harcamalarını kontrol edebilmek için bazı grup ilaçların OTC (Over the counter) statüsüne 
alınıp reçetesiz olarak tüketilmesinin önü açılmıştır. Bu yeniden sınıflandırmanın çıkış noktası, bu 
ilaçlara hastaların erişimini artırmak; ilaç harcamalarını devletten bireysel tüketicilere kaydırmak ve 
halkı kendi kendini ilaçla tedavide daha büyük sorumluluk almaya cesaretlendirmektir. Bu piyasada 
ürün seçimi geleneksel olarak, tüketicilerin bildirdiği fayda ve emniyet durumuna, daha önceki kişisel 
kullanıma, reklamlara, dost tavsiyesine ve hekimlerden gelen profesyonel önerilere dayanmaktadır.  
İlaç ve reçete katkı payları artırılarak tüketim kontrol altına alınmak istenmiştir. En ucuz jenerik 
fiyatından ödeme, kutu başı ek katkı payı, muayene katkı payı v.b. ek ödemelerle tüketicilerin talepleri 
dengelenmeye çalışılmaktadır (Kavanos vd,2005). 

2. Yöntem 

Çalışmanın amacı, Türkiye’de sağlık harcamaları içerisinde ilaç harcamalarının gelişimini 
değerlendirmektir. İlaç harcamaları, sosyal güvenlik harcamaları, sağlık giderleri, nüfus artış oranı, 
Türkiye’deki ve diğer bazı ülkelerdeki istatistikler derlenerek değerlendirilmiştir.  

3. Bulgular 

Türkiye’de ilaç harcamalarının artış eğiliminde olduğu görülmektedir. Sosyal güvenlik sistemindeki 
gelişim, kapsanan nüfus oranındaki değişim gibi etkenlerin bu artışta etkili olduğu düşünülebilir. 
Ancak sağlık hizmeti tüketimindeki artış, nüfus artışı, sağlık harcamalarındaki artış ile ilaç 
harcamalarındaki artış arasındaki oranın düzensiz olduğu görülmektedir.  
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Tablo 1. Sağlık harcamaları ile ilgili göstergeler 

  2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Toplam sağlık 
harcaması (Milyon 

TL) 
8 248 35 359 61 678 68 607 74 189 84 390 94 750 104 568 119 756 

Toplam sağlık 
harcamasının gayri 
safi yurtiçi hasılaya 

oranı (%) (1) 

4,8 5,2 5,3 4,9 4,7 4,7 4,6 4,5 4,6 

Kaynak: TÜİK, Sağlık İstatistikleri.( http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1095 ) 

Mevcut istatistiklere göre, sağlık harcamaları 2000 yılı ile 2016 yılları arasında yaklaşık 15 kat 
artmıştır. Bu artışla birlikte GSYİH içerisindeki payda büyük bir değişim olmamıştır. Bu durum, 
enflasyon etkisi ve cari fiyatların artışı ile yorumlanabilir.  

Tablo 2. Hanehalkı tüketim harcamasının dağılımı 

Harcama 
türleri  

Hanehalkı tüketim harcamasının dağılımı  

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

Sağlık  2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,4 1,9 1,9 2,1 1,9 1,8 2,1 2,1 2,0 2,0 2,2 

Kaynak: TÜİK, Sağlık İstatistikleri.( http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1095 ) 

Hanehalkı harcamalarından sağlığa ayrılan pay incelendiğinde, 2002 yılları ile 2017 yılları arasında 
oranın fazla değişim göstermediği görülmektedir. Hanehalkı gelirlerindeki değişime rağmen gelirden 
sağlığa ayrılan payın oranı sabit kaldığı söylenebilir. Bu durum, sağlık harcamalarının büyük kısmının 
sosyal güvenlik yoluyla yapıldığı, cepten ödeme oranın az olduğu şeklinde yorumlanabilir.  

Tablo 3. Kişibaşı cepten sağlık harcaması 

Ülke Dolar Toplam sağlık harcamasına oranı 

Almanya 649 13,5 

Finlandiya 663 19,3 

İngiltere 321 9,5 

ABD 1074 12,3 

OECD Ortalaması 601 19,5 

Türkiye  159 16,9 

Kaynak: OECD, Sağlık istatistikleri. (Sağlık İstatistikleri, Frequently Asked Data, OECD, 2015., 
Aktaran: Türk Eczacılar Birliği, 2016).  
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Ülkelere göre cepten sağlık harcamasına ve bunun toplam sağlık harcamasına oranına bakıldığında, 
ABD’nin en yüksek harcamayı yaptığı ancak toplama oranının düşük olduğu görülmektedir. Bu durum 
ABD’de uygulanan sosyal güvenlik politikasının etkisi olarak yorumlanabilir. 

Türkiye’de ise, cepten sağlık harcaması düşük olmasına rağmen toplam içindeki oranı daha yüksektir. 
Sosyal güvenlik sistemi ile yapılan harcamaların daha fazla olması bu duruma sebep olduğu 
düşünülebilir.  

Tablo 4. Yıllara Göre Kişi Başı Kutu İlaç Tüketimi 

Yıl Nüfus Kişi başı kutu tüketimi 

2005 67.743.052 12, 1 

2007 70.586.256 19,82 

2010 73.722.988 21,29 

2015 78.741.053 25,2 

Kaynak, AFİD, 2013; www.teb.org.tr.  

Yıllara göre kişibaşı kutu ilaç tüketiminin de arttığı görülmektedir. 2005 ile 2015 yılları arasında kutu 
ilaç tüketimi %100’ün üzerinde artış göstermiştir. Bu durum sağlık hizmetine ve ilaca ulaşılabilirliğin 
artmasından ziyade ilaç kullanımında verimliliğin azalması şeklinde yorumlanmalıdır.  

Tablo 5. Türkiye Sosyal Güvenlik Sistemi Kapsamı 

 2010 2012 2013 2014 

Sigortalı nüfusun oranı (%) 83 83 81,9 83,7 

Sigorta kapsamı dışı nüfus 
oranı (%) 

17 17 18,1 16,3 

Kaynak: SGK istatistikleri. (SGK İstatistik yıllığı 2014, Aktaran: Türk Eczacılar Birliği, 2016). 

Sosyal güvenlik sistemi, sağlık giderlerinin karşılanmasında en önemli kurumdur. Kurumun 
harcamaları kişibaşı sağlık harcamalarının azalması şeklinde yorumlanmalıdır. Ancak kişibaşı sağlık 
harcamalarının artması, ilaç tüketiminin artması, cepten sağlık harcamalarının artması söz konusu iken 
sosyal güvenlik sistemi kapsamındaki nüfus oranında aynı düzeyde bir değişim görülmemektedir. Bu 
durum, sosyal güvenlik sistemindeki birey sayısına bağlı olmaksızın kişisel sağlık harcaması ve ilaç 
tüketiminin artmasına paralel bir durumu göstermektedir.  

Tablo 6. Sosyal Güvenlik Kurumunun Toplam Sağlık Harcamaları 

Bin TL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

GSS 44.150,59 49.937,61 54.905,58 57.072,80 61.095,06 64.662,69 

İlaç 14.299,64  15.589,60  17.375,32  17.775,38  19.698,41  21.200,42 

Reçete - 83,016  160,994  164,214  168,32  172,528 

Tedavi 29.206,00  33.507,66  36.570,44  38.306,46  40.336,70  42.353,54 

Devlet 
Hastanesi 

16.746,00  19.718,00  21.585,00  22.557,79  23.753,35  24.941,02 
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Üniversite 
hastanesi 

5.151,86  5.950,48  6.604,80  6.865,20  7.229,06  7.590,51 

Özel Hastane 7.308,41  7.839,18  8.380,57  8.883,47  9.354,30  9.822,01 

Kaynak: SGK istatistikleri. (SGK İstatistik yıllığı 2014, ., Aktaran: Türk Eczacılar Birliği, 2016). 

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun harcama kalemleri değerlendirildiğinde, ilaç harcamalarındaki artış 
göze çarpmaktadır. Bununla birlikte tedavi giderleri, kamu hastanelerine ve özel hastanelere ödenen 
bedeller de artış göstermektedir. Bu tablo kurum giderlerindeki artış miktarının nüfusa ve sosyal 
güvenlik sistemi kapsamındaki kişi sayısına göre değerlendirildiğinde artışın bireysel olarak daha fazla 
ilaç ve sağlık hizmeti tüketiminden kaynaklandığı görülmektedir.  

Tablo 7. Türkiye Toplam İlaç Pazarında ilaçların Fiyat Dağılımı 

Fiyat Aralığı (TL)  Pazardaki İlaç Adedi  Yüzde (%) Satılan Toplam Kutu Adedi  Yüzde (%) 

0-10 TL  5.095  45%  1.569.727.254  81% 

10-50 TL  4.454  40%  338.684.482  17% 

50-100 TL  914  8%  27.245.590  1% 

100- 200 TL  287  3%  4.251.841  0% 

200 TL ve üzeri  513  5%  4.663.116  0% 

TOPLAM  11.263  100%  1.944.572.283  100% 

IMS, 2015. (Aktaran: Türk Eczacılar Birliği, 2016). 

İlaç fiyatlarının dağılımına göre, bedeli düşük olan ilaçların tüketiminin daha fazla olduğu 
görülmektedir. Bu durum Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan politikanın sonucu olarak 
değerlendirilebilir. SUT ile mevcut ilaçlarda düşük fiyatlı ilaçların ödenmesine doğru bir değişim 
ortaya çıkmıştır. Bunun neticesinde fiyatı nispeten daha düşük olan ilaçlar daha fazla tüketilmiş ve 
harcama daha fazla o gruptaki ilaçlarda toplanmıştır.  

4. Sonuç 

Türkiye’deki sağlık ve ilaç harcamalarının sürekli bir artış eğiliminde olduğu görülmektedir. Bu artışın 
sadece sağlık hizmetlerine ulaşımın artması, sağlık kurumlarının artması, halkın daha iyi sağlık 
seviyesine ulaşması şeklinde yorumlanması yeterli olmayacaktır. Elbette daha iyi sağlık göstergelerine 
ulaşmak için daha fazla sağlık harcamasına ihtiyaç vardır. Ancak söz konusu harcamaların artması ile 
sosyal güvenlik sistemindeki gelişim ile sağlık göstergelerindeki olumlu değişimin birbiri ile uyumlu 
olduğunu söylemek doğru olmaz. 

 Sağlık hizmeti kullanımı, sağlık harcamaları ve kişibaşı ilaç tüketimi artmıştır. Bu artışın sağlık 
seviyesini geliştirmekten öte akılcı ilaç kullanımına aykırı süreçlerle gerçekleştiği, ilaç pazarındaki 
ticari etkilerin sonucu olduğu düşünülmelidir. Türkiye ilaç pazarında birçok me-too drug 
bulunmaktadır. Bu ilaçlar aynı kimyasal grupta yer alan, aynı etki ve yan etkilere sahip ilaçlardır. 
Ancak bu ilaçların satış fiyatları birbirinden çok farklıdır. Referans fiyat uygulaması ile AB 
ülkelerinde en ucuz 5 ülke seçilerek alınan fiyat ilaç fiyatlarının %40-50 seviyelerinde düşmesine 
neden olmuştur. Ama beklendiği gibi ilaç harcamaları bu oranda düşmemiştir. Aksine artış devam 
etmektedir (Bilgener,2009). 

Jenerik ilaç uygulaması ile orijinal ilaç yerine aynı etkideki daha ekonomik ilaç tüketimini sağlamak 
hedeflenmiştir. Jenerik ilaç uygulamasında temel problem jeneriği olmayan ve daha pahalı ilaçlara 
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reçete göçüdür. Ayrıca, ilaç pazarı incelendiğinde her yeni jeneriğin, orijinal ilacın pazarından pay 
almak yerine kendi pazarını yarattığı gözlemlenmektedir.  

Bir ilacın reçeteli kullanım statüsünden OTC statüsüne geçirilmesi bu ilacı geri ödeme listesinden 
çıkartmakta ise, söz konusu durumda ödeme gücü sınırlı olanlar hastalar bundan olumsuz yönde 
etkilenebilir. Bu durum uzun vadede bazı grup ilaçların ekonomik yetersizlik nedeniyle 
kullanılamamasından dolayı sisteme daha pahalıya mal olabilir. Çünkü hastalığın daha ilk evresinde 
düşük maliyetle tedavi edilecek bir durum daha pahalı tedavi kullanılmasına neden olabilir. Bir ilacı 
OTC statüsüne geçirirken ilacın farmakoepidemiyolojisi ele alınmalı ve fayda zarar analizi yapılması 
doğru olacaktır.   

Maliyet paylaşımı uzun vadede ilaç fiyatını kontrol etmediği için artan ilaç fiyatı ve tüketim ile yine 
devletler için sorun teşkil edecektir. Maliyet paylaşımı temel olarak devletlerin ilaç harcamalarındaki 
payını azaltmaya yönelik bir çaba olarak göze çarpmaktadır. Temel ihtiyaç ilaç harcamalarının artışını 
sürdürülebilir sınırlar içinde tutmak ve aynı zamanda yeni ilaçların nasıl fiyatlandırılması gerektiğidir.  

Hekimler ilaç piyasasının talep tarafında anahtar karar vericiler olduğu için, onların iyi reçeteleme 
uygulamaları yapmalarının sağlanmasında büyük yarar vardır. "İyi reçeteleme" olgusu, sadece hekim 
perspektifinden değil, aynı zamanda hasta açısından da uygun ilaç seçimini içermeli ve aynı zamanda 
etkinliği maksimuma çıkarmalı, riski ve maliyeti minimize etmeyi amaçlamalıdır (Barber,1995). 
Hekimlerin ilaç reçeteme eğilimleri ilaç harcamalarını doğrudan etkileyecek bir potansiyele sahiptir. 
Hekimin kararının denetlenmesi ve kontrol edilmesi aslında en etkili yöntemlerden biri olarak göze 
çarpmaktadır. Çünkü hekimler ilaç ve sağlık hizmeti tüketiminde tek karar verici olan gruptur. Ancak, 
hekimlerin karar almaları aşamasında ilaç fiyatları ve geri ödeme listeleri ekonomik olarak 
düzenlenmelidir (Bilgener, 2009). 

Kişilerin akılcı olmayan ilaç kullanımları, reçetesiz ilaç kullanımı, gereğinden fazla ilaç reçete 
edilmesi sonucu ülkemizde gereğinden fazla ilaç kullanılmaktadır. Yüksek maliyetli ve gereksiz ilaç 
kullanımı ülke ekonomisini olumsuz etkilemektedir. Türkiye’de kullanılan ilaçların oransal olarak 
çoğunun gereksiz olduğu söylenebilir. Ülkemizde yapılan çalışmalar göstermektedir ki; hastalar 
hekimlere yazdırdıkları ilaçların birçoğunu kullanmadan çöpe atmaktadır (Pınar, 2012). Türkiye ilaç 
pazarında düzenleme, denetleme ve yaptırım politikalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu düzenlemelere 
diğer kontrol çabaları yanında birincil olarak farmakoekonomik analizler ve düşünce tarzı ışık 
tutacaktır. 

Kaynakça 

AİFD, 2014,“Veri&Analiz Merkezi”, http://www.aifd.org.tr/Sektorel-Bilgiler/Veri-Merkezi.aspx, 
Erişim Tarihi: 10.05.2014 

Angell, M. (2004) The Truth About the Drug Companies: How they deceive us and what to do about 
it, Random House Yayınevi 

Barber, N. (1995) What constitutes good prescribing?, British Medical Journal, 1995;310:923 

Bilgener, E., (2002) Türk İlaç Sanayinde Pazarlamada Tanıtımın Rolü, Ankara Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi  

Bilgener E., (2009) Akut KOAH Alevlenmesinde Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesinde Kullanılan 
İki Farklı Antibiyotiğin Maliyet-Etkinlik Analizi Üzerinde Bir Çalışma, Ankara Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Doktora Tezi  

Gerdtham, Ulf-G., Lundin, D., (2004) Why did drug spending increase during the 1990s?, A 
decomposition based on Swedish Data, Pharmacoeconomics, 22(1), 29-42 

Henry J. (2001) Kaiser Family Foundation, Prescription Drug Trends,  www.kff.org 

Kanzık İ. 2002, “Türk İlaç sanayi”, www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/vizyon2023/si/EK-6.pdf,  
Erişim Tarihi: 09.05.2014 

Kavanos P. Üstel İ. Costa-Font J. (2005)  Türkiye’de İlaç Geri Ödeme Politikası, SUVAK Yayınları 

1670

http://www.aifd.org.tr/Sektorel-Bilgiler/Veri-Merkezi.aspx
http://www.kff.org/
http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/vizyon2023/si/EK-6.pdf


 
   

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

Pınar N. , (2012), “Ülkemizde İlaç Harcamaları”, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 19, 
Sayı 1, ss. 59-65 

Sanayi Genel Müdürlüğü, 2013, “İlaç Sektörü Raporu”, Sektörel Raporlar Ve Analizler Serisi, Bilim, 
Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı, ss. 1-26 

TÜİK, Sağlık İstatistikleri, Erişim Adresi: http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1095, Erişim 
Tarihi: 10.07.2018.  

Türk Eczacılar Birliği, (2016). Sağlık, İlaç Ve Eczacılık İstatistikleri Yıllığı – 2016, Mattek 
Matbaacılık Basım Yayın. 

Wazana,A.,Granıch,A., Prımeau,F., Bhanjı,N.H., Jalbert,M. (2004) Using the literature in developing 
McGill's guidelines for interactions between residents and the pharmaceutical industry. Acad.Med., 

 
 
 

1671

http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1095


 
   

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

TÜRKİYE KAMU SAĞLIK İŞGÜCÜ ETKİNLİĞİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Ahmet Kar1 
Özlem Özer2 

Keziban Avcı3 
 
 

Özet 
Bu çalışmada kamu sağlık hizmetlerinin sunumunda görevli tüm sağlık personelinin Türkiye geneli il bazlı 
etkinliklerini değerlendirmek amaçlanmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek için ise veri zarflama analizi 
kullanılmıştır. Çalışmada girdi değişkenleri olarak hekim sayısı, hemşire sayısı ve diğer personel sayısı 
kullanılırken; çıktı değişkenleri olarak ayaktan muayene sayısı, yatan hasta sayısı ve ameliyat sayısı 
kullanılmıştır. Analizler Microsoft Excel tabanlı Dea Solver paket programı kullanılarak yürütülmüştür. Yapılan 
analizler sonucunda 81 il içerisinde 8 ilin (Ağrı, Bitlis, Gaziantep, İstanbul, Şanlıurfa, Muş, Yalova, Yozgat) tüm 
hesaplamalarda etkin sonuçlara sahip olduğu belirlenmiştir. En düşük etkinlik skorlarına ise sırasıyla Aksaray, 
Niğde ve Giresun illeri sahip olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık işgücü, Veri zarflama analizi, Performans, Etkinlik 

 
EVALUATION OF THE TURKEY PUBLIC HEALTH MANPOWER EFFICIENCY  

Abstract 

The aim of this study to evaluate efficiency of all health personnel who employee in the delivery of public health 
services as the overall Turkey province based. Data envelopment analysis was used to achieve this purpose. 
While the number of physicians, number of nurses and other personnel were used as input variables in the study; 
the number of outpatients, the number of inpatients and the number of operations were used as output variables. 
Analyzes were conducted using the Microsoft Excel-based Dea Solver package program. As a result of the 
analysis made, 8 provinces (Ağrı, Bitlis, Gaziantep, İstanbul, Şanlıurfa, Muş, Yalova, Yozgat) in 81 provinces 
were found to have efficient results in all calculations. Aksaray, Niğde and Giresun have the lowest efficient 
scores respectively. 

Key Words: Health manpower, Data envelopment analysis, Performance, Efficiency 

1. Giriş 
Ülkelerin gelişmişlik göstergelerinden birisi de nüfusuna oranla sahip olduğu sağlık işgücüdür. 
Nitelikli sağlık personeli sağlıklı bireylerin yetişmesini, daha uzun beklenen yaşam süresini ve sağlıklı 
işgücünü sağlayarak ülkenin topyekûn kalkınmasında son derece önemli rol oynamaktadır. Tüm 
üretim süreçlerinde olduğu gibi sağlık hizmetlerinin üretiminde de kullanılan kaynakların sınırlı 
olması çıktıların verimli ve etkili bir şekilde elde edilmesini zorunlu kılmaktadır. Kullanılan girdiler 
neticesinde elde edilen çıktıları kıyaslamak ve bunu sunulan hizmetin kalitesinden ödün vermeden 
yerine getirmek hizmetlerin sürekliliği açısından da önemlidir. 

Performans kavramı, bir işi yapan bireyin, bir grubun ya da bir örgütün planlanan hedefe ne derece 
ulaşabildiğinin, neyi sağlayabildiğinin nitel veya nicel anlatımıdır. Başka bir değişle performans, elde 
edilenleri nitelik ve nicelik olarak belirleyen bir kavramdır (Ayanoğlu vd., 2010). Performans ölçümü, 
“bir kurumun önceden belirlenen amaçlara ve hedeflere göre ortaya çıkan ürünleri, hizmetleri ve/veya 
                                                      
1 Dr. Öğr. Üyesi, Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, 
ahmetkar@kku.edu.tr 
2 Dr. Öğr. Üyesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, 
oozer@mehmetakif.edu.tr 
3 Dr. Öğr. Üyesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi 
Bölümü,  kezibanavci1@gmail.com 
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sonuçları birlikte değerlendirmesine yönelik analitik bir süreç” olarak tanımlanmaktadır (Doğan ve 
Gencan, 2014). 

Sağlık hizmetlerinde performans kavramına ise, “hizmetin kalitesi” açısından bakılmakta ve çoğu kez 
kalite ile performans kavramları eşdeğer tutulmaktadır. Shortell ve Kaluzny (2000), sağlık 
hizmetlerinde performansı; etkenlik, etkililik, uygunluk, verimlilik ve etkinlik olmak üzere 7 boyut 
üzerinden değerlendirmektedir (Şahini 2013). Bu kavramlardan birisi olan etkinlik, örgütsel anlamda 
“bir girdi çıktı mekanizması aracılığı ile işlerin en doğru şekilde yapılması” şeklinde 
tanımlanmaktadır. Etkinlik ölçümü, teknik olarak bir üretim biriminin “en iyi uygulaması” ya da 
“teknik veya örgütsel aksaklıkların giderilmesi” açısından kazanımlar sağlamaktadır (Temür ve 
Bakırcı, 2008). 

Etkinlik analizleri için kullanılan ölçümler; oran analizleri, parametrik yöntemler ve parametrik 
olmayan yöntemlerdir. Oran analizi, kapsam ve amaç bakımından tek boyutlu analizleri içermektedir. 
Parametrik yöntemler, verimlilik ölçümü yapılan işletmelerin üretim fonksiyonunun analitik bir yapısı 
olduğunu varsaymaktadır. Parametrik olmayan yöntemler ise üretim fonksiyonundan sonra herhangi 
bir analitik formun varlığını öngörememektedir. Bu yöntemler esnek bir yapıya sahiptir ve genellikle 
matematiksel programlamayı çözüm yöntemi olarak kullanmaktadır. Veri Zarflama Analizi (VZA) ise 
parametrik olmayan yöntemler arasında en fazla kullanılan yöntemlerden birisidir (Ömürbek vd., 
2013). 

VZA hem çıktı hem de girdiye ait gözlemleri bir arada değerlendirmektedir ve çok sayıda performans 
ölçüsüne yer vermektedir. VZA, bir birimin performansını en iyi performans gösteren birimlerle 
karşılaştırarak hesaplanmış göreli bir performans ölçüsü ortaya koymaktadır (Ayanoğlu vd., 2010). 
VZA yönteminde temel olarak iki yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden ölçeğe göre sabit getiri 
varsayımı altında girdiye ve çıktıya yönelik olarak CCR (Charnes-Cooper-Rhodes), ve ölçeğe göre 
değişken getiri varsayımını kabul eden BCC modeli (Banker, Charnes, Cooper) basitlikleri nedeniyle 
en çok kullanılan VZA modelleridir. VZA yaklaşımında verimlilik, toplam ağırlıklandırılmış 
çıktıların, toplam ağırlıklandırılmış girdilere oranı olarak tanımlanmaktadır (Yiğit ve Esen, 2017).  

2. Yöntem 

Bu çalışma ile kamu sağlık hizmetlerinin sunumunda görevli tüm sağlık personelinin Türkiye geneli il 
bazlı etkinlik değerlendirmesini gerçekleştirmek amaçlanmaktadır. Veri zarflama analizinin 
kullanıldığı çalışmada girdi değişkenleri olarak hekim sayısı, hemşire sayısı ve diğer personel sayısı 
kullanılırken; çıktı değişkenleri olarak ayaktan muayene sayısı, yatan hasta sayısı ve ameliyat sayısı 
kullanılmıştır. Aşağıda ise VZA’nın matematiksel modeli sunulmuştur  (Sherman ve Zu, 2006); 

Amaç fonksiyonu: 

Max θ= [u1y10 + u2y20 + …. + uryr0]/[v1x10 + v2x20 + …. + vmxm0] 

Max θ=[ ∑𝑠𝑠𝑟𝑟=1 uryr0 ]/[∑𝑚𝑚𝑖𝑖=1 vixi0] 

Bunun aynı u ve v katsayılarının karşılaştırıldığı diğer tüm birimlere uygulanması durumunda hiçbir 
karar verme biriminin aşağıdaki gibi %100'den fazla etkinliğe sahip olmayacağı kısıtlar elde 
edilecektir. 

DMU1 (u1y11 + u2y21 + …. + uryr1)/( v1x11 + v2x21 + …. + vmxm1)= (∑𝑠𝑠𝑟𝑟=1  uryr1)/( ∑𝑚𝑚𝑖𝑖=1  

vixi1)≤1 

DMU2 (u1y12 + u2y22 + …. + uryr2)/( v1x12 + v2x22 + …. + vmxm2)= (∑𝑠𝑠𝑟𝑟=1  uryr2)/( ∑𝑚𝑚𝑖𝑖=1  

vixi2)≤1 

…. 
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DMUo (u1y10 + u2y20 + …. + uryr0)/( v1x10 + v2x20 + …. + vmxm0)= (∑𝑠𝑠𝑟𝑟=1  uryr0)/( ∑𝑚𝑚𝑖𝑖=1  

vixi0)≤1 

…. 

DMUj (u1y1j + u2y2j + …. + uryrj)/( v1x1j + v2x2j + …. + vmxmj)= (∑𝑠𝑠𝑟𝑟=1  uryrj)/( ∑𝑚𝑚𝑖𝑖=1  vixij)≤1 

u1, … us > 0 ve v1, … vm≥ 0 

DMU: Karar verme birimi  

θ: Değerlendirilen karar verme biriminin etkinlik derecesi  

yrj: Karar verem birimi j tarafından kullanılan r çıktı miktarı  

xij: Karar verem birimi j tarafından kullanılan i girdi miktarı  

i: Karar verme birimleri tarafından kullanılan girdi sayısı  

r: Karar verem birimleri tarafından oluşturulan çıktı sayısı  

ur: VZA tarafından çıktı r’ye atanan ağırlık  

vi: VZA tarafından girdi i’ye atanan ağırlık 

Çalışmada analizler Microsoft Excel tabanlı Dea Solver paket programı kullanılarak yürütülmüştür. 
Etkinlik ölçümlerinde ölçeğe göre sabit getiri ve ölçeğe göre değişken getiri varsayımları altında 
hesaplamalar yapılarak il bazlı ölçek etkinlik skorları ayrıca bulunmuştur. Etkin karar verme 
birimlerinin kendi arasındaki sıralamasının elde edilebilmesi için süper etkinlik analizlerinden 
faydalanılmıştır. Ayrıca etkin olmayan birimlerin etkin konuma gelebilmesi için yapmaları gerekli 
iyileştirmeler önerilmiştir.  

Çalışmada kullanılan 2016 yılı verileri Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık 
İstatistikleri Daire Başkanlığı’ndan temin edilmiştir.   

3. Bulgular 
Türkiye’deki 81 ilin etkinlik analizinde kullanılan girdi ve çıktı değişkenlerine ait ortalama ve ortanca 
skorları Tablo 1’de verilmiştir. Kullanılan değişkenlerin standart sapmaları yüksek olması nedeniyle 
ortalama ve ortanca değerleri birlikte sunulmuştur. 

Tablo 1. Etkinlik Analizinde Kullanılan Girdi ve Çıktı Değişkenleri 

 Ortalama Ortanca 
 
 
Girdi Değişkenleri 

Toplam Fiilen Çalışan Hemşire Sayısı 1101 769 
Toplam Uzman Hekim Sayısı 469 240 
Diğer Sağlık Personeli 1027 762 

 
 
Çıktı Değişkenleri 

Toplam Ayaktan Muayene Sayısı 4107913 2188708 
Toplam Yatan Hasta Sayısı 93343 54525 
Toplam Ameliyat Sayısı 102659 57048 

Tablo 2’de hem girdi odaklı yaklaşımla hem de çıktı odaklı yaklaşımla ölçeğe göre sabit ve değişken 
getiri varsayımları altında yürütülen analizler neticesinde elde edilen skorlar yer almaktadır. İllerin 
sahip olduğu ölçek büyüklüğünü etkin şekilde kullanıp kullanmadığını değerlendirmek için ayrıca 
ölçek etkinliği sonuçları da gösterilmektedir 

Tablo 2. İllerin Kamu Sağlık İşgücü Etkinlik Skorları 

İLLER CCR I BCC I Ölçek Etkinlik CCR O BCC O  Ölçek Etkinlik 
ADANA 0,74 0,86 0,86 0,74 0,93 0,79 
ADIYAMAN 0,70 0,72 0,97 0,70 0,74 0,94 
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AFYONKARAHİSAR 0,83 0,84 0,99 0,83 0,85 0,98 
AĞRI 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
AKSARAY 0,45 0,46 0,98 0,45 0,47 0,96 
AMASYA 0,74 0,74 0,99 0,74 0,74 0,99 
ANKARA 0,64 0,74 0,87 0,64 0,80 0,80 
ANTALYA 0,71 0,73 0,97 0,71 0,75 0,95 
ARDAHAN 0,84 1,00 0,84 0,84 1,00 0,84 
ARTVİN 0,81 0,92 0,88 0,81 0,90 0,89 
AYDIN 0,79 0,79 1,00 0,79 0,81 0,97 
BALIKESİR 0,82 0,88 0,94 0,82 0,89 0,93 
BARTIN 0,98 1,00 0,98 0,98 1,00 0,98 
BATMAN 0,94 0,95 0,99 0,94 0,95 1,00 
BAYBURT 0,74 1,00 0,74 0,74 1,00 0,74 
BİLECİK 0,77 0,78 0,98 0,77 0,77 0,99 
BİNGÖL 0,85 0,89 0,96 0,85 0,88 0,98 
BİTLİS 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
BOLU 0,55 0,58 0,96 0,55 0,56 0,99 
BURDUR 0,75 0,78 0,96 0,75 0,76 0,98 
BURSA 0,76 1,00 0,76 0,76 1,00 0,76 
ÇANAKKALE 0,66 0,66 0,99 0,66 0,68 0,97 
ÇANKIRI 0,90 1,00 0,90 0,90 1,00 0,90 
ÇORUM 0,65 0,66 1,00 0,65 0,67 0,98 
DENİZLİ 0,83 0,84 0,98 0,83 0,85 0,97 
DİYARBAKIR 0,78 1,00 0,78 0,78 1,00 0,78 
DÜZCE 0,82 0,85 0,97 0,82 0,83 0,99 
EDİRNE 0,88 0,88 1,00 0,88 0,89 1,00 
ELAZIĞ 0,54 0,55 0,98 0,54 0,54 1,00 
ERZİNCAN 0,57 0,63 0,90 0,57 0,59 0,96 
ERZURUM 0,73 0,73 1,00 0,73 0,73 1,00 
ESKİŞEHİR 0,59 0,59 1,00 0,59 0,60 0,98 
GAZİANTEP 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
GİRESUN 0,53 0,53 1,00 0,53 0,54 0,97 
GÜMÜŞHANE 0,74 0,89 0,83 0,74 0,86 0,86 
HAKKARİ 0,72 0,81 0,88 0,72 0,79 0,91 
HATAY 0,88 1,00 0,88 0,88 1,00 0,88 
IĞDIR 0,81 0,95 0,85 0,81 0,93 0,87 
ISPARTA 0,66 0,67 1,00 0,66 0,70 0,95 
İSTANBUL 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
İZMİR 0,71 0,77 0,92 0,71 0,81 0,87 
KAHRAMANMARAŞ 0,87 0,88 0,98 0,87 0,89 0,97 
KARABÜK 0,67 0,70 0,96 0,67 0,68 0,98 
KARAMAN 0,76 0,82 0,93 0,76 0,79 0,97 
KARS 0,94 0,96 0,99 0,94 0,95 0,99 
KASTAMONU 0,89 0,90 0,99 0,89 0,89 1,00 
KAYSERİ 0,75 0,75 0,99 0,75 0,75 0,99 
KIRIKKALE 0,89 0,91 0,97 0,89 0,90 0,99 
KIRKLARELİ 0,79 0,84 0,95 0,79 0,82 0,96 
KIRŞEHİR 0,81 0,86 0,95 0,81 0,85 0,96 
KİLİS 0,87 0,95 0,91 0,87 0,95 0,92 
KOCAELİ 0,84 0,86 0,98 0,84 0,86 0,98 
KONYA 0,69 0,74 0,93 0,69 0,87 0,78 
KÜTAHYA 0,63 0,64 0,99 0,63 0,64 0,98 
MALATYA 0,70 0,71 0,98 0,70 0,72 0,96 
MANİSA 0,82 0,82 1,00 0,82 0,83 0,99 
MARDİN 0,92 0,93 0,99 0,92 0,93 0,99 
MERSİN 0,73 0,79 0,93 0,73 0,86 0,85 
MUĞLA 0,65 0,65 0,99 0,65 0,66 0,99 
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MUŞ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
NEVŞEHİR 0,69 0,74 0,94 0,69 0,70 0,98 
NİĞDE 0,49 0,50 0,99 0,49 0,54 0,91 
ORDU 0,75 0,75 1,00 0,75 0,76 0,98 
OSMANİYE 0,84 0,87 0,97 0,84 0,86 0,98 
RİZE 0,78 0,82 0,94 0,78 0,81 0,96 
SAKARYA 0,91 0,92 0,99 0,91 0,93 0,98 
SAMSUN 0,76 0,79 0,97 0,76 0,84 0,90 
SİİRT 0,86 0,89 0,97 0,86 0,87 0,98 
SİNOP 0,77 0,81 0,96 0,77 0,79 0,98 
SİVAS 0,85 0,85 1,00 0,85 0,85 1,00 
ŞANLIURFA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
ŞIRNAK 0,82 0,86 0,95 0,82 0,84 0,97 
TEKİRDAĞ 0,92 0,93 1,00 0,92 0,93 1,00 
TOKAT 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
TRABZON 0,63 0,65 0,97 0,63 0,68 0,93 
TUNCELİ 0,67 1,00 0,67 0,67 1,00 0,67 
UŞAK 0,91 0,92 0,98 0,91 0,93 0,97 
VAN 0,74 0,78 0,96 0,74 0,79 0,93 
YALOVA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
YOZGAT 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
ZONGULDAK 0,89 0,91 0,98 0,89 0,92 0,97 
Ortalama 0,79 0,83 0,95 0,79 0,84 0,95 
CCR I: Girdi odaklı yaklaşım ölçeğe göre sabit getiri varsayımında BCC I: Girdi odaklı yaklaşım ölçeğe göre değişken 
getiri varsayımında CCR O: Çıktı odaklı yaklaşım ölçeğe göre sabit getiri varsayımında BCC O: Çıktı odaklı yaklaşım 
ölçeğe göre değişken getiri varsayımında 

Yapılan analizler neticesinde 81 il içerisinde 8 ilin ( Ağrı, Bitlis, Gaziantep, İstanbul, Şanlıurfa, Muş, 
Yalova, Yozgat) tüm hesaplamalarda etkin sonuçlara sahip olduğu belirlenmiştir. En düşük etkinlik 
skorlarına ise sırasıyla Aksaray, Niğde ve Giresun illerinin sahip olduğu belirlenmiştir.  

İller düzeyinde etkinlik skorlarının açık renkten koyu renge doğru arttığı harita gösterimi Şekil 1’de 
yer almaktadır.  

Şekil 1. Etkinlik Skorlarının Türkiye Haritası Üzerinde Gösterimi 

 

Etkin olan illerin kendi içerisindeki sıralaması yapılan süper etkinlik analizleri neticesinde tespit 
edilmiştir. Süper etkinlik analizi sonuçlarına göre etkin iller içerisinde etkinlik skorları en yüksek il 
Bitlis olmuştur. İstanbul ise ikinci sırada yer almıştır (Tablo 3).  
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Tablo 3. Süper Etkinlik Analizi Sonuçları 

Etkin İller CCR I BCC I CCR O BCC O Sıra 
AĞRI 1,048 1,048 0,156 0,141 7 
BİTLİS 2,621 2,621 1,312 1,312 1 
GAZİANTEP 1,099 1,099 1,039 1,048 4 
İSTANBUL 1,438 1,438 1,073 1,292 2 
MUŞ 1,017 1,017 -0,415 -0,414 8 
ŞANLIURFA 1,111 1,111 1,057 1,095 3 
YALOVA 1,048 1,048 1,037 1,052 6 
YOZGAT 1,037 1,037 1,055 1,058 5 

 

Yapılan analizler sonucunda etkin olmadığı tespit edilen iller için iyileştirme önerileri Tablo 4’te 
sunulmuştur.  

Tablo 4. Etkin Olmayan İller İçin İyileştirme Önerileri 

İller 
Hemşire 

sayısı 

Uzman 
hekim 
sayısı 

Diğer sağlık 
personeli 

sayısı 
Muayene 

sayısı 

Yatan 
hasta 
sayısı 

Ameliyat 
sayısı 

ADANA 0 327,531 151,091 2743691,55 88105,9 865963 
ADIYAMAN 8,359 0 143,385 2076660,72 64991,4 447635 
AFYONKARAHİSAR 0 29,438 221,818 668491,397 29938,5 308357 
AKSARAY 0 28,084 73,091 2700139,32 80816,6 385880 
AMASYA 21,231 0 132,462 964347,258 40442 247364 
ANKARA 0 2460,64 1315,09 12774527,8 509885 2948944 
ANTALYA 0 463,66 421,545 3108239,37 137290 933689 
ARDAHAN 0 24,01 11,182 30955,978 3862,42 37409 
ARTVİN 0 12,022 80,909 188943,047 12126,7 85721,8 
AYDIN 0 129,172 228,273 1177275,19 47681,9 526956 
BALIKESİR 0 74,081 567,545 1304071,43 76332,7 666366 
BARTIN 56,778 6 0 6520,681 54,706 87442,4 
BATMAN 0 35,813 136,455 168617,342 1209,8 193222 
BAYBURT 0 13,211 1 130229,706 4519,78 45523,1 
BİLECİK 0 56,825 93,182 209186,51 18440,9 105171 
BİNGÖL 42,598 0 124,308 350500,352 10761,1 134693 
BOLU 81,556 62,816 0 1535256,1 47176,1 272903 
BURDUR 0 18,801 115,727 635366,173 20875,6 180440 
BURSA 0 451,203 87,364 3073678,06 115000 1196168 
ÇANAKKALE 0 48,44 85,364 1559001,43 64711,9 345280 
ÇANKIRI 12,359 0 84,385 112385,205 6867,48 82694,1 
ÇORUM 0 30,754 132,818 1508389,13 52598 327502 
DENİZLİ 0 86,187 210,545 1201362,34 30237 439396 
DİYARBAKIR 0 53,23 223,364 3390569,1 84028,4 740807 
DÜZCE 0 49,184 36 89717,383 13853 99699,9 
EDİRNE 0 93,833 91,692 0 12283,5 163315 
ELAZIĞ 0 55,677 228,364 2051497,51 64683 355311 
ERZİNCAN 0 35,354 54,727 833646,968 27130,1 153353 
ERZURUM 0 114,014 133,273 1291662,58 49428,2 396656 
ESKİŞEHİR 0 109,687 176,545 3119961,54 93987,7 560749 
GİRESUN 73,949 0 373,231 2737448,36 88282,7 438486 
GÜMÜŞHANE 0 11,378 18,182 257273,784 9319,27 80624,2 

1677



 
   

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

HAKKARİ 0 31,545 3,364 370872,706 12363,6 112433 
HATAY 0 111,268 140,091 423858,95 40486,3 483814 
IĞDIR 0 13,62 2,273 156495,495 11067,2 79706,6 
ISPARTA 0 10,026 217 1476579,59 44374 285763 
İZMİR 0 1293,35 261,091 6401293,73 337994 1998810 
KAHRAMANMARAŞ 0 47,675 216,818 654698,129 33543,3 445063 
KARABÜK 0 64,318 69,545 661974,747 24265,5 164565 
KARAMAN 13,462 0 22,923 512263,698 16995,6 123800 
KARS 0 20,23 55,364 19089,203 11219,8 42768,8 
KASTAMONU 105 0 104 242219,368 22929,1 165343 
KAYSERİ 0 182,679 356,909 1358283,85 62794,5 519609 
KIRIKKALE 0 0,718 190,636 741728,382 9554,97 155865 
KIRKLARELİ 0 26,278 82,273 379853,382 14928,6 142284 
KIRŞEHİR 0 18,914 165,364 457488,098 11543,5 146639 
KİLİS 0 20,261 4,455 77129,682 5422,59 67481 
KOCAELİ 0 231,526 38 550576,567 89429,3 680273 
KONYA 0 205,112 200,636 3946519,28 137505 1006911 
KÜTAHYA 0 25,45 38,545 2060612,36 66801,4 399008 
MALATYA 0 39,22 411,182 1791470,56 66047,5 433327 
MANİSA 0 169,756 261,364 927988,618 78280 644201 
MARDİN 0 49,806 112,717 0 4131,96 223114 
MERSİN 0 176,462 720,273 2548973,56 106478 718691 
MUĞLA 0 129,868 176 2085700,67 78473,2 465719 
NEVŞEHİR 0 6,995 84,909 698308,361 23357,6 154455 
NİĞDE 0 3,206 93,909 2666564,72 78760,2 400807 
ORDU 0 55,938 244,818 1417928,5 48765,7 417954 
OSMANİYE 0 42,407 242,727 323335,624 11775,2 190755 
RİZE 120,556 84,447 0 370890,454 18193,1 216997 
SAKARYA 0 152,323 93,926 0 8363,95 299928 
SAMSUN 0 141,648 330,818 1926035,96 95465,8 679026 
SİİRT 29,778 6,211 0 295912,849 10297,7 112132 
SİNOP 2,872 0 69,077 561515,885 22757,7 126220 
SİVAS 0 66,833 251,818 266362,776 38118,2 301679 
ŞIRNAK 0 43,593 8,273 186739,379 16019,6 141362 
TEKİRDAĞ 0 49,176 7,21 0 26828,9 243538 
TRABZON 0 0,545 136,364 3459495,74 123879 653612 
TUNCELİ 0 8,129 52,455 178296,872 6779,47 33260,4 
UŞAK 306,103 0 634,538 441413,237 11242,7 214160 
VAN 0 33,794 25,091 1876005,71 61029,2 465214 
ZONGULDAK 99,222 30,974 0 183359,327 21370,6 287510 

Ölçeğe göre sabit getiri varsayımı altında çıktı odaklı yapılan analiz neticesinde etkin olmayan iller 
içerisinde aynı girdi bileşeni ile muayene ve yatan hasta sayılarını en fazla artırması gereken iller 
Ankara, İzmir ve Konya olmuştur. Ameliyat sayısında en yüksek artış miktarına ihtiyacı olan iller ise 
Ankara, İzmir ve Bursa olmuştur. 

4. Sonuç 
Bu çalışmada kamu sağlık hizmetlerinin sunumunda görevli tüm sağlık personelinin Türkiye geneli il 
bazlı etkinlikleri değerlendirilmiştir. Çalışmada yapılan analizler sonucunda 81 il içerisinde 8 ilin 
(Ağrı, Bitlis, Gaziantep, İstanbul, Şanlıurfa, Muş, Yalova, Yozgat) tüm hesaplamalarda etkin 
sonuçlara sahip olduğu belirlenmiştir. Süper etkinlik analizi sonuçlarına göre etkin iller içerisinde 
etkinlik skorları en yüksek il Bitlis olmuştur. Ölçeğe göre sabit getiri varsayımı altında çıktı odaklı 
yapılan analiz neticesinde etkin olmayan iller içerisinde aynı girdi bileşeni ile muayene ve yatan hasta 
sayılarını en fazla artırması gereken iller Ankara, İzmir ve Konya olmuştur. Ameliyat sayısında en 
yüksek artış miktarına ihtiyacı olan iller ise Ankara, İzmir ve Bursa olmuştur. 
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Literatürde sağlık sektöründe veri zarflama analizi ile yapılmış çok sayıda çalışma yer almaktadır. 
Buna göre; Şenol ve Gençtürk (2017) çalışmalarında kamu sağlık kuruluşlarının kamu hastaneler 
birliği bazında performanslarını ölçmek amacıyla VZA yönetimini kullanmıştır. Çalışmada girdi 
değişkeni olarak yatak sayısı, hekim sayısı, hemşire ve ebe sayısı kullanılırken; çıktı değişkeni olarak 
poliklinik muayene sayısı, acil muayene sayısı, A grubu ameliyat sayısı, B grubu ameliyat sayısı, C 
grubu ameliyat sayısı, yatan hasta sayısı değişkenleri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda 80 tane kamu 
hastane birliğinden 20 tanesi (%25) CCR tekniğine göre, 31 tanesi (%38) ise BCC tekniğine göre 
verimli bulunmuştur. 

Temür ve Bakırcı (2008) çalışmasında Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’na bağlı hizmet veren 81 ilde 846 
Devlet Hastanesi’nin (yataklı tedavi kurumlarının) iller ve bölgeler bazında performanslarının veri 
zarflama analizi ile değerlendirmesini yapmıştır. Performans değerlendirmesinde; hastanelere ait 
uzman ve pratisyen hekim sayıları, yatak sayısı ve döner sermaye harcamaları gibi değişkenler girdi 
olarak kullanılmış, poliklinikte ve yatarak tedavi gören hasta sayısı, ölen hasta sayısı, yapılan ameliyat 
sayıları, döner sermaye gelirleri ve doğum sayısı gibi değişkenler de çıktı olarak kullanılmıştır. 

Atmaca vd. (2012) çalışmalarında Ankara ilinde bulunan özel hastanelerin, veri zarflama yöntemi ile 
etkinliklerini ölçmüş ve etkin olmayan hastaneler için etkin olma koşullarını araştırmıştır. Etkin çıkan 
hastaneler referans alınarak, etkin olmayan hastanelerin girdi değerlerinin potansiyel iyileştirmeleri 
yapılmış ve etkinliklerini arttırabilecek girdi değerleri hesaplanmıştır. 

Çalışkan ve Girginer (2016) çalışmalarında Türkiye’deki 81 ile ait hastanelerin performansını veri 
zarflama analizi ile değerlendirmiştir. Çalışmada girdi değişkeni olarak uzman hekim sayısı, hemşire 
sayısı, diğer sağlık personeli sayısı ve yatak sayısı kullanılmıştır. Çıktı değişkeni olarak ise ameliyat 
sayısı, yatak doluluk oranı ve yatan hasta sayısı kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, 11 ile ait 
hastanelerin etkin olduğu görülmüştür.  

Bal ve Bilge (2013) ise çalışmalarında Sağlık Bakanlığı’na bağlı 35 eğitim ve araştırma hastanesinin 
etkinliklerinin araştırılmasını amaçlamıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulardan yararlanılarak, etkin 
olarak çalışmayan hastanelerin daha verimli olarak çalışabilmesi ve kaynak israfının önlenmesi için 
artırmaları gereken çıktı ve azaltmaları gereken girdi miktarları tespit edilmiştir. 

Yiğit (2016) çalışmasında Kamu Hastane Birlikleri (KHB)’nin teknik verimliliklerini veri zarflama 
analizi ile değerlendirmiştir. Yapılan analiz sonucunda, araştırma kapsamındaki KHB’nin yaklaşık 
%31’i verimli, %69 ise verimsiz faaliyet gösterdiği saptanmıştır. Araştırma sonucunda KHB’nin 
verimlilik ortalaması %90.95(CCR) ile 93,56 (BCC) olarak hesaplanmıştır. 

Sağlık hizmetlerinin sunumunda sağlık personeli en önemli kaynak konumundadır. Bu kaynakların 
kullanımı ile ne kadar muayene, ameliyat veya hasta yatış sayısı gibi temel sağlık hizmeti çıktısına 
ulaşıldığının ortaya konulması önemlidir.  Bu yüzden bu çalışmanın sonuçlarının sağlık hizmeti 
sunumunun iyileştirilmesi konusunda önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 
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SAĞLIK HİZMETİ KULLANICILARINI İNFORMAL ÖDEME 
YAPMAYA YÖNELTEN UNSURLARIN BELİRLENMESİ* 

İpek Camuz Berber1 
Elif Türkan Arslan2 

Özet 

Bu çalışma, sağlık hizmeti kullanıcılarını informal ödeme yapmaya yönelten unsurları belirlemek amacıyla 
yapılmıştır. Nicel yöntemin benimsendiği araştırma kapsamında, anket yöntemiyle veri toplanmıştır. Çalışmanın 
evrenini, İzmir’de yaşayan ve herhangi bir sağlık kurum/kuruluşundan sağlık hizmeti alan 18 yaş ve üzeri 
bireyler oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemi, +/-0,05 hata toleransı ve %95 güven düzeyinde 384 kişi olarak 
hesaplanmıştır. Araştırmaya katılmayı kabul eden 480 kişi ile anket yapılmış ve geçerli 425 anket formu analiz 
kapsamına alınmıştır.  

Katılımcıların tanımlayıcı özelliklerine göre informal ödeme yapmaya yönelten unsurlar arasında anlamlı bir 
farklılık olup olmadığını incelemek amacıyla yapılan analiz sonucunda; cinsiyet, medeni durum, yaş, sağlık 
hizmeti alımında kullanılan finansman türü değişkenlerine göre informal ödeme yapmaya yönelten unsurlar 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmazken; eğitim düzeyi, gelir düzeyi, iş, informal ödeme 
yapmış olup olmama durumu ve informal ödemelere ilişkin düşünce değişkenlerine göre informal ödeme 
yapmaya yönelten unsurlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Cepten Ödemeler, İnformal Ödemeler, Sağlık Hizmetleri, Sağlık Sektörü, Yolsuzluk 

DETERMINING THE FACTORS THAT MOTIVATE HEALTH CARE USERS TO MAKE 
INFORMAL PAYMENTS 

Abstract 

This study was conducted to identify the motivating factors for informal payment for health care users. Within 
the scope of the research which adopted the quantitative method, the data was collected by the questionnaire 
method. The universe of the workforce consists of individuals aged 18 and over who live in İzmir and receive 
health services from any health institution / organization. The sample of the study was calculated as 384 persons 
with a tolerance of +/- 0.05 and a 95% confidence level. A survey was conducted with 425 people who agreed to 
participate in the survey. 

Analysis conducted to examine whether there is a difference between the descriptive characteristics of 
participants and the motivating factors of informal payments; gender, marital status, age, type of financing used 
for health care services are not  statistically significant; the level of education, income level, job, informal 
payment status and informal payments are statistically significant. 

 

Key Words: Corruption, Health Sector, Health Services, Informal Payments, Out-of-Pocket Payments 

1. Giriş 

Sağlık sektöründe belirsizliğin, asimetrik bilginin ve birçok aktörün bulunması sektörü karmaşık bir 
yapı içerisine sokmaktadır. Söz konusu karmaşık yapı yolsuzluklar için elverişli bir ortamı meydana 
getirmekte ve sektörün diğerlerine göre yolsuzluğa daha açık olmasına neden olmaktadır. Sağlık 
sistemlerindeki yolsuzluğun yalnızca sağlık hizmeti ihtiyacı duyan bireyler üzerinde değil, tüm toplum 
üzerinde yıkıcı etkileri söz konusudur. Sağlık hizmetlerinin sahip olduğu özellikler, sağlık 
hizmetlerinin maliyetinin ikinci plana atılmasına neden olmaktadır. Sağlık hizmeti kullanıcıları, sağlık 
hizmeti ihtiyacının başka bir hizmetle ikame edilemiyor olması, acil ve ertelenemez nitelikte olması 
gibi sebeplerle hizmetin maliyetine bakmaksızın o hizmeti almak zorunda kalmaktadırlar. Bu da sağlık 
hizmetleri sunumunda informal ödemelerin yaygın ve kaçınılmaz hale gelmesine neden olmaktadır. 

                                                      
1 Araştırma Görevlisi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, ipekcamuz@hotmail.com 
2 Doktor Öğretim Üyesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, elifturkan.arslan@ikc.edu.tr 
* Bu çalışma İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Dr. Öğr. Üyesi Elif Türkan 
ARSLAN danışmanlığında yürütülen “Sağlık Hizmeti Kullanıcılarının İnformal Ödeme Yapma Nedenleri ve 
İnformal Ödemelere Yönelik Tutumları: İzmir İli Örneği” başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.  
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Bu çalışma, sağlık hizmeti kullanıcılarını bu tür ödemeler yapmaya yönelten unsurları belirlemek 
açısından önem arz etmektedir. 

İnformal ödemeler ilk olarak, 1970’li yılların sonlarına doğru ortaya çıkmıştır. Hastalar daha 
hızlı ve daha kaliteli hizmet almak amacıyla, resmi olarak ücretsiz verilmesi gereken hizmetler için 
informal ödeme yapmaya başlamışlardır. 1980’li yılların sonunda ise birçok ülkede bu tür ödemeler 
sağlık hizmeti alımında yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır (Chawla vd., 1998). 

İnformal ödemeler ile ilgili ilk çalışmalardan birini yapan Adam (1989), “bir hasta veya hasta 
yakını tarafından tedavi tamamlandıktan sonra, gönüllü olarak verilen finansal veya diğer maddi 
yarar” olarak tanımladığı “doktorlara minnet ödemesi” terimini kullanmıştır. Bazı araştırmacılar ise 
informal ödemeler kavramı yerine “masa altından ödemeler”, “tezgah altından ödemeler”, “gayri resmi 
hasta ödemeleri”, “zarf ödemeleri” gibi çeşitli kavramları da kullanmışlardır (Lewis, 2007;  Delcheva 
vd., 1997; Ensor ve Whitter, 2001; Chawla vd., 1998; Falkingham, 2004; Cockcroft vd., 2008).  

Yapısı ve çeşitliliği nedeniyle informal ödemeler konusunda basit ve kapsamlı bir tanım yapmak 
oldukça zordur. Farklı ülkelerdeki/kültürdeki kişilerin “Memnuniyetinizi göstermek amacıyla tedavi 
sonrası doktorunuza verdiğiniz hediyeleri informal ödeme olarak nitelendiriyor musunuz?” veya “Bu 
hediyeleri rüşvet olarak düşünüyor musunuz?” gibi sorulara verecekleri cevaplar birbirinden farklı 
olabilmektedir. Bu cevaplardaki farklılıklar ülkedeki sağlık sektörünün organizasyon yapısı, ülkenin 
ekonomik durumu, sosyal ve kültürel normları, bu ödemeleri düzenleyen kanunlar veya yasama 
eylemleri, informal ödemelere yönelik algı düzeyi vb. sebeplerden kaynaklanabilmektedir (Tomini, 
2007). Ancak informal ödemeler genel olarak, hizmet alma hakkı bulunan kişiler tarafından hizmet 
sunucularına (kişi ya da kurum) yasal olarak tanımlanmış herhangi bir ödemeye ek olarak yapılan 
nakit ya da ayni ödemeler olarak tanımlanmaktadır (Belli, 2002). 

İnformal ödemelerin nedenleriyle ilgili literatür incelendiğinde birbiri ile bağlantılı birden çok 
faktörün bu tür uygulamalara neden olduğu görülmektedir. Araştırmacılar informal ödemelerin 
varlığının, sağlık sistemini doğrudan etkilemeyen kültürel, sosyal ve etik faktörlerin yanı sıra hediye 
verme geleneği ile açıklanabileceğini savunmaktadırlar (Gaal ve McKee, 2005; Thompson ve Witter, 
2000; Tomini ve Maarse, 2011). Farklı kişiler, farklı zamanlarda, farklı sebeplerden dolayı informal 
ödeme yapabilmektedir. İnformal ödemelerin ana nedenleri şükran göstergesi, daha kaliteli sağlık 
hizmeti sunumu ve hizmete daha hızlı erişime isteğidir. Bu tür resmi olmayan ödemeler, hastaların 
sosyo-ekonomik durumlarına bakılmaksızın, tüm hasta gruplarında gözlemlenmektedir (European 
Commission, 2013). 

Bazı araştırmacılar ise informal ödemelerin nedenlerini i) sağlık hizmetlerinin yetersiz 
finansmanı, hizmet kalitesinin, hizmete erişimin ve yönetimin zayıflığı gibi sağlık hizmetinden 
kaynaklanan sebepler, ii) hesap verebilirlik ve şeffaflığın olmamasının yanı sıra, yönetişimin zayıf 
olması ve böylece hukukun üstünlüğünün tesis edilmemesi ve hasta haklarının yeterli şekilde 
uygulanamaması gibi devletten kaynaklı sebepler ve iii) hastalar tarafından gerçekleştirilen “hediye 
verme” geleneği gibi tüketiciden kaynaklanan sebepler olmak üzere üç şekilde ele almaktadır (Allin 
vd., 2006; Lewis, 2007; Rechel ve McKee, 2009; Thompson ve Witter, 2000). 

2. Yöntem 

Araştırmada öncelikle literatür taraması yapılarak sağlık hizmeti kullanıcılarını informal ödeme 
yapmaya yönelten unsurlara ilişkin kavramsal çerçeve oluşturulmuştur. Araştırmanın kavramsal 
çerçeve oluşturma sürecinde kütüphaneler, süreli yayınlar, kitaplar, tezler, veri tabanları ve internetten 
yararlanılmıştır. 

Nicel yöntemin benimsendiği araştırma kapsamında anket yöntemiyle veri toplanmıştır. Veri 
toplama aracı olarak, oluşturulan anket formu kullanılmıştır. Örnekleme seçilecek kişiler, olasılıklı 
örnekleme yöntemlerinden biri olan basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiş ve 
anket sorularının içeriğini, ifadelerin anlaşılabilirliğini ve anket doldurma süresinin ortalama ne kadar 
sürdüğünü belirlemek amacıyla 150 kişiye yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak pilot uygulama 
yapılmıştır. Pilot uygulamadan sonra ankete son hali verilmiştir.  
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Alan araştırması, gerekli izinler alınarak 2018 yılının Ocak-Nisan ayları arasında 
gerçekleştirilmiştir. Alan araştırması yüz yüze ve topla-dağıt yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.  Üç ay 
boyunca 480 adet anket dağıtılmış ve üç ayın sonunda 425 adet kullanılabilir anket formu elde 
edilmiştir. 

Alan araştırması sonucu elde edilen veriler, kodlanarak bilgisayar ortamına aktarılmış ve IBM 
SPSS Statistics 24 paket programı kullanılarak çözümlenmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı 
analizler; güvenilirlik analizi; normallik testi; aritmetik ortalama ve faktör analizi kullanılmıştır. 
Analizler %95 güven aralığında yapılmıştır. 

İkili karşılaştırmalarda Bağımsız Örneklem t Testi (Independent Samples t-Test) ve çoklu 
karşılaştırmalarda Tek Yönlü ANOVA Testi (One Way ANOVA Test) kullanılmıştır. Tek Yönlü 
ANOVA testi sonucunda, farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu tespit etmek amacıyla Post Hoc 
testi uygulanmıştır. Varyansların homojenliği testinin sonucuna göre varyanslar homojen ((Levene) 
p>0,05) ise Post Hoc testlerinden LSD testi; varyanslar homojen değil ((Levene) p<0,05) ise Post Hoc 
testlerinden Tamhane testi kullanılmıştır. 

Evren ve Örneklem: Araştırmanın evrenini, İzmir ilinde yaşayan ve herhangi bir sağlık 
kurumundan sağlık hizmeti alan 18 yaş üstü yetişkinler oluşturmaktadır. Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun 2017 yılı nüfus verilerine göre İzmir nüfusu 4.279.677 kişidir. Nüfusun yaş grubuna göre 
dağılımı incelendiğinde, 18 yaş ve üzeri nüfus sayısı net olarak belirtilmediğinden evren hesaplanırken 
20 yaş üzeri nüfus sayısı temel alınmıştır. Buna göre araştırmanın evrenini 3.192.114 kişi 
oluşturmaktadır. Örneklem büyüklüğü +/-0,05 hata toleransı ve %95 güven düzeyinde hesaplanmıştır 
ve hesaplama sonucunda örnekleme seçilecek kişi sayısı 384 kişi olarak belirlenmiştir. Alan 
araştırması sonucunda toplam 425 kişiden veri toplanmıştır. Dolayısıyla yeterli sayının üzerinde veri 
elde edilmiştir. 

Veri Toplama Aracı: Bu araştırmada, sağlık hizmeti kullanıcılarına ilişkin demografik 
özellikleri belirlemede kişisel bilgi formu, sağlık hizmeti kullanıcılarını informal ödeme yapmaya 
yönelten unsurları belirlemeye yönelik olarak ise araştırmacı tarafından geliştirilen bir ölçüm aracı 
kullanılmıştır. 

Kişisel Bilgi Formu: Konu ile ilgili incelenen ulusal ve uluslararası birçok araştırmanın 
anketleri ve özellikle araştırmanın amacı göz önünde bulundurularak, araştırmacı tarafından, araştırma 
grubuna yönelik bazı demografik ve tanımlayıcı sorulardan oluşan kişisel bilgi formu hazırlanmıştır. 
Kişisel bilgi formu; cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, medeni durum, aylık gelir, yapılan iş, sağlık hizmeti 
almak için kullanılan finansman yöntemi, informal ödemelere yönelik düşünce ve daha önce informal 
ödeme yapılıp yapılmadığına ilişkin 8 ifade; yalnızca informal ödeme yapanların cevaplayacakları 
informal ödemenin yapıldığı kurum, kişi, informal ödemenin türü, parasal değeri, niçin, hangi 
hizmetler için, ne zaman, hangi tıbbi birime yapıldığına ilişkin 9 ifade olmak üzere toplam 17 ifadeden 
oluşmaktadır.  

İnformal Ödeme Yapmaya Yönelten Unsurları Belirlemeye Yönelik Ölçüm Aracı: 
Araştırmada, İzmir ilindeki sağlık hizmeti kullanıcılarını informal ödemeye yapmaya yönelten 
unsurları belirlemek amacıyla yabancı literatür derlenerek oluşturulan ölçüm aracında 17 ifade 
bulunmaktadır. Ölçüm aracı 5’li Likert ölçeği kullanılarak oluşturulmuştur. Katılımcıların ifadelere 
katılma durumlarını  “1=kesinlikle katılmıyorum”, “2=katılmıyorum”, “3=kısmen katılıyorum”, 
“4=katılıyorum” ve “5=kesinlikle katılıyorum” şeklinde cevaplamaları istenmiştir. 

3. Bulgular 

Çalışmanın bu bölümünde, verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgulara yer verilmiştir. 

Faktör Analizine İlişkin Bulgular: Araştırmaya katılan sağlık hizmeti kullanıcılarını informal 
ödeme yapmaya yönelten unsurları tespit etmeye yönelik olarak oluşturulan ölçüm aracının 
boyutlarını belirlemek amacıyla temel bileşenler analizi metodu kullanılarak açıklayıcı faktör 
analizi yapılmıştır. Faktör analizi neticesinde KMO ve Barlett Testi sonucu elde edilen değerlerin, 
faktör analizi yapmaya uygun olduğu görülmüştür. Analiz neticesinde 3 faktörlü bir yapı elde 
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edilmiştir. Ulaşılan 3 faktörlü yapıda, ifadelerden biri faktör yapısını bozduğundan ve bir diğeri 
ise 0,10’dan daha az farkla birden fazla faktör içinde yer aldığından ölçüm aracından çıkarılmış ve 
yeniden analiz yapılmıştır. Faktör analizi sonucunda Barlett testi anlamlı çıkmış (p=0,000<0,05) 
ve KMO değeri de 0,942 olarak saptanmıştır. Bu sonuçlar, verilerin faktör analizi yapılması için 
uygun olduğunu göstermektedir. 15 ifade ile yapılan açıklayıcı faktör analizi sonucunda yine 3 
faktörlü bir yapı elde edilmiştir. İfadelerin faktör yükleri %0,50’den büyüktür ve %0,10’dan az 
farkla başka faktör içinde yer alan ifade bulunmamaktadır. Üç faktör birlikte toplam varyansın 
%70,568’ini açıklamaktadır. Bu oran, faktör yapısının güçlü olduğunu göstermektedir.  

İnformal ödeme yapmaya yönelten unsurlara ilişkin boyutları oluşturan ifadeler incelenmiş ve 
literatür de dikkate alınarak, birinci boyut hizmet kalitesi; ikinci boyut sağlık sistemi; üçüncü 
boyut ise kültür şeklinde adlandırılmıştır. Faktör analizine ilişkin sonuçlar, faktör yükleri, 
açıklanan varyans ve Cronbach’s Alpha (α) değerleri toplu olarak Tablo 1’de gösterilmiştir. 
Tablo 1. İnformal Ödeme Yapmaya Yönelten Unsurları Belirlemeye Yönelik Faktör Analizi Sonuçları 

İfadeler Hizmet 
Kalitesi 

Sağlık 
Sistemi 

Kültür 

Hızlı bir şekilde tedavi edilebilmek için informal ödeme 
yapmayı kabul edebilirim.  ,833 ,175 ,213 

Daha iyi ekipmanlara/ilaçlara erişebilmek için informal ödeme 
yapmayı kabul edebilirim.  ,813 ,222 ,257 

Kaliteli bir hizmet almak için informal ödeme yapmayı kabul 
edebilirim. ,806 ,215 ,238 

Özellikli alanlarda (ameliyat, MR vb.) hizmet alırken sıra 
beklememek için informal ödeme yapmayı kabul edebilirim. ,778 ,261 ,222 

Tanınan/bilinen bir doktor tarafından muayene edilmek için 
informal ödeme yapmayı kabul edebilirim. ,729 ,235 ,330 

Doktorlar ve diğer çalışanlar özel ilgi gösterdikleri için 
informal ödeme yapmayı kabul edebilirim. ,712 ,355 ,238 

İyi ve tam sağlık hizmeti alamamaktan korktuğum için 
informal ödeme yapmayı kabul edebilirim. ,678 ,370 ,260 

Asistan hekimler tarafından muayene edilmek istemediğim 
için informal ödeme yapmayı kabul edebilirim. ,632 ,219 ,406 

Sağlık çalışanlarının ücretleri yeterli düzeyde olmadığı için 
informal ödeme yapmayı kabul edebilirim. ,109 ,889 ,121 

Sağlık sistemi yeterince gelişmediği için informal ödeme 
yapmayı kabul edebilirim. ,315 ,726 ,248 

İnformal ödemelerin sağlık personelini motive edeceğini 
düşündüğüm için bu tür ödemeler yapmayı kabul edebilirim. ,442 ,703 ,114 

Sahip olduğum hakları bilmediğim için informal ödeme 
yapmayı kabul edebilirim.  ,119 ,370 ,751 

İnformal ödeme yapmak toplum tarafından kabul edilen bir 
durum olduğu için bu tür ödemeler yapmayı kabul edebilirim. ,314 ,189 ,727 

Ciddi bir sağlık sorununun ortaya çıkması nedeniyle informal 
ödeme yapmayı kabul edebilirim. ,471 -,014 ,611 

İnsan sağlığı çok önemli olduğu için informal ödeme yapmayı 
kabul edebilirim. ,410 ,036 ,598 

Açıklanan Varyans (%) 36,742 16,971 16,855 
Toplam Varyans (%) 70,568 
Cronbach’s Alpha(α) ,940 ,815 ,800 
Toplam Cronbach’s Alpha(α) ,941 
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Demografik Özelliklere İlişkin Bulgular: Araştırmaya katılanların sosyo-demografik özelliklerini 
belirlemek amacıyla yapılan Frekans analizi sonucunda elde edilen bulgular Tablo 2’de yer 
almaktadır.   

Tablo 2. Katılımcıların Sosyo-Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Değişkenler Gruplar n % 
 

Cinsiyet 
Kadın 231 54.4 
Erkek 194 45.6 

Yaş 

18-25 53 12,5 
26-35 138 32,5 
36-45 91 21,4 
46-55 64 15,1 
56-65 45 10,6 

65 yaş üzeri 34 8,0 

 
Eğitim Düzeyi 

Okuma-yazma yok 5 1,2 
İlkokul 69 16,2 

Ortaokul 26 6,1 
Lise 106 24,9 

Ön Lisans 53 12,5 
Lisans 119 28,0 

Lisansüstü 47 11,1 
 

Medeni durum 
Evli 292 68,7 

Bekar 133 31,3 

Aylık Gelir 

Gelirim Yok 74 17,4 
1300 TL’den az 30 7,1 

1300 TL – 2500 TL 132 31,1 
2501 TL -3500 TL 70 16,5 
3501 TL – 4500 TL 56 13,2 
4501 TL – 5500 TL 36 8,5 
5501 TL – 6500 TL 13 3,1 

6501 TL ve üzeri 14 3,3 

Uğraşılan İş 

İşsiz 18 4,2 
Memur 29 6,8 
Emekli 63 14,8 
Öğrenci 17 4,0 

Akademisyen 37 8,7 
Bankacı 9 2,1 

İşçi 34 8,0 
Serbest Meslek 26 6,1 

Ev Hanımı 69 16,2 
Sağlık Personeli 46 10,8 

Öğretmen 29 6,8 
Diğer 48 11,3 

Kullanılan Finansman Yöntemi 

Sadece SGK 370 87,1 
Sadece Özel Sigorta 2 0,5 
SGK ve Özel Sigorta 44 10,4 

Cepten Ödeme/Sigortasız 3 0,7 
Diğer 6 1,4 

Katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine ilişkin bulgular incelendiğinde; katılımcıların 
%54,4’ünün kadın, %32,5’inin 26-35 yaş arasında, %28’inin lisans mezunu, %68,7’sinin evli, 
%31,1’inin gelirinin 1300TL-2500TL arasında, %16,2’sinin ev hanımı, %87,1’inin sağlık hizmetleri 
finansman türünün sadece SGK olduğu görülmektedir.  
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Araştırmaya katılanların informal ödemelere yönelik genel düşünceleri ve daha önce aldıkları 
herhangi bir sağlık hizmeti için informal ödeme yapıp yapmadıkları frekans analizi ile incelenmiş ve 
elde edilen bulgular Tablo 3’te verilmiştir.  

Tablo 3. Katılımcıların İnformal Ödemelerle İlgili Düşüncelerine İlişkin Bulgular 

Değişkenler Gruplar n % 
İnformal ödemeler (hediye, 
resmi olmayan faturasız ödeme, 
bıçak parası vb.) konusundaki 
düşünceniz nedir? 

Olumlu 20 4,7 
Ne Olumlu Ne Olumsuz 74 17,4 

Olumsuz 300 70,6 
Fikir Beyan Etmek İstemiyorum 31 7,3 

Şimdiye kadar aldığınız sağlık 
hizmetinde hiç informal ödeme 
(hediye, resmi olmayan 
faturasız ödeme, bıçak parası 
vb.) yaptınız mı? 

Evet  130 30,6 

Hayır 295 69,4 

İnformal ödemelerle ilgili düşüncelere ilişkin bulgulara bakıldığında katılımcıların %70,6’sının 
informal ödemelere yönelik genel düşüncesinin olumsuz olduğu görülmektedir. Bu durum Türk 
toplumunun kültürel yapısı ve dini inançları ile açıklanabilir. Sosyal devlet - Paternalist devlet (Devlet 
Baba) anlayışının hakim olması ve sağlık hizmeti gibi hayati öneme sahip hizmetlerin devlet kanalıyla 
ücretsiz olarak verilmesi gerektiğine olan inancın ve rüşvet, yolsuzluk gibi durumların haram olarak 
görülmesinin bu olumsuz düşüncenin oluşmasında etkili olduğu söylenebilir. Katılımcıların bugüne 
kadar almış oldukları sağlık hizmetlerinde informal ödeme yapıp yapmadıkları durumuna bakıldığında 
%69,4’ünün hiç informal ödeme yapmadığı, %30,6’sının ise informal ödeme yaptığı görülmektedir. 
İnformal ödeme yapmayanların oranı, yapanlara kıyasla daha yüksek olmasına rağmen Türkiye gibi 
nüfusunun hemen hemen tamamına yakınının sosyal güvence kapsamında olduğu bir ülkede %30,6’lık 
bir oranın azımsanmaması gerekmektedir. Ayrıca informal ödemelerin yasa dışı/etik dışı/ahlaka aykırı 
olarak algılanması da katılımcıların informal ödeme yapmalarına rağmen, yapmadıklarını 
belirtmelerine sebep olmuş olabileceği düşünülmektedir. 

Karşılaştırma Testlerine İlişkin Bulgular: Konuya ilişkin karşılaştırmalar için Bağımsız 
Örneklem t Testi ve Tek Yönlü ANOVA Testi kullanılmıştır. 

Kadın ve erkekler arasında informal ödeme yapmaya yönelten unsurlar konusunda farklılık olup 
olmadığını saptamak amacıyla Bağımsız Örneklem t Testi yapılmıştır. Analiz sonucunda ulaşılan 
bulgular Tablo 4’te gösterilmiştir. 

Tablo 4. İnformal Ödeme Yapmaya Yönelten Unsurlara İlişkin Boyutların Cinsiyete Göre 
Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan t Testi Sonuçları 

Boyutlar Cinsiyet N x̄ s.s. t p 

Hizmet Kalitesi 
Kadın 226 2,4320 1,02632 

-,958 ,339 
Erkek 192 2,5332 1,13284 

Sağlık Sistemi 
Kadın 226 2,0236 ,97699 

,079 ,937 
Erkek 192 2,0156 1,08095 

Kültür 
Kadın 226 2,3230 ,94908 

-,532 ,595 
Erkek 192 2,3737 ,99705 

İnformal ödeme yapmaya yönelten hizmet kalitesi boyutu açısından kadınlar ve erkekler 
arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir (p=0,339>0,05). İnformal 
ödeme yapmaya yönelten sağlık sistemi boyutu açısından kadınlar ve erkekler arasında istatistiksel 
açıdan anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir (p=0,937>0,05). İnformal ödeme yapmaya 
yönelten kültür boyutu açısından kadınlar ve erkekler arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık 
olmadığı tespit edilmiştir (p=0,595>0,05).  
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Evli ve bekarlar arasında informal ödeme yapmaya yönelten unsurlar konusunda farklılık olup 
olmadığını saptamak amacıyla Bağımsız Örneklem t Testi yapılmıştır Analiz sonucunda ulaşılan 
bulgular Tablo 3.5’te gösterilmiştir. 

Tablo 5. İnformal Ödeme Yapmaya Yönelten Unsurlara İlişkin Boyutların Medeni Duruma 
Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan t Testi Sonuçları 

Boyutlar Medeni Durum N x̄ s.s. t p 

Hizmet Kalitesi 
Evli 287 2,4503 1,11286 

-,790 ,430 
Bekar 131 2,5401 ,99328 

Sağlık Sistemi 
Evli 287 2,0441 1,01293 

,714 ,476 
Bekar 131 1,9669 1,05235 

Kültür 
Evli 287 2,3023 1,01405 

-1,374 ,170 
Bekar 131 2,4427 ,86356 

İnformal ödeme yapmaya yönelten hizmet kalitesi boyutu açısından evli ve bekarlar arasında 
istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir (p=0,430>0,05). İnformal ödeme 
yapmaya yönelten sağlık sistemi boyutu açısından evli ve bekarlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı 
bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir (p=0,476>0,05) İnformal ödeme yapmaya yönelten kültür 
boyutu açısından evli ve bekarlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olmadığı tespit 
edilmiştir (p=0,170>0,05). 

Araştırmaya katılanların yaşlarına göre informal ödeme yapmaya yönelten unsurların farklılaşıp 
farklılaşmadığını saptamak amacıyla Tek Yönlü ANOVA testi yapılmıştır. Analiz sonucunda ulaşılan 
bulgular Tablo 6’da gösterilmiştir. 

Tablo 6.  İnformal Ödeme Yapmaya Yönelten Unsurlara İlişkin Boyutların Yaşa Göre 
Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü ANOVA Testi Sonuçları 

Boyutlar Yaş N x̄ s.s. Levene p (Levene) F p 

Hizmet Kalitesi 

18-25 53 2,5896 ,92617 

 
 

1,264 

 
 

,279 

 
 

1,243 

 
 

,288 

26-35 135 2,5148 1,11092 
36-45 89 2,5787 1,11460 
46-55 63 2,4921 1,10394 
56-65 45 2,2278 1,05269 

65 yaş üzeri 33 2,1970 1,00586 

Sağlık Sistemi  

18-25 53 1,8805 ,93162 

 
 

,811 

 
 

,542 

 
 

,517 

 
 

,763 

26-35 135 1,9728 1,02300 
36-45 89 2,0637 1,02109 
46-55 63 2,1587 1,13885 
56-65 45 2,0296 1,03187 

65 yaş üzeri 33 2,0404 ,98163 

Kültür 

18-25 53 2,5566 ,85856 

 
 

1,771 

 
 

,118 

 
 

2,030 

 
 

,073 

26-35 135 2,3852 ,94374 
36-45 89 2,4073 ,99885 
46-55 63 2,3373 1,08152 
56-65 45 1,9889 ,85273 

65 yaş üzeri 33 2,1894 1,02132 
    

İnformal ödeme yapmaya yönelten hizmet kalitesi boyutu açısından yaş grupları arasında 
istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir (p=0,288>0,05). İnformal ödemel 
yapmaya yönelten sağlık sistemi boyutu açısından yaş grupları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 
farklılık olmadığı tespit edilmiştir (p=0,763>0,05). İnformal ödeme yapmaya yönelten kültür boyutu 
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açısından yaş grupları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir 
(p=0,073>0,05).  

Araştırmaya katılanların eğitim düzeylerine göre informal ödeme yapmaya yönelten unsurlar 
arasında farklılık olup olmadığını saptamak amacıyla Tek Yönlü ANOVA testi yapılmıştır. Analiz 
sonucunda ulaşılan bulgular Tablo 7’de gösterilmiştir. 

Tablo 7. İnformal Ödeme Yapmaya Yönelten Unsurlara İlişkin Boyutların Eğitim Düzeyine 
Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü ANOVA Testi Sonuçları 

Boyutlar Eğitim Düzeyi N x̄ s.s. Levene p (Levene) F p 

Hizmet Kalitesi 

Oku-Yaz Yok 5 2,2250 1,31220 

 

1,992 

 

,066 

 

4,230 

 

,000 

İlkokul 67 2,1996 ,86713 
Ortaokul 26 2,2308 1,21279 

Lise 105 2,3286 1,03547 
Ön lisans 52 2,2933 1,03608 

Lisans 117 2,7650 1,12358 
Lisansüstü 46 2,8750 1,04450 

Sağlık Sistemi  

Oku-Yaz Yok 5 2,3333 1,69967 

 
 

1,765 

 
 

,105 

 
 

,488 

 
 

,817 

İlkokul 67 2,0498 ,94682 
Ortaokul 26 2,1282 1,10384 

Lise 105 1,9333 ,94439 
Ön lisans 52 2,0705 1,07727 

Lisans 117 2,0769 1,13579 
Lisansüstü 46 1,8768 ,84432 

Kültür 

Oku-Yaz Yok 5 1,9000 1,51658 

 
 

,542 

 
 

,776 

 
 

2,226 

 
 

,040 

İlkokul 67 2,1418 ,92136 
Ortaokul 26 2,1731 1,04826 

Lise 105 2,2929 ,96480 
Ön lisans 52 2,2163 ,92226 

Lisans 117 2,5449 ,96189 
Lisansüstü 46 2,5543 ,94562 

İnformal ödeme yapmaya yönelten sağlık sistemi boyutu açısından katılımcıların eğitim 
düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir (p=0,817>0,05). 
İnformal ödeme yapmaya yönelten hizmet kalitesi boyutu açısından katılımcıların eğitim düzeyleri 
arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (p=0,000<0,05). İnformal 
ödeme yapmaya yönelten kültür boyutu açısından katılımcıların eğitim düzeyleri arasında istatistiksel 
açıdan anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (p=0,040<0,05).  

Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu tespit etmek amacıyla Post Hoc testlerinden LSD 
testi kullanılmıştır. Buna göre, hizmet kalitesi ile ilgili unsurların, lisans ve lisansüstü mezunlarını 
informal ödeme yapmaya ilkokul, ortaokul, lise ve ön lisans mezunlarına göre daha çok yönelttiği; 
kültür ile ilgili unsurların, lisans mezunlarını informal ödeme yapmaya ilkokul ve ön lisans 
mezunlarına göre daha çok yönelttiği ve yine kültür ile ilgili unsurların lisansüstü mezunlarını 
informal ödeme yapmaya ilkokul mezunlarına göre daha çok yönelttiği saptanmıştır. 

Araştırmaya katılanların gelir düzeylerine göre informal ödeme yapmaya yönelten unsurlar 
arasında farklılık olup olmadığını saptamak amacıyla Tek Yönlü ANOVA testi yapılmıştır. Analiz 
sonucunda ulaşılan bulgular Tablo 8’de gösterilmiştir. 
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Tablo 8. İnformal Ödeme Yapmaya Yönelten Unsurlara İlişkin Boyutların Gelir Düzeyine Göre 
Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü ANOVA Testi Sonuçları 

Boyutlar Gelir Düzeyi N x̄ s.s. Levene p (Levene) F p 

H
iz

m
et

 K
al

ite
si

  

Gelirim Yok 73 2,3784 ,95810 

 
 

1,832 

 
 

,080 

 
 

2,220 

 
 
,032 

 

1300 TL'den az 28 2,1071 1,12099 
1300 TL – 2500 TL 131 2,3235 ,97195 
2501 TL – 3500 TL 68 2,5864 1,21139 
3501 TL – 4500 TL 54 2,7060 1,20464 
4501 TL – 5500 TL 36 2,8438 ,99883 
5501 TL – 6500 TL 14 2,5268 1,19914 

6501 TL ve üzeri 14 2,8036 1,03277 

Sa
ğl

ık
 S

is
te

m
i  

Gelirim Yok 73 2,0228 ,91511 

 
 

1,460 

 
 

,180 

 
 

,199 

 
 

,986 

1300 TL'den az 28 1,9762 1,15088 
1300 TL – 2500 TL 131 2,0153 ,95350 
2501 TL – 3500 TL 68 1,9804 1,19268 
3501 TL – 4500 TL 54 2,1481 1,10016 
4501 TL – 5500 TL 36 1,9167 1,02159 
5501 TL – 6500 TL 14 2,0714 1,22075 

6501 TL ve üzeri 14 2,0476 ,72627     

K
ül

tü
r 

Gelirim Yok 73 2,3699 ,99313 

 
 

1,758 

 
 

,094 

 
 

1,010 

 
 

,423 

1300 TL'den az 28 2,2679 1,05174 
1300 TL – 2500 TL 131 2,1908 ,87257 
2501 TL – 3500 TL 68 2,4301 1,05876 
3501 TL – 4500 TL 54 2,4630 1,05442 
4501 TL – 5500 TL 36 2,5069 ,78941 
5501 TL – 6500 TL 14 2,2857 1,14714 

6501 TL ve üzeri 14 2,6250 1,01313     

İnformal ödeme yapmaya yönelten sağlık sistemi boyutu açısından katılımcıların gelir düzeyleri 
arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir (p=0,986>0,05). İnformal 
ödeme yapmaya yönelten kültür boyutu açısından katılımcıların gelir düzeyleri arasında istatistiksel 
açıdan anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir (p=0,423>0,05). İnformal ödeme yapmaya 
yönelten hizmet kalitesi boyutu açısından katılımcıların gelir düzeyleri arasında istatistiksel açıdan 
anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (p=0,032<0,05). Farklılığın hangi gruplar arasında 
olduğunu tespit etmek amacıyla Post Hoc testlerinden LSD testi kullanılmıştır. Buna göre,  hizmet 
kalitesi ile ilgili unsurların, geliri 4501-5500 TL arasında olanları informal ödeme yapmaya geliri 
olmayan, 1300 TL’den az olan ve 1300-2500 TL arasında olanlara göre daha çok yönelttiği; geliri 
3501-4500 TL arasında olanları informal ödeme yapmaya geliri 1300 TL’den az olan ve 1300-2500 
TL arasında olanlara göre daha çok yönelttiği; geliri 6501 TL ve üzerinde olanları informal ödeme 
yapmaya geliri 1300 TL’den az olanlara göre daha çok yönelttiği; geliri 2501-3500 TL arasında 
olanları informal ödeme yapmaya geliri 1300 TL’den az olanlara göre daha çok yönelttiği 
saptanmıştır. 

Araştırmaya katılanların yaptıkları işe göre informal ödeme yapmaya yönelten unsurlar arasında 
farklılık olup olmadığını saptamak amacıyla Tek Yönlü ANOVA testi yapılmıştır. Analiz sonucunda 
ulaşılan bulgular Tablo 9’da gösterilmiştir.  
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Tablo 9. İnformal Ödeme Yapmaya Yönelten Unsurlara İlişkin Boyutların Yapılan İşe Göre 
Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü ANOVA Testi Sonuçları 

Boyutlar Yapılan İş N x̄ s.s. Levene p (Levene) F p 

H
iz

m
et

 K
al

ite
si

 

İşsiz 18 2,4097 1,04125 

 
 

1,292 

 
 

,226 

 
 

2,228 

 
 

,013 

Memur 27 2,9583 1,07473 
Emekli 62 2,2016 1,04860 
Öğrenci 16 2,5625 ,71589 

Akademisyen 38 2,9408 ,88852 
Bankacı 9 2,8194 1,04603 

İşçi 34 2,2132 1,10805 
Serbest Meslek 25 2,2500 1,04083 

Ev Hanımı 68 2,2960 ,98754 
 Sağlık Personeli 45 2,5694 1,00126 
 Öğretmen 28 2,6429 1,32668 
 Diğer 48 2,5182 1,22908 

Sa
ğl

ık
 S

is
te

m
i  

İşsiz 18 1,9074 ,82292 

 
 

 

1,538 

 
 

 

,115 

 
 

 

1,052 

 
 

 

,399 

Memur 27 2,3210 1,16385 
Emekli 62 1,9839 1,04092 
Öğrenci 16 1,5000 ,57090 

Akademisyen 38 1,9298 ,81708 
Bankacı 9 2,0000 1,23603 

İşçi 34 2,1275 1,16056 
Serbest Meslek 25 2,0000 ,88192 

Ev Hanımı 68 2,1225 ,98732 
 Sağlık Personeli 45 2,1185 1,04484 
 Öğretmen 28 1,6905 ,86032 
 Diğer 48 2,0764 1,26087 

K
ül

tü
r 

İşsiz 18 2,2639 1,04132 

 
 

,564 

 
 

,858 

 
 

1,661 

 
 

,080 

Memur 27 2,7315 1,00222 
Emekli 62 2,0726 ,95427 
Öğrenci 16 2,6406 ,75812 

Akademisyen 38 2,6316 ,84577 
Bankacı 9 2,3056 ,87301 

İşçi 34 2,2721 1,01759 
Serbest Meslek 25 2,0200 ,95175 

Ev Hanımı 68 2,2868 ,98142 
 Sağlık Personeli 45 2,4389 ,91104 
 Öğretmen 28 2,4107 1,07629 
 Diğer 48 2,3802 ,99331 
 Total 418 2,3463 ,97056 

İnformal ödeme yapmaya yönelten sağlık sistemi boyutu açısından katılımcıların yaptıkları iş 
arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir (p=0,399>0,05). İnformal 
ödeme yapmaya yönelten kültür boyutu açısından katılımcıların yaptıkları iş arasında istatistiksel 
açıdan anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir (p=0,080>0,05). İnformal ödeme yapmaya 
yönelten hizmet kalitesi boyutu açısından katılımcıların yaptıkları iş arasında istatistiksel açıdan 
anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir (p=0,013<0,05). Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu 
tespit etmek amacıyla Post Hoc testlerinden LSD testi kullanılmıştır. Buna göre, hizmet kalitesi ile 
ilgili unsurların, memurları ve akademisyenleri informal ödeme yapmaya emekli, işçi, serbest meslek 
mensubu ve ev hanımlarına göre daha çok yönelttiği tespit edilmiştir.  

Araştırmaya katılanların sağlık hizmeti almak için kullandıkları finansman türüne göre informal 
ödeme yapmaya yönelten unsurlar arasında farklılık olup olmadığını saptamak amacıyla Tek Yönlü 
ANOVA testi yapılmıştır. Analiz sonucunda ulaşılan bulgular Tablo 10’da gösterilmiştir. 
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Tablo 10. İnformal Ödeme Yapmaya Yönelten Unsurlara İlişkin Boyutların Finansman Türüne 
Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü ANOVA Testi Sonuçları 

Boyutlar Finansman Türü N x̄ s.s. Levene p(Levene) F p 

H
iz

m
et

 
K

al
ite

si 

Sadece SGK 362 2,4876 1,08104  
 

,561 

 

,691 

 

,760 

 
,552 

Sadece Özel Sigorta 2 1,9375 ,61872 
SGK ve Özel Sigorta 44 2,3977 1,03790 

Cepten Ödeme/Sigortasız 4 3,2188 1,48034 
Diğer 6 2,2083 ,94758 

Sa
ğl

ık
 

 S
is

te
m

i  

Sadece SGK 362 2,0249 1,02613 

,118 ,976 ,426 

 

,790 

 

Sadece Özel Sigorta 2 2,0000 1,41421 
SGK ve Özel Sigorta 44 1,9167 1,00932 

Cepten Ödeme/Sigortasız 4 2,5833 1,25831 
Diğer 6 2,1111 1,04704 

K
ül

tü
r 

Sadece SGK 362 2,3481 ,96854 

 

,865 

 

,485 

 

1,412 

 
 

,229 

Sadece Özel Sigorta 2 1,3750 ,53033 
SGK ve Özel Sigorta 44 2,2898 ,93533 

Cepten Ödeme/Sigortasız 4 3,2500 1,50000 
Diğer 6 2,3750 ,91856 

 

İnformal ödeme yapmaya yönelten hizmet kalitesi boyutu açısından katılımcıların sağlık hizmeti 
almak için kullandıkları finansman türü arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olmadığı 
tespit edilmiştir (p=0,552>0,05). İnformal ödeme yapmaya yönelten sağlık sistemi boyutu açısından 
katılımcıların sağlık hizmeti almak için kullandıkları finansman türü arasında istatistiksel açıdan 
anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir (p=0,790>0,05). İnformal ödeme yapmaya yönelten 
kültür boyutu açısından katılımcıların sağlık hizmeti almak için kullandıkları finansman türü arasında 
istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir (p=0,229>0,05). 

Daha önce informal ödeme yapanlar ile yapmayanlar arasında informal ödeme yapmaya 
yönelten unsurlar konusunda farklılık olup olmadığını saptamak amacıyla Bağımsız Örneklem t Testi 
yapılmıştır. Analiz sonucunda ulaşılan bulgular Tablo 11’de gösterilmiştir.  

Tablo 11. İnformal Ödeme Yapmaya Yönelten Unsurlara İlişkin Boyutların Daha Önce 
İnformal Ödeme Yapıp Yapmama Durumuna Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere 

Yapılan t Testi Sonuçları 

Boyutlar İ.Ö Yapma 
Durumu N x̄ s.s. t p 

Hizmet Kalitesi 
Evet 126 2,9405 1,16186 

6,001 ,000 Hayır 292 2,2791 ,97378 

Sağlık Sistemi 
Evet 126 2,2910 1,09948 

3,603 ,000 Hayır 292 1,9030 ,96961 

Kültür 
Evet 126 2,6567 1,02798 

4,389 ,000 Hayır 292 2,2123 ,91444 

İnformal ödeme yapmaya yönelten hizmet kalitesi boyutu açısından daha önce informal ödeme 
yapanlar ile yapmayanlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir 
(p=0,000<0,05). İnformal ödeme yapmaya yönelten sağlık sistemi boyutu açısından daha önce 
informal ödeme yapanlar ile yapmayanlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olduğu 
tespit edilmiştir (p=0,000<0,05).  İnformal ödeme yapmaya yönelten kültür boyutu açısından daha 
önce informal ödeme yapanlar ile yapmayanlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olduğu 
tespit edilmiştir (p=0,000<0,05).  
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Araştırmaya katılanların informal ödemelere yönelik genel düşünceleri ile informal ödeme 
yapmaya yönelten unsurlar arasında farklılık olup olmadığını saptamak amacıyla Tek Yönlü ANOVA 
testi yapılmıştır. Analiz sonucunda ulaşılan bulgular Tablo 12’de gösterilmiştir. 

Tablo 12. İnformal Ödeme Yapmaya Yönelten Unsurlara İlişkin Boyutların İnformal 
Ödemelere Yönelik Düşünceye Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek 

Yönlü ANOVA Testi Sonuçları 

Boyutlar 
İnformal Ödemelere Yönelik 

Düşünce N x̄ s.s. Levene p(Levene) F p 

H
iz

m
et

 
K

al
ite

si Olumlu 18 3,4236 1,31321 
 

1,445 

 

,229 

 

5,335 
 

,001 
Ne olumlu ne olumsuz 73 2,4366 ,96939 

Olumsuz 297 2,4167 1,06518 
Fikir Belirtmek İstemiyorum 30 2,6250 1,05659 

Sa
ğl

ık
 

Si
st

em
i  Olumlu 18 3,0741 1,09994 

 

,831 

 

,477 

 

9,503 

 
 

,000 

Ne olumlu ne olumsuz 73 2,0457 ,85222 
Olumsuz 297 1,9102 1,00495 

Fikir Belirtmek İstemiyorum 30 2,4111 1,14364 

K
ül

tü
r 

Olumlu 18 2,7361 1,27034 
 

1,714 

 

,164 

 

1,314 

 

,269 

Ne olumlu ne olumsuz 73 2,4212 ,91560 
Olumsuz 297 2,3030 ,95856 

Fikir Belirtmek İstemiyorum 30 2,3583 1,00577 
 

İnformal ödeme yapmaya yönelten kültür boyutu açısından katılımcıların informal ödemelere 
yönelik genel düşünceleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir 
(p=0,269>0,05). İnformal ödeme yapmaya yönelten hizmet kalitesi boyutu açısından katılımcıların 
informal ödemelere yönelik genel düşünceleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olduğu 
tespit edilmiştir (p=0,001<0,05). İnformal ödeme yapmaya yönelten sağlık sistemi boyutu açısından 
katılımcıların informal ödemelere yönelik genel düşünceleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit 
edilmiştir (p=0,000<0,05). Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu tespit etmek amacıyla Post Hoc 
testlerinden LSD testi kullanılmıştır. Buna göre: 

 Hizmet kalitesi ile ilgili unsurların, informal ödemelere ilişkin düşünceleri ne olumlu ne de 
olumsuz olanlara kıyasla, düşünceleri olumlu olanları bu tür ödemeler yapmaya daha çok yönelttiği; 
informal ödemelere ilişkin düşünceleri olumsuz olanlara kıyasla, düşünceleri olumlu olanları bu tür 
ödemeler yapmaya daha çok yönelttiği; informal ödemelere ilişkin fikirlerini belirtmek istemeyenlere 
kıyasla, düşünceleri olumlu olanları bu tür ödemeler yapmaya daha çok yönelttiği; informal ödemelere 
ilişkin düşünceleri olumsuz olanlara kıyasla, düşüncelerini belirtmek istemeyenleri bu tür ödemeler 
yapmaya göre daha çok yönelttiği tespit edilmiştir. 

Sağlık sistemi ile ilgili unsurların ise informal ödemelere ilişkin düşünceleri ne olumlu ne de 
olumsuz olanlara kıyasla, düşünceleri olumlu olanları bu tür ödemeler yapmaya daha çok yönelttiği; 
informal ödemelere ilişkin düşünceleri olumsuz olanlara kıyasla, düşünceleri olumlu olanları bu tür 
ödemeler yapmaya daha çok yönelttiği; informal ödemelere ilişkin fikirlerini belirtmek istemeyenlere 
kıyasla,  düşünceleri olumlu olanları bu tür ödemeler yapmaya daha çok yönelttiği; informal 
ödemelere ilişkin düşünceleri olumsuz olanlara kıyasla, fikirlerini belirtmek istemeyenleri bu tür 
ödemeler yapmaya göre daha çok yönelttiği saptanmıştır. 

4. Sonuç ve Öneriler 

İnformal ödemeler, ücretsiz olarak sunulması gereken hizmetler için, hizmet sunucularına (kişi 
ya da kurum) yapılan nakit ya da ayni ödemeler olarak tanımlanmaktadır. Bu tür ödemeler, özellikle 
gelişmekte olan ülkelerde hizmetlere erişimi kolaylaştırmak ve daha kaliteli hizmet almayı sağlamak 
amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. Sağlık sektörü de informal ödemelerin sıklıkla kullanıldığı 
bir sektördür.  
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Bu çalışmanın amacı, sağlık hizmeti kullanıcılarını informal ödeme yapmaya yönelten unsurları 
belirlemektir. Yapılan analiz sonucunda cinsiyet, medeni durum, yaş, sağlık hizmeti alımında 
kullanılan finansman türü değişkenlerine göre informal ödeme yapmaya yönelten unsurlar arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmazken; eğitim düzeyi, gelir düzeyi, iş, informal ödeme 
yapmış olup olmama durumu ve informal ödemelere ilişkin düşünce değişkenlerine göre informal 
ödeme yapmaya yönelten unsurlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmıştır. 

Çalışmanın bulguları hizmet kalitesine ilişkin faktörlerin kişileri informal ödeme yapmaya daha 
çok motive ettiğini ortaya koymuştur. Hızlı bir şekilde tedavi edilmek, daha iyi ekipman/ilaçlara 
erişebilmek, kaliteli bir hizmet almak, özellikli alanlarda (ameliyat, MR vb.) hizmet alırken sıra 
beklememek, tanınan/bilinen bir doktor tarafından muayene edilmek, iyi ve tam sağlık hizmeti 
alamamaktan korkmak, doktorlar ve diğer sağlık çalışanları tarafından özel ilgi görmek ve asistan 
hekimler tarafından muayene edilmemek gibi sebeplerin sağlık hizmeti kullanıcılarını informal ödeme 
yapmaya motive ettiği saptanmıştır. Bu bulgular, sağlık hizmeti kullanıcılarının informal 
ödemeleri, daha kaliteli ve hızlı hizmet alma aracı olarak gördüklerini ortaya koymaktadır. 
Sağlık hizmeti kullanıcılarının bu konudaki tutumlarını değiştirmek için, bilgilendirme 
kampanyaları yapılmalıdır. Ayrıca hastaların, sağlık hizmetini kullanmadan önce, hizmet için 
ödemek zorunda olacakları resmi ücretin ne kadar olduğu konusunda da bilgilendirilmeleri 
gerekmektedir. Çünkü hastalar, resmi ücretin ne kadar olduğunu bilmezlerse, resmi ve gayri 
resmi ödemeler arasında bir ayrım yapamazlar. Ayrıca, aldığı hizmet karşılığında informal 
ödeme yapması talep edilen hastaların, şikayette bulunabileceği resmi kanalların 
oluşturulması ve bu kanalların tanıtılması gerekmektedir. 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR/YEŞİL HASTANE KRİTERLERİNE 
UYGUNLUĞUN DEĞERLENDİRİLMESİ (BİR EĞİTİM 

ARAŞTIRMA HASTANESİ ÖRNEĞİ) 
 

Aykut Ekiyor1 
Nazmiye Ekinci2 

Gülhan Gök3 

Özet 

Bu çalışma ile Türkiye’de yeni gelişen konulardan olan sürdürülebilir/yeşil hastaneler konusu örnekleriyle 
kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Çalışmada yeşil binaların avantajları, yeşil sağlık hizmetleri, sürdürülebilir/ 
yeşil hastane kavramı hakkında bilgiler verilerek bu kavramların yararları ve Türkiye’de sağlık sektöründe yeşil 
kavramına dikkat çekilmek istenmiştir. Bu kapsamda sağlık hizmeti sunan kurumlarda yeşil bilincinin 
oluşturulması ve uygulanabilirliğinin ortaya konulması amacı güdülerek, Ankara'daki bir eğitim ve araştırma 
hastanesinin Yeşil Hastane kriterlerine uygunluğu değerlendirilmeye çalışılmıştır.  

Araştırmaya konu olan hastanenin yeşil hastane kriterlerine uyguluğunu değerlendirebilmek için Yeşil Hastane 
Uygunluk Değerlendirme Formu uygulanmıştır. Araştırma sonuçları ilgili yönetmelikler ve önceki çalışmalarla 
kıyaslanmıştır. Elde edilen veriler olumlu ve olumsuz özellikler olarak değerlendirilmiştir. Araştırmanın 
sonucunda incelenen hastanenin yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmadığı, yeşil alan ve otopark alanının 
yetersiz olduğu, su  tüketiminin beklenilen seviyeden düşük olduğu gibi bulgulara erişilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Hastane, Yeşil Hastane, Yeşil Bina, Türkiye. 

COMPLIANCE EVALUATION OF SUSTAINABLE GREEN HOSPITAL CRITERIA: CASE OF A 
TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL 

Abstract 

  
In this study, sustainable/green hospitals topic as one of the topics that are emerging in Turkey, was approached 
comprehensively. Information was given about the advantages of green buildings, green hospital concept and it 
was aimed to draw attention to green concept in health sector in Turkey and its benefits. With the aim of 
establishing the awareness of green concept and demonstrating its applicability, a training and research 
hospital in Ankara was evaluated for compliance with the Green Hospital criteria. 

The Green Hospital Compliance Assessment Form was utilized to evaluate compliance of hospital to green 
hospital criteria. The findings of the study are compared with the related regulations and previous studies. The 
evaluation of data was based on positive-negative features. As a conclusion it was found that, the hospital 
doesn’t use renewable energy sources, green areas and parking area are inadequate, water consumption is 
lighter than expected. 

 

Key Words: Sustainable Hospital, Green Hospital, Green Building, Turkey. 

1.Giriş 

Organizasyonların dışında kalan her şey çevre olarak tanımlanmaktadır (Akatay ve Aslan, 2008:316). 
İşletmeler faaliyetleri sürecinde ihtiyaçları olan girdinin büyük kısmını çevrelerinden sağlamaktadırlar. 
Bu sebeple sürdürülebilir bir gelişme için işletmelerin ekolojik dengeyi bozmayacak şekilde faaliyette 
bulunmaları gerekmektedir. İşletmeler için kalite, maliyet, esneklik ve hız önemli rekabet araçlarını 

                                                      
1 Doç.Dr., Hacı Bayram Veli Üniversitesi İİBF, Sağlık Yönetimi Bölümü, aykutekiyor1974@yahoo.com 
2 Yüksek Lisans,  ekinci.nazmiye@gmail.com 
3 Öğr. Gör., Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin SHMYO, gulhan.gok@amasya.edu.tr 

1695

mailto:ekinci.nazmiye@gmail.com


 
   

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

oluştururken bugün bunlara çevreye karşı duyarlılık da eklenmiştir (Porter, van der Linde,  1995). 
Toplum bilincinin artmasıyla işletmelerin çevreden aldıklarını tekrar çevreye kazandıracak nitelikte 
faaliyette bulunmaları gerekliliği gündeme gelmiştir. Bu sebeple başta işletme müşterilerinin olmak 
üzere sivil toplum örgütlerinin, işletme paydaşlarının, devletin ve diğer düzenleyici ve denetleyici 
kurumların çevre standartları ve sistematik çözümlerle ilgili beklentileri yükselmiştir. Başlarda maliyet 
artışı olarak görülen çevresel duyarlığa yönelik faaliyetler uzun dönemde işletmeler için karlılık, 
operasyonel verimlilik ve maliyet minimizasyonu olarak görülmeye başlanmıştır (Büyüközkan ve 
Vardaroğlu, 2008:1). 

Doğal kaynaklara olan talep her geçen yıl nüfus artışına paralel olarak artmaktadır. Fakat bu 
kaynakların doğada sınırlı miktarda bulunması tükenme riskini gündeme getirmiştir. Özellikle beşeri 
sebeplerle dünyayı kötü şekilde etkileyen faktörler (kimyasal ve zehirli gazlar, diğer katı- sıvı ve gaz 
atıklar) işletmelerde çevre yönetimi kavramının ortaya çıkmasını sağlamıştır. 21. yüzyılda ise çevre 
sorunlarının yol açtığı etkiler uluslararası bir ölçeğe taşınmıştır. Dünyayı tehdit eden çevre sorunları 
arasında küresel ısınma,  hızlı nüfus artışı, nesli tükenen canlılar, iklim değişikliği, enerji kaynakları ve 
yer altı/yer üstü kaynaklarının tükenmeye başlaması, tarım ilaçlarının bilinçsiz kullanımı,  kimyasal 
ürünlerin kullanımındaki artış, sanayileşmenin yol açtığı asit yağmurları ve bunların ekolojik dengeyi 
bozarak canlı türlerini tehdit etmesi gibi konular bulunmaktadır. 

Çevre kirliliği ile ilgili toplumların bilincinin artması, gerçekleştirilen yasal düzenlemeler, sivil toplum 
örgütlerinin artan baskısı ve hükümetlerin de çevreci anlayışı desteklemeleriyle kurumların tedarik,  
üretim ve pazarlama gibi uygulamaları da daha yeşil bir yöne doğru kaymıştır (Çavuş ve Tancı, 2013: 
76; Büyükkeklik ve diğerleri, 2010: 374). Bunun sonucu olarak çevre dostu işletmeler de geleceğin 
işletmeleri olarak görülmeye başlamıştır (Büyükkeklik ve diğerleri, 2010: 374).  

7 gün 24 saat aralıksız hizmet sunan hastanelerde de, birçok işletmeye göre enerji ve su tüketimi 
fazladır ve hastanelerin faaliyetleri sonucu yüksek oranda potansiyel tehlikeli maddeler, kimyasal ve 
kimyasal olmayan atıklar ortaya çıkmaktadır. Sağlık hizmetlerin gerçekleştirilmesi süreçlerinde satın 
alınan malzemelerin ise çeşitli ve çok sayıda olduğu bilinmektedir. Diğer taraftan kullanılan kaynaklar 
sınırlı iken, hastanelerin atık depolama ve imha alanları yetersiz, hastanede çalışan personelin bu 
atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili eğitimleri düşük düzeydedir. Dünya çapında sınırlı 
kaynakların tükenmesi riskine karşı yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik bir eğilim 
başlamıştır. Bunun sonucu olarak sağlık kurumlarında da “yeşil” kavramı gündeme gelmiştir. 
Hastanelerde “yeşil” kavramı ile kaynak kullanımına alternatifler üretmek, kullanılan enerjinin, suyun 
ve malzemenin daha etkin ve verimli kullanılmasını teşvik etmek, her türlü israfın önüne geçilmesini 
sağlamak, çevreye duyarlı ve çevre dostu bina tasarımlarını gerçekleştirmek amaçlanmaktadır (Terekli 
ve diğerleri, 2013:38). 

Hastaneler gerçekleştirdikleri faaliyetlerle toplum sağlığına olumlu katkı sağlarken diğer taraftan 
tükettikleri yoğun enerji ve ürettikleri atıklar açısından ise toplum ve çevre için büyük risk 
oluşturmaktadır. Hastanelerin asıl işlevlerini yerine getirirken bu risklerin azaltılması ya da ortadan 
kaldırılarak olumlu sonuçlara katkı sağlaması hedeflenmektedir. Bu nedenle yeşil bina 
uygulamalarının yapılabileceği en uygun alanlardan birisi hastanelerdir. Özellikle eğitim araştırma 
hastaneleri yoğun teknolojinin kullanıldığı hastanelerdir ve sürdürülebilirlik özelliklerinin 
değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu çalışma ile yeşil hastane kavramına dikkat çekilerek bir 
farkındalık oluşturulması amacıyla bir eğitim araştırma hastanesinde yeşil hastane özellikleri 
değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

1.1.Yeşil Bina ve Yeşil Hastane Kavramlarının Ortaya Çıkışı 

Ekolojik, çevre dostu ve sürdürülebilir bina olarak da bilinen yeşil binalar, doğa ile uyumlu, 
yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan, atık suların geri kazanımını sağlayan, gün ışığından 
maksimum düzeyde faydalanmayı amaçlayan, etkin ısı yalıtımı olan ve ihtiyacı olan enerjiyi 
kendisinin ürettiği, kurulacak bölgenin özelliklerine göre sosyal ve çevresel sorumluluk anlayışıyla 
tasarlanmış binalardır (Erdede ve Bektaş, 2014:6).  
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Kavram, 1960’larda Amerikalı mimar Paola Solari‟nin ekoloji ve bina kelimelerini birleştirmesiyle 
(yeşil bina/ekolojik bina) ortaya çıkmış (Kılıç ve Güdük, 2018:165); bu kavramın önem kazanması ise 
son zamanlarda olmuştur. 2000’li yıllara gelindiğinde Amerika Birleşik Devletleri’nde, “Yeşil Bina 
Konseyi” (U.S. Green Building Council-USGBC) ve beraberinde “Enerji ve Çevre Tasarımı Liderliği” 
(Leadership in Energy and Environmental Design- LEED) “Yeşil Bina” kavramını ortaya koymuştur. 
Bu akımdan etkilenerek ortaya çıkan “Yeşil Hastane” kavramı; hastanelerin kendi politikaları 
dâhilinde toksik maddeleri azaltma ve yok etme çabaları ile daha sağlıklı çevre imkânı sunma arayışını 
göz önüne almaktadır (Palteki ve İnce, 2014:182). Yeşil binaların en önemli özelliği ise,  binanın 
inşaatı başlamadan önce arazide mevcut olan doğal sistemleri verimli bir şekilde kullanıma ilişkin 
tasarımın oluşturulmasıdır. 

Bundan yüzyıl önce hizmet veren hastane tasarımlarına bakıldığında; küçük alanlar üzerine kurulmuş, 
doğal havalandırmalı, gün ışığından faydalanılan, tatlı suya erişilebilir ve çevresiyle uyumlu olarak 
tasarlanmış yapılar oldukları görülmektedir. Günümüz hastaneleri ise, eski hastanelere göre oldukça 
büyük alanlar üzerine inşa edilmiş, hastane yapısının ancak %10’unun pencerelerden oluştuğu, her yıl 
ortalama 5 milyon ton atığın üretildiği, büyük miktarlarda su tüketen ve enerji kullanan, sürekli hizmet 
üretilen yapılar haline gelmiştir (Terekli ve diğerleri, 2013:40). Bu sebeple hastanelerin sınırlı 
kaynakları en yüksek faydayı sağlayacak şekilde kullanmaları gerekmektedir (Soylular ve Ağırbaş, 
2016:266). 

1.2.Sürdürülebilir/Yeşil Hastaneler 

Hastaneler yıllık ortalama 5 milyon ton katı atık üreten, büyük miktarda su gerektiren, enfeksiyonu 
azaltmak için devir daim yapmaktan ziyade sürekli taze hava pompalayan ve 7/24 faaliyet gösteren 
işletmelerdir. Bu yönüyle hastaneler gıda hizmetlerinden sonra sektörel olarak en yoğun enerji 
kullanan ikinci endüstri konumundadır (Yıldız, 2016:331). 

Hastanelerin bu özelliklerine istinaden hastanelerde kullanılan kaynaklara alternatifler üretmek, 
kullanılan enerji, su ve malzemenin daha etkin ve verimli kullanılmasını teşvik etmek, her türlü israfın 
önüne geçilmesini sağlamak, çevreye duyarlı ve çevre dostu hastane binalarını oluşturabilmek 
amacıyla yeşil hastanelere yönelik LEED for Healthcare (Sağlık Tesisleri için LEED), Green Guide 
for Health Care (GGHC) (Sağlık Hizmetleri için Yeşil Kılavuz), American Society for Healthcare 
Engineering (ASHE) (Sağlık Mühendisliği için Amerikan Derneği), Practice Greenhealth (Yeşil 
Sağlık Uygulamaları), Health Care Without Harm (HCWH) (Zarar Vermeden Sağlık) sertifika 
sistemleri oluşturulmuştur (Aydın ve Ayçam, 2015:374). Bu sertifika sistemlerinin kriterlerine göre 
oluşturulmuş çevrelerine dost olan ve sürdürülebilirliği destekleyen yeşil hastanelerin bazı özellikleri 
şu şekildedir: Enerji tüketimleri ve maliyetleri azdır;  yerel iklim koşullarına göre azaltılmış enerji ve 
kaynak taleplerine uygun hale getirilmiş şekilde inşa edilirler; güvenilir, kendi işleyişini 
sağlayabilecek temiz, yenilenebilir enerji tüketecek ve/veya üretecek şekilde tasarlanmışlardır; hastane 
araç filoları için alternatif enerjiler kullanarak hastanenin karbon ayak izini küçültürler, hava kirliliğine 
sebep olan etkilerini azaltıcı yönde personelin, hastaların ve toplumun diğer fertlerinin tesislere 
yürüyerek ya da bisiklet kullanarak gitmesi teşvik edilir; çalışanlar ve hastalar için sürdürülebilirliğe 
uygun şekilde yetiştirilmiş bölgesel ürünler sağlanır; verimli su armatürleri ve yağmur suyu geri 
kazanımı projeleri ile sınırlı olan tatlı su kaynaklarının daha amaca yönelik olarak kullanılmasına katkı 
sağlarlar; yenilenebilir kaynaklardan veya tedarik zincirinden sağlanan malzemeleri ve ürünleri 
kullanırlar, ayrıca diğer hastanelere göre yeşil hastaneler %70 daha az katı atık üretirler, %25-50 
arasında daha az enerji ve %40 daha az su kullanırlar ve %35 civarında sera gazı salınımını azaltırlar 
(Yıldız, 2016: 329,332).  

Sanayi Devrimiyle başlayan üretim artışı, atık ürünlerin artışını da beraberinde getirmiştir. 1950’li 
yıllardan itibaren insan aktivitesi ve sanayi sistemleri tarafından atmosfere sera gazı olarak da 
isimlendirilen gazların salınımını arttırmıştır. Bu gazların aşırı sera etkisi oluşturması sonucu, 
yeryüzünde (atmosferin troposfer tabakasının yeryüzüne yakın bölümünde) sıcaklığın giderek 
yükselmesi problemi ortaya çıkmıştır (Akın, 2006:30). Bu sebeple dünyanın bazı kesimleri yükselen 
deniz seviyesi yüzünden sular altında kalma tehdidi yaşarken, bazı kesimlerinde de kuraklık meydana 
gelmiştir. Her iki durum da temiz içme suyu kaynaklarını olumsuz etkilemektedir (Kaypak, 2011:26). 
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Ayrıca küresel iklim değişikliğine bağlı olarak çeşitli sağlık sorunları, doğrudan (sıcak dalgaları, 
seller, kasırgalara bağlı ölüm, yaralanma, enfeksiyon hastalıkları vb.) veya dolaylı olarak (hastalıkların 
hızlı yayılması vb.) insanları etkilemektedir (Çelik ve diğerleri, 2008: 28). Bu bağlamda yeşil 
hastaneler, küresel iklim değişikliğini yavaşlatma ve olumsuz sağlık etkilerini azaltma açısından da 
önemli bir adımdır.  

Uzun süreli hastane yatışlarında yeşil hastanelerin ölçütlerinden biri olan yeterli gün ışığının kontrollü 
bir şekilde bina içerisine alımının, hastaların tedavi süreçlerini olumlu yönde etkilediği, bina 
aralarındaki loş odalarda çalışmaya kıyasla iş verimini arttırdığı, stresi ise azalttığı gözlemlenmiştir 
(Özyaral, 2013:219-235). Bu bağlamda yeşil hastanenin faydalarında kilit rol oynayan unsurlar 
tehlikeli maddelerin ve atıkların yönetimi, enerji yönetimi,  su yönetimi, hava emisyonu, yenilikçi 
çevresel tasarımlar olarak sıralanabilir. 

1.3.Yeşil Hastanelerin Yararları  

Albert ve Petrin’e (2010:5) göre sağlık hizmetlerindeki “yeşil” hareketi, hastanelere çevreyi 
korumak, öncülük etmek, toplumu eğitmek ve maddi tasarruf yapmak gibi avantajlar sağlamaktadır. 
Birçok sağlık profesyoneli tarafından bu hareket, "sağlığın koruması ve geliştirilmesi bakımından 
saygı uyandırıcı" olarak tanımlanmaktadır.  Yeşil hastaneler, ayrıca sağlık kuruluşlarına hastalardan 
daha iyi sonuçlar alma (Örneğin Kanada’da bulunan Mackenzie Sağlık Bilimleri Merkezi’ndeki bir 
çalışmaya göre, güneş ışığına erişimi olan depresyon hastalarının ortalama yatış süresi 16,9 gün iken, 
ışık almayan odalardaki hastalarınki ise 19,5 gün olması gibi), iyileştirilmiş hasta ve personel 
güvenliği(hemşirelerin radyasyona maruz kalma oranlarının azaltılması vb.), geliştirilmiş hasta ve 
personel memnuniyeti (iç ortam hava kalitesi, doğal çevre ile bağlantı, günışığı, manzaraya erişim ve 
çalışma ortamının iyileştirilmesi sonucunda hasta ve çalışan memnuniyetinde, kuruma bağlılıkta 
artışların görülmesi gibi), daha iyi bir toplumsal imaj ve sadakat, ve artan verimlilik ( enerji tasarrufu, 
su tasarrufu, iyi bir iç ortam kalitesi vb. şeylerin halinden hoşnut, yaratıcı ve daha üretken çalışanlar 
yaratması vb.), yeşil sertifikasyon sistemi ile iyi bir ün salma,  ek fonlama(AB, Alman Federasyonu ve 
KfW-Bank gibi enerji tasarrufu ve çevre dostu programlar kullanmak için fon sağlayan kurumlar), 
maliyet tasarrufu, sürdürülebilirlik ve kalite (çevresel bakım ve yaşam standartlarının artması, hastalar 
için yüksek kaliteli hizmetler vb.) faydalar sağlamaktadır.  

1.4.Dünyadan Ve Türkiye’den Yeşil Hastane Örnekleri 

Türkiye’de yeşil hastane kavramı yeni olması sebebiyle sayıca azdır fakat Dünyada yeşil kavramına 
değinen, çevre dostu yeşil stratejiler belirleyen hastaneler uzun yıllardır vardır. Türkiye’deki 
hastanelerin çevreci özelliklerinin arttırılmasına yönelik olarak 09.08.1983 tarih ve 2872 Sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği gereğince 20 yatak ve üzeri sağlık kuruluşlarında 
Çevre Yönetim Birimi bulunması zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca Çevre ve Orman Bakanlığı 
05.17.2008 tarih ve 26927 nolu Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Çevre ve 
Orman Bakanlığı 2008 tarihli Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) gibi hukuki düzenlemeler de 
hastanelerde atık yönetimi uygulamalarını düzenlemektedir. Sağlık Bakanlığı'nın 30.10.2012 tarihli 
Yönerge’sinde 200 ve üzeri yataklı hastane binaları için LEED sertifikası alınması zorunluluğunu 
getirmektedir (Soysal, 2014:693-694). 

Dünyada yeşil hastane örneklerine bakıldığında ise 2013 yılında açılan Eskenazi Sağlık Kampüsü, 
ABD’nin Indiana Eyaletinde Indianapolis şehrinde Sidney & Lois Eskenazi Hastanesi’ni de içeren 
Indianapolis’teki ana kampüsünün, dünyanın en büyük LEED Gold sertifikalı sağlık kampüslerinden 
biri olduğu ve Indiana’nın tek LEED Gold ödüllü sağlık kampüsü olma özelliği taşıdığı görülmektedir. 
Eskenazi Sağlık Kampüsü’nün LEED Gold sertifikası kazanmasına yardımcı olan sürdürülebilir 
tasarım stratejilerinden bazıları ise şöyle sıralanabilir (yenilenebilirenerjilihastane.blogsport.com): 

- Hastalar, personel ve çevre halkı için yaygın bir sağlık eğitim programı sunulmaktadır. 

- Hastane ve kampüs restoranı için yıllık 1 tona yakın ürün yetiştirilmesini sağlayan gökyüzü çiftliği 
dâhil olmak üzere 3.250 m2’lik yeşil çatıya sahiptir. 

- Kampüsün sulama ihtiyacının %100’ünü sağlayan yağmur suyu toplama sistemi bulunmaktadır. 
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- Yanındaki White Nehri havzasını destekleyen, proje öncesi duruma kıyasla yüzey akışını %40 
azaltan tesis içi sel suyu arıtma ve filtreleme sistemi vardır. 

- İçme suyu kullanımını %40 azaltan düşük akımlı tesisatlar kullanılmaktadır. 

- %48’i yerel tedarikçilerden temin edilen yapı gereçleri ile bir önceki yapıdan kalan atık malzemenin 
%80’inin geri dönüştürülmesi ile inşa edilmiştir. 

- İşyerine bir otomobili ortak kullanarak gelenler, az salınımlı ve benzini verimli kullanan araçlar için 
otopark programı geliştirilmiştir. 

Amerika Portland’daki en yeşil projelerinden biri ise Randall Çocuk Hastanesidir. Tasarımı birçok 
yenilenebilir dizayn stratejisi barındırmaktadır. İnşasında ve iç dizaynında kullanılan malzemeler 
sürdürülebilir niteliklere sahiptir. Zeminde ve tavan kaplama panellerinde kullanılan bambu yapılar 
doğal ve geri dönüştürülmüş olması özelliğiyle binanın ekolojik tutumuna katkı sağlamaktadır 
(ekoyapidergisi). 

Türkiye'nin ilk sürdürülebilir, yeşil, ekolojik, çevre dostu  hastanesi olma özelliği taşıyan, İstanbul’da 
yer alan, hastanede doğaya zarar vermeyen ve yandığında zehirli madde yaymayan yeşil malzemeler 
kullandığı bilinen Medistate Kavacık Hastanesi, yeşil hastanecilik konusunda daha da  ilerlemeye 
çalışan; toplum sağlığının yanı sıra çevre sağlığını da düşünen az sayıdaki hastaneden birisidir 
(özelhastaneler.org.tr). 

Türkiye’deki Memorial Bahçelievler Hastanesi dünyanın en kapsamlı sağlık komplekslerinden biri 
olarak, yalnızca insana değil çevreye duyarlı bir anlayışla inşa edilen, enerji ve çevre dostu tasarımda 
lider konumda olan kurumlara verilen ve en prestijli yeşil bina sertifikası olan LEED Platinum’un 
sahibi olmuştur. Çevreye duyarlı ve enerji dostu özelliklerine sahip olan Memorial Bahçelievler 
Hastanesi, diğer yapılara göre enerjiyi %50 oranında az kullanmaktadır. Yeşilin ve gün ışığının 
iyileştirici gücünün, yalnızca doğaya saygı ilkesi ile değil hastaların tedavi sürecine de olumlu etkisi 
nedeniyle tercih edildiği hastane, aynı zamanda doğaya ve çevreye zararlı atık oluşturmayacak şekilde 
inşa edilmiştir. Memorial Bahçelievler, enerji tasarrufu ve kaynakların doğru kullanımı gibi kriterlere 
sahip olduğu gibi gün ışığını bina içine maksimum oranda alan özel mimari yapısı ile enerji 
verimliliğine katkı sağlamaktadır. Hastanede 8 bin m2’lik yeşil alanı bulunmaktadır. İç ve dış 
tasarımının gün ışığı alan özelliklerinin yanı sıra hasta odalarına yerleştirilen açılabilir camlar 
sayesinde doğal havalandırma özelliği de mevcuttur (www.memorial.com). 

Türkiye ve Avrupa’daki en büyük, en gelişmiş hastanelerden birisi olan Vehbi Koç Vakfı Amerikan 
Hastanesi, LEED sertifikasının yüksek seviyelerinden birisine, platin seviyesine aday olmak için 
çabalayan bir hastane olduğu bilinmektedir (smartecodesing.com). 

2. Yöntem 

Bu bölümde araştırmanı amacı, araştırmanın evreni ve örneklemi, araştırmanın yöntemi ve 
araştırmanın varsayım ve hipotezlerine yer verilmiştir. 

2.1.Araştırmanın Amacı  

Bu çalışmayla sağlık hizmeti sunan kurumlarda yeni gelişmeye başlayan sürdürülebilir/yeşil hastane 
kavramına dikkat çekilerek, yeşil hastane uygulanabilirliği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla 
araştırmaya konu olan hastaneye ait veriler sürdürülebilir/yeşil hastane kriterlerine uygunluğu 
bakımından değerlendirilerek olumlu ve olumsuz özellikleri belirtilmiştir. 

2.2.Araştırmanın Evreni ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Ankara'da yer alan bir eğitim ve araştırma hastanesi oluşturmaktadır.  

2.3.Araştırmanın Gereç ve Yöntemi 

Bu araştırma, Ankara'daki bir eğitim ve araştırma hastanesinin yeşil hastane ölçütlerine uygunluğunun 
belirlenmesini amaçlayarak gerçekleştirilmiş tanımlayıcı bir çalışmadır. Araştırma verilerinin elde 
edilmesinde  Palteki’nin 2013 yılında kendi yüksek lisans tezinde kullandığı “Yeşil Hastane Uygunluk 
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Değerlendirme Formu” ndan yararlanılarak oluşturulmuş 22 açık uçlu ve 30 evet-hayırlı soru olmak 
üzere toplam 52 soru kullanılmıştır. 

Yeşil hastane uygunluk değerlendirme formunun uygulandığı bu hastanede yönetiminin ve bilgi veren 
personelin hastanelerinin isminin araştırmada kullanılmasını istememeleri sebebiyle hastanenin ismine 
çalışmada yer verilmemiştir.  

Yeşil Hastane Uygunluk Değerlendirme Formunda yer alan açık uçlu sorular yoluyla: hastanenin 
fiziksel durumu, hasta ve atık kapasitesi ile kaynak tüketimi saptamak hedeflenmiştir. Ayrıca 
hastanenin yatak doluluk oranı, toplam ameliyat sayısı, ortalama yatan hasta ve ayaktan hasta sayısı 
gibi hastane istatistikleri ile hastanenin hizmetlerinden yararlanan hastaların sayısı saptanmaya 
çalışılmıştır. Düzenli depolama sahalarına olan yükünü öğrenmek amacıyla toplam evsel atık miktarı, 
tıbbi atık bertaraf tesislerine olan yükünü saptamak amacıyla tıbbi atık miktarları istenmiştir. Geri 
dönüşüme olan katkısının ölçülmesi amacıyla ambalaj atık miktarı, bitkisel atık yağ miktarı; tehlikeli 
atıkların oluşturduğu yükün belirlenmesi amacıyla ise atık pillerin, radyoloji atık suyunun ve nükleer 
tıp atık miktarı ile ilgili veriler elde edilmeye çalışılmıştır. 

Evet-hayır sorularıyla atık yönetimi(5 parametre), çevre yönetimi(5 parametre), su yönetimi(3 
parametre), enerji yönetimi(5 parametre) ve malzeme yönetimi(2 parametre) ve sürdürülebilir 
tesislerle ilgili parametreler(5 parametre) vasıtasıyla araştırmaya konu olan hastanenin yeşil felsefesine 
ne derece uygun olduğu belirlenmeye çalışılmıştır.  

“Yeşil Hastane Uygunluk Değerlendirme Formu’nda istenilen veriler; hastane müdürleri, müdür 
yardımcıları, kalite birimi çalışanları, sağlık bakım hizmetleri müdürleri, enfeksiyon kontrol 
hemşireleri ile çevre görevlileri gibi çeşitli hastane personelinin verdiği bilgilerden elde edinilmiştir.  

Sorulan açık uçlu sorularda genel olarak yeterli kayıt tutulmamasından kaynaklı kısıtlılıklar 
yaşanmıştır. Ambalaj atıkları ve evsel atıklarla ilgili verilerde atıkları belediyenin teslim alması 
sırasında herhangi bir teslim-tesellüm tutanağı veya tartım fişi düzenlenmediği için tahmini olarak (bu 
işte sorumlu olan kişinin- hastanede atık yönetimi ile ilgili çalışan 7 kişi bulunmaktadır- belirttiği 
poşet hacmi, sayısı ve depolama hacmi ile atıkların toplanma sıklığı değerlendirilerek) hesaplama 
yapılmıştır. Hastanelerde toplam duvar alanı ile ilgili bir kayıt olmadığından değerler hastanelerin bu 
alandaki görevlileri ile birlikte (toplam kapalı alanx3) yaklaşık olarak belirlenmiştir. 

Hastanenin personeliyle yapılan görüşmelerden elde edilen veriler ve Yeşil Hastane Uygunluk 
Değerlendirme Formu vasıtasıyla toplanan veriler, ilgili yönetmeliklerden (20.05.1993 tarih ve 21586 
sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,  Yerel Yönetim Mevzuatı, 10.01.1993 tarih ve 17924 
sayılı Özel Hastaneler Tüzüğü ile 27.03.2002 tarih ve 24708 sayılı Özel Hastaneler Yönetmeliği) ve 
hastaneyle ilgili yapılan gözlemlerden yararlanılarak, hastanenin yeşil hastane olabilme kapasitesini 
saptayabilmek amacıyla yeşil hastane kriterlerine uygun olma bakımından olumlu ve olumsuz 
kriterlerin sayısı dikkate alınarak yorumlanmıştır. 

2.4.Araştırmanın Sınırlılıkları 

Araştırmanın sınırlılıkları arasında; veri toplamak için eldeki sürenin kısıtlı olması, maliyet unsurları, 
kamu hastanelerinde herhangi bir araştırma yapmak ve hastaneye herhangi bir form uygulamak için 
gerekli yerlerden izin alma süresinin uzun sürmesi (yaklaşık bir ay) gibi nedenlerden dolayı sadece bir 
eğitim ve araştırma hastanesinin çalışmaya dahil edilmesi yer almaktadır. 

2.5.Araştırmanın Varsayım ve Hipotezleri 

H1: Araştırmaya konu olan eğitim ve araştırma hastanesinde yeşil hastanecilik uygulamaları yetersiz 
olup geliştirilmesi mümkün ve gereklidir”. 

Çalışmanın varsayımları ise şunlardır: 

Varsayım 1- Makale için esas aldığımız hastane yeşil ve sürdürülebilir hastane kriterlerini bilmekte ve 
yeşil felsefesine geçiş yapak için çaba göstermektedir.  
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Varsayım 2- Hastane yeşil hastane kriterlerine uygun özellikler gösterdiğinden ilgili yerlere başvursa 
sürdürülebilir hastane sertifikalandırma sistemlerinden biri tarafından (Örneğin Leed) sertifika 
alabilecek özelliktedir.  

Varsayım 3- Hastaneden çıkan atık miktarı içerisinde en çok tıbbi atıklar yer almaktadır. 

3. Bulgular 

Ankara’da bulunan araştırmaya konu olan eğitim ve araştırma hastanenin binası ve hastane 
yerleşkesinin fiziksel durumu için açık uçlu soruların sorulmasıyla edinilen bilgilerden hareketle 
şunlar söylenebilir: Hastane Ankara’nın en eski hastanelerinden biridir. Hastanenin toplam alan ve 
kapalı alan miktarı hastalar için yeterli sayılabilir. Tablo 1’de yer alan verilere göre hastanenin toplam 
alanı oldukça büyüktür. İç mekan toplam duvar alanı (toplam kapalı alan x 3 formülüyle 
hesaplanmıştır) 150.000 m2 olarak bulunmuştur. Bulunduğu konum itibariyle otopark kapasitesi 
oldukça yetersizdir (hastanenin otopark alanı sadece hastane personeli ve engelli vatandaşlar ve 
ambulans vb. için ayrılmıştır ve bu alan onlar için bile yeterlidir denilemez; diğer hastalar ve hastane 
personelinin bazıları araçlarını yakındaki otopark alanına bırakmak durumunda kalmaktadır). 
Hastaneye ait toplam yeşil alan miktarı yetersizdir. Verilerine ulaşılamayan bilgiler “ - ’’  işareti ile 
gösterilmiştir. 

Tablo 1. Tanımlayıcı Bilgiler 
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61.405 50.000 1580 87.40 550 2727 33.084 1.685.548 6.8 

Sürdürülebilir hastane olabilme kriterleri kapsamında hastanenin yeterli miktarda alanı, kapalı ve yeşil 
alanı olduğu gibi personel sayısının da yeterli olması gerekmektedir. Tablo 1’de yer alan hemşire/ebe 
sayısı ve hastanenin yatak sayısına bakıldığında hasta başına düşen hemşire/ebe sayısı 1/3 olarak 
bulunmaktadır. Yani üç hastaya bir hemşire/ebe düşmektedir. Durum ilgili yönetmeliklere göre 
değerlendirildiğinde -hastanemiz özel hastane olmasa da özel hastaneler yönetmeliğine göre her 7 
hasta yatağı için 1 hemşire istihdam edilmesi zorunlu bulunmaktadır- hemşire sayısının hastanede 
yeterli olduğu kabul edilebilir. 2014 yılı Sağlık İstatistik yıllığı kayıtlarına göre Ankara’daki 
hastanelerin yatak doluluk oranı 64,9; Kamu Hastanelerinin Türkiye geneli yatak doluluk oranı ise 
%70,1 (Sağlık Bakanlığı, Sağlık İstatistik Yıllığı) iken bizim hastanemizde bu oran %84 civarındadır 
ve hastanenin yatak kapasitesinin %84’ünün kullanılması iyi bir orandır.  

Araştırmaya konu olan eğitim ve araştırma hastanesinin yıllık ortalama yatan hasta sayısı 33.084 iken 
yıllık ayakta muayene sayısı ortalama 1.685.548’dir. Hastanede ortalama kalış 6.38 gündür. 2014 yılı 
Türkiye ortalamasının 4 gün; Ankara ili hastaneleri içerisinde ise 4,1 gün olduğu için (Sağlık 
Bakanlığı, Sağlık İstatistik Yıllığı) bu süre Türkiye ortalamasının üzerindedir.  Ortalama yatak devir 
aralığı ise 6.4’ tür. Yani hastanede bir yatağın başka bir hastaya verilmesi için geçen zaman yaklaşık 
altı gündür. 2014 yılı Sağlık İstatistik Yıllığı verilerine göre ise Türkiye’de bu oran 1,8;  Ankara’daki 
hastanelerde bu oran 2,6 olduğundan bu Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğu görülmektedir. 
Hastanede yıllık ortalama 20.000 civarında ameliyat yapılmaktadır. 
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Tablo 2. Atık Yönetimi ile İlgili Bilgiler 
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Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 2008-2012 yıllarına ait Atık Eylem Planı’na göre Ankara’da 2012 yılı 
toplam atık miktarı 2.046.515 ton/yıl; tehlikeli atık miktarı ise 50.325 ton/yıl’dır. Bu verilere göre kişi 
başına günde 1 kilo 28 gram atık düşmektedir (Çevre ve Orman Bakanlığı, Atık Eylem Planı). Sağlık 
hizmeti veren birçok kurum ve kuruluştan da yüksek miktarlarda atık çıkmaktadır. Gelişmiş ülkelerde 
tıbbi kuruluşlar her yıl yarım milyon ton atık üretmektedir. Hastaneler atık üretimine neden olan 
kuruluşların sadece %2’sini oluştururken tıbbi atıkların % 77’sini üretmektedir. Sağlık 
uygulamalarının tek kullanımlık malzemeye dayandırılması da bu atık miktarını arttırmaktadır. Yatak 
başına oluşan günlük ortalama atık miktarı üniversite hastanelerinde (4,1-8,7kg;15-32 ton/yıl); genel 
hastaneler (2,1-4,2kg), bölge hastaneleri (0,5-1,8kg) ve primer sağlık bakım merkezleri (0,05-0,2kg) 
olarak değişmektedir. Bu atıkların günlük, aylık, yıllık toplamları oldukça büyük miktarlar 
oluşturmaktadır. Tüm atıklara infekte atık muamelesi yapılması maliyeti ve işgücü kaybını 
arttıracağından atıkların üretildiği yerde ayrıştırılması önem kazanmaktadır (Candar, 2003). Yardım ve 
diğerleri ise yayınladıkları bir makalede Ankara’daki yıllık toplam tıbbi atık miktarını 4.985.878 
olarak belirmiştir (2006:168). Çalışmaya konu olan eğitim ve araştırma hastanesinden edinilen 
bilgilere göre ise hastaneye ait yıllık ortalama tıbbi atık miktarı 75-80 tondur. Görüldüğü gibi 
hastanelerde çıkan evrensel atık miktarı daima tıbbi atıklardan fazla çıkmaktadır, yani hastanelerde 
atıklar konusunda en çok tıbbi atığın çıktığı hakkındaki genel varsayım(Varsayım 3) kabul 
edilememiştir. Ayrıca hastanenin yıllık ortalama evrensel atık miktarı ise 400 ton civarıdır. Hastanenin 
yıllık ortalama ambalaj atığı (kağıt, karton, plastik, cam, metal) miktarına ulaşılamamıştır. Hastanenin 
yıllık  ortalama bitkisel atık yağ miktarı 1200 litre (1.2 ton) iken yıllık ortalama radyoloji atık suyu 
miktarı 4088 kilogram (4.088 ton)dır. Yıllık ortalama nükleer tıp atık miktarına, hastanenin nükleer tıp 
alanında faal olmaması sebebiyle ulaşılamamıştır. Yıllık ortalama atık pil miktarı 70 kutudur. 
Hastaneye ait geçici olarak kullanılan evrensel atık deposunun kapasitesi 6 m2’dir ve hastane 
içerisindeki atıklar günde üç defa atıklarla ilgili çalışan personel tarafından toplanmaktadır.         

Tutar bir çalışmasında Amerika'daki bir hastaneden ortalama 4-5 kg/yatak/gün atık çıkarken Pakistan 
ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin hastanelerinden 1-2 kg/yatak/gün atık çıktığını, bu sonuca 
göre atık üretimi ülkenin gelişmişliğiyle paralellik gösterdiğini belirtmiştir. Ayrıca tıbbi atıkların halk 
sağlığı, çevre ve hastane personeli için ciddi tehlikeler oluşturduğunu, genel olarak Türkiye’de, 
özellikle de Ankara’da çağdaş, bilimsel ve teknik yöntemler uygulanarak, insan sağlığı ve çevrenin 
korunması amacını ön planda tutan bir tıbbi atık yönetim modelinin uygulandığını söylemenin 
mümkün olmadığını belirtmiştir (2004:22). 
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Tablo 3. Enerji Tüketimi ile İlgili Bilgiler 
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Doğalgaz Veriye Erişilemedi 10.200.000 700-1200 

Yeşil Hastane Kriterlerine Uygunluğu Değerlendirilen eğitim ve araştırma hastanesinin ısınmada 
kullandığı yakıt türü doğalgazdır. Hastanenin yıllık doğalgaz tüketim miktarına ise ulaşılamamıştır. 
Doğalgaz, kömür, fuel oil vb. diğer yakıt türlerine göre hem daha ekonomik ve maddi anlamda 
tasarruflar sağlamaktadır. Ayrıca kömüre göre doğaya da daha az zarar vermektedir. Fakat dünyanın 
bir çok yerinde artık yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı artarken mevcut hastanemizde bu 
kaynakların kullanımının olmadığı görülmüştür. Diğer taraftan yıllık ortalama elektrik enerjisi 
tüketimi 10.200.000 KWh’tir. Şekil 1’de genel olarak dünyadaki herhangi bir hastanede (yaz ve kış 
ayları toplam) günlük ortalama elektrik tüketim miktarının yaklaşık 28.000-30.000.000 KW civarında 
olduğu, dünyadaki herhangi bir hastanede yıllık ortalama elektrik tüketim miktarı ise yaklaşık 
10.000.000 KW civarında olması ve de genel olarak tüm dünyada bilinçsiz şekilde elektrik tüketildiği 
düşünülerek dolayısıyla esas hastanemizin elektrik tüketim miktarı yüksek olarak değerlendirilebilir. 

 

 
Şekil 1. Dünyada Ortalama Bir Hastanenin Mevsimsel Elektrik Tüketimi ( Kaynak: Kas, 2015).  
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Bakanlığa bağlı hastanelerde yatak başı su ihtiyacı 700-1200 (litre/gün) olarak gerçekleşmektedir. 
Örneğin 301 yataklı Devlet Hastanesinde 912 (litre/gün), 177 Yataklı Devlet Hastanesinde 728 
(litre/gün)dir. Toplamda 130.000 yatak kapasitesine sahip hastanelerimizde günlük ortalama su 
ihtiyacının 155.288.000 (litre/gün) olduğunu düşündüğümüzde yıllık tüketim 56.680.000 m3 olarak 
gerçekleşmektedir (Koç, 2015). Bu hesaplamaya göre araştırma kapsamında yeşil hastane kriterlerine 
uygunluğu anlaşılmaya çalışılan 1580 yataklı esas hastanenin su tüketiminin yıllık ortalama 1.887.346 
m3 olması gerekirken 1.300.049 m3 olması hastanenin su tüketiminin iyi bir seviyede olduğunu 
göstermektedir. 

Sürdürülebilir/yeşil hastane kriterlerine uygunluğu araştırılan esas eğitim ve araştırma hastanesi 
personeline uygulanan Hastane Uygunluk Değerlendirme Formu’ndan elde edilen bilgilere Tablo 4’te 
yer verilmiştir. 

Tablo 4. Esas Hastanenin Sürdürülebilir/Yeşil Hastane Kavramına Uygunluğu Bakımından Olumlu ve 
Olumsuz Yönleri 
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Tablo 4’te görüldüğü gibi sürdürülebilir/yeşil hastane kriterlerine uygunluğu değerlendirilen esas 
eğitim ve araştırma hastanesinin yeşil hastane felsefesine uygun olup olmaması bakımından olumlu ve 
olumsuz yönleri eşit (ikisi de 14) tane çıkmıştır. Dolayısıyla hastanenin yeşil hastane kriterlerine 
uygun olup olmama durumu tam ortadadır. Görüldüğü gibi hastane yeşil hastane kriterlerine de uygun 
bir hale gelebilmek için elektrik tüketimini azaltma çalışmalarına, düşük debili musluklar kullanma, 
ısınmak için kömür yerine doğal gazı tercih etme, yazılı bir atık yönetimi planı bulundurma, sağlık 
bakım hizmetlerinin kalitesi konusunda çevre korumayı da içeren bir kılavuz takip etmesi  (Hizmet 
Kalite Standartları) gibi çalışmalar yapmaktadır bu nedenle makalenin Varsayım 1 kabul edilmiştir. 

OLUMLU YÖNLER OLUMSUZ YÖNLER

1. Kullanılan yakıt türünün diğer yakıt türlerine
göre çevreye daha az zarar vermesi

1.Hastane binasının çok eski yıllarda yapılmış
olması sonucu ortaya çıkan olumsuzluklar
(konumunun ve genişliği, park yeri vb.) 

2.Yıllık ortalama su tüketimi miktarının uygun
ve iyi bir seviyede olması

2.  Otoparkının yetersiz oluşu

3. Kapsamlı ve yazılı bir atık yönetim planına
sahip olması, atık yönetimi eğitimleri

3. Hastane alanında yeşil alanın neredeyse hiç
bulunmayışı

4.Tıbbi ve evrensel atıkların geçici
depolanabildiği yere sahip olması ve atık
yönetimiyle alakalı iç denetimlerin yapılması

4. Yıllık ortalama elektrik tüketim miktarının
gereğinden fazla olması

6. Düşük debili musluklar, su kaçağına karşı
bölgesel akış kesme donanımının olması

6. Atık üretim hacimlerini azaltmaya yönelik
yazılı bir hedefe sahip olmaması

7. Enerji tüketimini azaltmaya yönelik
çalışmaların mevcut olması

7. Yeşil alan olmadığından otomatik sulama
sistemine de sahip olunmaması

8.Binanın ısı yalıtımının sağlanmış olması 8. Geri dönüştürülmüş maddelerin(kağıt, plastik
vb.) kullanılmaması

9.Aydınlatmada çoğunlukla tasarruflu ampuller
tercih edilmiştir

9. Yemekhanede taze meyve-sebze yerine
kullanılan konserve ve dondurulmuş ürün
miktarının fazla olması

14. Hastaneye farklı yollarla(dolmuş, otobüs
vb.)ulaşım olanaklarının mevcut olması.

14. Hastaneye ulaşımda kolaylık sağlayacak
bisiklet yolu mevcut değildir.

13.Hastalar ve ziyaretçiler için açık hava
dinlence alanlarının(banklar vb.) bulunması

13.Civa içeren malzemeler kullanılması(diş
polikliniğinde amalgam vb.), bunu azaltmaya
yönelik yazılı çalışmanın olmaması

11. Elektronik aletlerin düşük enerji 
tüketenlerden seçilmemesi  (A sınıfı)

10.Tehlikeli atıkların uygun şekillerde
depolanması

10. Ozon tabakasına zarar veren klorofloro
hidrokarbonlar içeren soğutucuların çevreci
alternatiflerle değiştirilmemiştir.

11.Aydınlatmaya yetecek miktarda pencerenin
bulunması, binanın güneş enerjisinden
optimum seviyede yararlanmaya olanak
sağlaması

12. Doğal havalandırma alanlarından sadece
bacanın olması

12. Tehlikeli maddeleri azaltmak /ikame etmek
için herhangi programın olmaması

5.Sağlık bakım hizmetlerinin kalitesi konusunda
HKS’nin takip edilmesim (bu klavuzun çevre
korumayı içermesi-İlgili maddenin kodu:
DTY07)

5. Bitkisel atık yağlar, radyoloji atık suyu
atıklarının bertaraf alanına taşınana kadar
depolanabildiği yere sahip olmaması

1705



 
   

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

Ancak yeşil hastane kriterlerine uygunluk bakımından olumlu ve olumsuz kriterlerin eşit sayıda 
çıkması sebebiyle varsayım 2 hakkında net bir şey söylemek doğru olmayacaktır.  

4. Sonuç 

Dünya nüfusunun her geçen yıl artmasından dolayı, toplumda görülen hastalıkların çeşitlenmesi ve 
görülme oranlarının yükselmesi, hastanelere olan talebin artmasına neden olmuştur. Bunlara ek olarak 
hastaların da hastanelerde kalış süresinin uzaması hastanelerdeki kaynak tüketimini ve faaliyet sonucu 
oluşan atık miktarını artırmıştır. Tüm bu durumlar sınırlı olan kaynakların tükenme riskini gündeme 
getirmiştir. Türkiye gibi hidrolik, güneş, rüzgâr, jeotermal ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji 
kaynakları bakımından yüksek potansiyele sahip ülkelerde bu kaynaklara yönelinmesi çevreye ve 
gelecek nesile karşı işletmelerin sorumlulukları arasında yer almaktadır. Hastanelerinde kaynak 
tüketimi ve atık üretimi bakımından yüksek oranlara sahip işletmeler arasında yer alması nedeniyle 
yeşil hastane uygulamalarına yönelmesi son derece önemlidir.  

Çalışmamızdan elde edilen bulgulara göre araştırmaya konu olan hastanenin yıllık ortalama elektrik 
tüketimi dünyada ortalama bir hastanenin yıllık tüketiminin çok az altında bulunmuştur. Bu durum 
olumlu olarak değerlendirilse bile kaynak açısından bakıldığında olumsuz olarak yorumlanabilir. 
Çünkü yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak elektrik elde edilme imkanları varken bu imkanlar 
değerlendirilememektedir. Bu sebeple hastanelerde enerji tüketim alanları belirlenerek bu alanlar için 
enerji tasarrufu sağlayacak programlar geliştirilmelidir. Ayrıca kurum için enerji verimliliği 
sağlayacak özelliklere sahip ekipmanlar edinilerek, enerji tasarrufu ile ilgili uzmanlardan görüş 
alınabilir. Diğer taraftan ışıkları açma ve kapatma işlemleri için çoklu devreler yapılması, yenilenebilir 
enerji kaynakları kullanılması, enerji tasarrufu sağlayacak aydınlatma elemanlarının tercih edilmesi, ısı 
kaybını önlemek için pencerelerde film ya da ısı koruyucu camlar kullanılması, mekanik havalandırma 
seçeneğine ek olarak doğal havalandırmadan da yararlanılması ve bu uygulamalarla ilgili sürecin 
sürekliliğinin sağlanması yeşil hastane nitelikleri taşınmasında olumlu etki yapabilir. 

Bir diğer doğal kaynak olan suyun yıllık yatak başına tüketimine bakıldığında normal standartlardan 
düşük olduğu görülmüştür. Bu durum olumlu olarak değerlendirilmiştir. İçme suyu kaynaklarının 
tüketilmemesi ve tüketim oranlarının azalmasına olumsuz etki yapmamak adına başına tüm 
hastanelerde yatak başına düşen su tüketiminin en fazla olduğu alanlar belirleyebilmeli ve etkili bir su 
yönetim sistemi gerçekleştirilerek, hastanedeki gereksiz su kullanımını azaltmak için gerekli önlemler 
almalıdır. Bunun için hastanelerde potansiyel olarak yüksek oranda su kullanıldığı düşünülen 
bölümlerde (çamaşırhane, sterilizasyon, atölyeler, teknik alanlar vb.) tüketim oranlarının tespitine 
yönelik uygulamalar yapılarak bunların azaltılması için gerekli işlemler yapılmalıdır. Tüm kullanım 
alanlarında fotoselli muslukların kullanımı sağlanmalıdır. Ayrıca yağmur suyundan faydalanabilmek 
için yağmur suyunu toplayabilecek sarnıçlar oluşturulmalıdır. 

Çalışmaya konu olan hastanenin atık üretimi verilerine bakıldığında yüksek miktarlarda tıbbi ve evsel 
atık üretildiği sonucuna varılmıştır. Bu atıkların geri döndürülmesi ile ilgili her hangi bir uygulama 
yapılmamaktadır. Ayrıca kullanılan tıbbi malzemelerin tek kullanımlık malzemeler olması açığa çıkan 
tıbbi atık miktarlarını da arttırmaktadır. Hastanelerdeki tıbbi atık miktarlarının yüksek çıkmasına sebep 
olan diğer bir faktör olarak ise sağlık personelinin tıbbi atıklarla evsel atıkları birbirine karıştırması 
söylenebilir. Sağlık personellerinin bu konudaki bilincinin arttırılması gerekmektedir.  

Yeşil alan ve otopark alanlarının genişliği değerlendirildiğinde mevcut alanların yetersiz olduğu 
sonucuna varılmıştır. 

Sonuç olarak gelecek nesillerin sağlıklı bir çevrede konforlu bir yaşam sürebilmesi için yeşil kavramı 
ile ilgili tüm toplumun bilincinin arttırılarak yeşil uygulamalara teşvik edilmesi gerekmektedir. Bu 
doğrultuda toplumu oluşturan tüm kesimler stratejik bir zorunluluk olarak çevre sağlığına öncelik 
vermelidir. Toplum zararlı kimyasalların azaltılmasına, atıkların geri dönüştürülmesine, geri 
dönüştürme imkanı olmayanların daha güvenli bir şekilde bertaraf edilmesine, tükenebilir nitelikteki 
kaynaklar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasına, gereksiz su tüketiminin 
azaltılmasına  teşvik edilmelidir. Hastane binaları da yeşil ve sağlıklı olacak şekilde tasarlanmalı ve 
ürün ve malzemeler daha güvenli ve sürdürülebilir şekilde satın alınmalıdır. 
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 ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE UYGULANAN DÖNER SERMAYE 
SİSTEMİ İLE 2011 YILI SONRASI KULLANILAN PERFORMANSA 

DAYALI EK ÖDEME SİSTEMİ HAKKINDA ÖĞRETİM ÜYELERİNİN 
MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: KOCAELİ 

ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ’NDE BİR ARAŞTIRMA 
Yunus Taş1 

Ayşe Aydın2 
 

Özet  
 

Çalışmanın amacı, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde görev yapan hekimlerin unvanı 
(Doçent ve Profesör), çalışma süresi ve gelir düzeylerine göre 2010 yılı ve öncesi uygulanan döner sermaye 
sistemi ile performansa dayalı ek ödeme sisteminden memnuniyet düzeylerini incelemektir. 
Araştırma, 2010 yılı ve öncesi uygulanan döner sermaye sistemi ile 2011 yılından sonra uygulanan performansa 
dayalı ek ödeme sistemi karşılaştırıldığında, elde edilen sonuçlarının analizinde, profesör ve doçentlerin 
unvanlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmemiştir. Unvanlarına göre memnuniyet düzeyinin 
kararsız oldukları belirlenmiştir. Hastanede çalışma sürelerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
gözlenmiştir. 1-5 yıl çalışan öğretim üyelerinin memnun, diğer grupların ise kararsız olduğu görüşü 
belirtilmiştir. Gelir düzeylerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmemiştir. Gelir düzeylerine göre 
memnuniyet düzeyinin kararsız oldukları görüşü belirtilmiştir.   
 
Anahtar Kelimeler: Üniversite Hastanesi, Döner Sermaye, Performansa Dayalı Ek Ödeme 

 
INVESTIGATION OF THE SATISFACTION LEVELS OF TEACHING MEMBERS ON THE 

PERFORMANCE BASED ADDITIONAL PAYMENT SYSTEM USED AFTER 2011 BY THE ROTARY 
CAPITAL SYSTEM APPLIED IN UNIVERSITY HOSPITALS: A RESEARCH IN KOCAELI 

UNIVERSITY MEDICAL FACULTY 

Abstract 

The purpose of the study, This study aims to examine the satisfaction levelsof physicians on on the performance 
based payment system and the revolving fund system in 2010 and years before is examined in consistent with 
their title (Associate Professor and Professor), their work experiences/hours and their income levels. 
This study,when the revolving fund system applied in 2010 and years before was compared with and the 
supplementary payment system based on performance applied after 2011, there was no statistically significant 
difference in the analysis of the results obtained based on title levels of professors and doctors. The satisfaction 
level based on their titles was determined to be unstable. There was a statistically significant difference among 
theirworking hours at the hospital. It was stated that faculty members who had work experiences between 1 and 
5 years were satisfied and other groups are undecided. There was no statistically significant difference 
according to income levels. It can be stated that the satisfaction level based on income levels is unstable. 
 
Key Words: University Hospitals, Working Capital, Revolving Fund, Performance Based Pay System. 

1. Giriş 
Hastaneler sağlık sisteminin en önemli unsurlarından birisidir. Üniversite hastaneleri sağlık sisteminde 

üçüncü basamak sağlık hizmeti sunmaktadır. Hastanelerde hizmet üretimi emek ve teknoloji yoğun 

gerçekleşmektedir. Tarih boyunca hemen her toplumda sağlık, en önemli sosyal faktörlerden biri 

olmuştur. İlk çağlarda sosyal ve dini kurumlar tarafından kurulan hastaneler, sadece hasta ve 

düşkünlere bakan yardım kuruluşları iken günümüzde bilgi çağının değişen koşulları hastanelerin 

toplumdaki konumlarını ve rollerini değiştirmiştir. Küresel rekabet, değişen müşteri beklentileri, 

kalite, maliyet bilinci ve hızlı teknolojik gelişmelerin etkisiyle günümüzde hastaneler, tedavi merkezi 

                                                            
1 Doç.Dr., Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Sağlık Hizmetleri MYO, yunustas@kocaeli.edu.tr 
2 Kocaeli Üniversitesi Hastanesi, aayotan@hotmail.com 
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ve koruyucu sağlık hizmetinin yanı sıra kar amacı güden girişimler olarak faaliyet göstermeye 

başlamıştır. Sağlık sektöründe yaşanan bu anlayış değişikliğine paralel olarak hastane yönetiminde de 

radikal değişimler yaşanmaktadır (Alpugan, 1995:157). 

Hastaneler, açık ve dinamik bir sistemin içinde bulunduğu için sosyo-ekonomik çevrede içten ve 

dıştan gelen değişim talepleri ile karşı karşıyadır. Kısaca belirtmek gerekirse, teknolojik gelişmeler, 

değişen toplumsal algılamalar ve beklentiler, demografik değişimler, nüfusun ve hastalıkların 

yapısında meydana gelen gelişmeler, politik ve toplumsal değişimler (finansman, uluslararası ortam ve 

kuruluşlar) hastanelerin karşı karşıya olduğu temel değişim ve güçlük alanları olarak belirtilebilir. 

Hastaneler varlıklarını sürdürebilmek için de bu değişim taleplerine bir biçimde cevap vermek 

durumundadır (Yıldırım, 2004: 28). 

1.1. Hastane Kavramı 

Hastaneler sağlık sorunları olan kişilerin ayaktan ve/veya yatırılarak tedavi veren kurumlardır. 

Hastaneler sağlık ocağı, verem savaş dispanserleri vb. sağlık kurumlarına nazaran gelişmiş ve alanında 

uzmanlaşmış sağlık personelinin bulunduğu kurumlardır (Kavuncubaşı ve Kısa, 2002: 68).Dünya 

Sağlık Örgütü   (World Health Organization ) hastaneleri müşahede, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon 

hizmetlerinin verildiği yer olarak nitelemiştir (Seçim, 1991: 5). Bu kurumlar aynı zamanda iyi 

yönetilmesi gereken birer örgüt olup standart ürün ve hizmet üretilmesini gerektiren bir yapıya sahiptir 

(Aslan,  2003: 5-15). 

1.2. Performans ve Performans Değerleme 

Performansı, İşletmede bireysel başarıyı, kişinin kendisi için tanımlanan, özellik ve yeteneklerine 

uygun olan işi, kabul edilebilir sınırlar içinde gerçekleşmesi olarak tanımlamak mümkündür 

(Yeşiloğlu,1998: 4). Performans değerleme, bir organizasyon içerisinde çalışan bireyin organizasyon 

içerisindeki başarısını geliştirmek, işe olan katkısı ve verimliliğini artırmak amacıyla yapılan 

çalışmaların tümü ya da belli sınırlar içerisinde iş görenin ortaya koyduğu performans düzeyini 

saptamaya yönelik bir yönetim ve denetim mekanizmasıdır. Diğer bir deyişle, performans değerleme, 

çalışanın önceden belirlenmiş bir dönem içerisindeki işe katkısını, verimliliğini objektif bir biçimde 

belirleyerek, işindeki genel başarısını, kendisine verilmiş olan hedeflere ulaşma derecesini 

saptamaktadır (DPT, 2000: 61). 

1.3. Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi 

Performansa dayalı ek ödeme, Sağlık Bakanlığına bağlı tüm sağlık tesislerinde uygulanmakta olan, 

Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve ölçütleri de dikkate alınmak suretiyle, çalışan 

personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, serbest çalışıp 

çalışmaması, kurumlarda yapılan muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler, özellik arz eden 

riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar esas alınarak sağlık kurumlarında, sağlık hizmetlerinin 

iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun teşvik edilmesinin sağlanması amacıyla, görevli 

personele döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esaslarının belirlendiği bir 

sistemdir. Sistem sadece parasal bir ödeme modeli olmayıp belirlenen “başarı ölçütlerine” göre 
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personeli ödüllendirerek bireysel verimliliği arttırmasının yanında “kurumsal performans kriterleri” ile 

birlikte tutumluluk, verimlilik ve etkinlik sağlayan bir uygulamadır (Aydın ve Demir, 2007: 53). 

2. Yöntem 
2.1.  Araştırmanın Amacı 

Çalışmanın amacı, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde öğretim üyelerinin (Prof. Ve 

Doçent) 2010 öncesi döner sermaye sistemi ile 2011 sonrası uygulanan performansa dayalı ek ödeme 

sistemine ilişkin tutumlarının incelenmesidir. 36 soru ve üç bölümden oluşan anket formu 

uygulanmıştır. Verilerin analizinde, ANOVA ve Paired Samples, Man Whitney-U, Kruskall Wallis ve 

Wilcoxon testleri kullanılmıştır. 

2.2.  Araştırmanın Yöntemi ve Hipotezleri 

Çalışmada Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde görev yapan 117 öğretim 
üyesine (37 Doçent ve 80 Profesör) anket uygulanmıştır. Anket formu toplam 36 sorudan ve üç 
bölümden oluşmaktadır. Anket formunun ilk bölümünde yanıtlayıcıya ilişkin demografik özelliklere 
ilişkin bilgiler, 2. bölümde 2010 öncesi döner sermaye sistemine ilişkin sorular, 3. bölümde 
Performansa dayalı ödeme sistemine ilişkin sorular hazırlanmıştır. Araştırmada öğretim üyelerinin 
tutumlarının derecelendirilmesinde 1“ Kesinlikle Katılmıyorum” 2 “Katılmıyorum” 3 “Kararsızım” 4 
“Katılıyorum” 5 “Tamamen Katılıyorum” olmak üzere beşli Likert ölçeği kullanılmıştır. Hazırlanan 
anket formu test etmek amacıyla 20 öğretim üyesine ön uygulama yapılmıştır. Ön uygulama 
sonucunda yanlış anlaşılan veya anlaşılmayan ifadeler düzeltilmiş ve daha açık ve anlaşılır hale 
getirilmiştir. Verilerin analizinde, ANOVA ve Paired Samples, Man Whitney-U, Kruskall Wallis ve 
Wilcoxon testleri kullanılmıştır. 
Hipotezlerde, öğretim üyelerinin unvanı, hastanede çalışma süresi ve aylık ortalama gelirine göre 

memnuniyet düzeyleri test edilmiştir. 

H1: 2010 öncesi döner sermaye sistemi ile 2011 sonrası performansa dayalı ek ödeme sisteminde 

öğretim üyelerinin unvanlarına göre memnuniyet düzeylerinde anlamlı bir fark yoktur. 

H2:2010 öncesi döner sermaye sistemi ile 2011 sonrası performansa dayalı ek ödeme sisteminin 

Profesör ve doçent öğretim üyelerinin çalışma yılları esas alındığında memnuniyet düzeylerinde 

anlamlı bir ilişki yoktur. 

H3: 2010 öncesi döner sermaye sistemi ile 2011 sonrası performansa dayalı ek ödeme sisteminin 

Profesör ve doçent öğretim üyelerinin aylık gelirleri esas alındığında,  memnuniyet düzeylerinde 

anlamlı bir ilişki yoktur. 

3.  Bulgular 

Katılımcıların unvanı (Profesör ve Doçent), çalışma süresi ve gelir düzeylerine göre 2010 yılı ve 

öncesi uygulanan döner sermaye sistemi ile performansa dayalı ek ödeme sisteminden memnuniyet 

düzeylerini incelemek amacıyla yapılan çalışmada elde edilen verilerin frekans ve oranları aşağıdaki 

tabloda sunulmuştur:  

 

 

Tablo 1. Ankete Katılan Öğretim Üyelerinin Unvanları, Hastanede Çalışma Süreleri, Aylık Ortalama 

Gelirlerinin Frekans ve Oranları 
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Unvan 
 Frekans Yüzde 

Prof 80 68,4 
Doçent 37 31,6 
Toplam 117 100,0 

HastanedeÇalışmaSüresi 
 Frekans Yüzde 

1-5 Yıl 4 3,4 
6-9 Yıl 21 17,9 
10 YılveÜzeri 92 78,6 
Toplam 117 100,0 

AylıkOrtalamaGelir 
 Frekans Yüzde 

5000-6000 TL Arası 3 2,6 
6001-7000 TL Arasında 5 4,3 
7001-8000 TL Arasında 23 19,7 
8001-9000 TL Arasında 28 23,9 
9001-10000 TL Arasında 40 34,2 
10000 TL veÜzeri 18 15,4 
Toplam 117 100,0 

Çalışmada amaçlara uygun olarak belirlenen araştırma hipotezleri sırasıyla uygun istatistiksel araçlar 

kullanılarak test edilmiştir. Anketlerin toplam puanları üzerinde unvan, hastanede çalışma süresi ve 

aylık ortalama gelire göre analiz yapılmıştır. Ankette en az 14 en çok 70 puan alınabileceği 

hesaplanmış ve [14-30] puan memnun değil, (30-54) kararsız ve [54-70] memnun şeklinde aralıklar 

belirlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda kısıtlar arasında farklı memnuniyet derecesi olup olmadığı 

tespit edilmektedir. 

Mann-Whitney U testi sonucunda p = 0,134 > 0,05 olduğundan H0 red edilemez. %95 güvenle yapılan 

analiz sonucunda unvana göre memnuniyet puanları medyanları arasında anlamlı bir fark olmadığı 

söylenebilir. Yapılan analiz sonucunda profesör ve doçentlerin DSEÖS hakkında farklı 

düşünmedikleri ortaya çıkmıştır. Tanımlayıcı istatistik tablosuna bakıldığında m(prof)=37 ve 

m(doç)=36 olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak, profesörler ve doçentler genel itibari ile sistem 

hakkında kararsız oldukları görülmüştür. 

Anova testi sonucunda p = 0,00 < 0,05 olduğundan H0 red edilir. %95 güvenle yapılan analiz 

sonucunda, hastanede çalışma süreleri memnuniyet puanları ortalamaları arasında anlamlı bir fark 

olduğu söylenebilir. Yapılan analiz sonucunda 1-5 yıl çalışanların DSEÖS hakkında farklı 

düşündükleri ortaya çıkmıştır. Tanımlayıcı istatistik tablosuna bakıldığında µ(1-5)=26, µ(6-9)=36,76 

ve µ(10)=36,9 olarak hesaplanmıştır.  Yapılan analiz sonucunda, 1-5 yıl çalışanların memnun 

olmadıkları, 6-9 yıl ve 10 yıl üzeri çalışanların sistem hakkında kararsız oldukları söylenebilir. 
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Anova testi sonucunda, p = 0,176 > 0,05 olduğundan H0 red edilemez. %95 güvenle yapılan analiz 

sonucunda aylık ortalama maaş alanların memnuniyet puanları ortalamaları arasında anlamlı bir fark 

olmadığı söylenebilir. Yapılan analiz sonucunda aylık ortalama gelire göre DSEÖS hakkında farklı 

düşünmedikleri ortaya çıkmıştır. Tanımlayıcı istatistik tablosuna bakıldığında µ(1)=35, µ(2)=31,4, 

µ(3)=37,39, µ(4)=37,36, µ(5)=36,18 ve µ(6)=36,44 olarak hesaplanmıştır. Profesör ve doçentlerin 

aylık ortalama gelirlerine göre sistem hakkında kararsız oldukları belirlenmiştir. 

4. Sonuç 

Profesörler ile doçentlerin sistem memnuniyetleri arasında anlamlı bir fark bulunmamakla beraber, iki 

sistem hakkında kararsız oldukları görülmektedir. Ayrıca Wilcoxon testi kullanarak profesörlerin 

Paired Samples testini kullanarak da doçentlerin ikinci sistemden birimci sisteme göre daha memnun 

olduklarını belirlenmiştir. 

Hastane çalışma sürelerine göre karşılaştırmak için ANOVA testi uygulanmıştır. 1-5 yıl çalışanların 6-

9 ile 10 yıl ve üzeri çalışanların her iki sistem memnuniyetleri arasında anlamlı farklılıkların olduğu 

görülmüştür. 1-5 yıl arasında çalışanların her iki sistemden de memnun olmadıklarını ve 6-9 ile 10 yıl 

ve üzeri çalışanların kararsız oldukları görülmektedir. Ayrıca Paired Samples testi kullanarak 1-5 yıl 

çalışanların iki sisteme de olan memnuniyetsizlikleri arasında fark olmadığını ve 6-9 ile 10 yıl ve üzeri 

çalışanların ikinci sistemden daha memnun olduklarını belirlenmiştir. 

Aylık ortalama gelire göre karşılaştırmak için birinci sisteme ANOVA testini ikinci sisteme Kruskall 

Wallis testi uygulanmıştır. Yapılan memnuniyet karşılaştırmaları sonucunda her iki sistem için 

aralarında anlamlı fark olmadığı ve sistemler hakkında kararsız oldukları görülmüştür.  Ayrıca, Paired 

Sample testini kullanarak 5000-6000 TL ile 6001-7000 TL aylık geliri olanların her iki sisteme olan 

kararsızlıkları arasında bir fark olmadığı belirlenmiştir.  

Bu çalışma Türkiye genelinde diğer üniversite hastanelerindeki PDEÖS uygulamaları için 

genellenemez. Genelleme yapılabilmesi için diğer üniversite hastanelerinde çalışan öğretim 

üyelerinden yeterli sayıda örneklem seçip sonuçlarının analiz edilmesi gerekir. 
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SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI İLE SAĞLIK 
BAKANLIĞININ DEĞİŞEN TEŞKİLAT YAPISI 
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Özet 

Sağlık Bakanlığı teşkilat yapısına yönelik düzenlemelerden birincisi, 1936 yılında çıkarılan 3017 sayılı Kanun, 
ikincisi 1983 yılında çıkarılan 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Değişim Yönetimi Programı ve 
Uygulama Planı kapsamında çıkarılan 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 694 sayılı KHK ile devam 
etmiştir (Lamba ve vd., 2014). 

2003 tarihli Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte sağlık Hizmetlerinde planlayıcı ve denetleyici yönü ağır 
basan bir örgütlenme amaçlanmış, yaşanan paradigma değişimi doğrultusunda en önemli adım 2011 yılında 
çıkarılan 663 sayılı Sağlık bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile atılmış  “Desantralizasyon” hedeflenmiştir. Üçlü yapı diye anılan Sağlık Bakanlığı merkez 
teşkilatı yapısı, Bağlı Kuruluşlar, Sağlık Politikaları Kurulu ve Hizmet Birimleri şekline dönüştürülmüştür. 
Bunun Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatına yansıması ise illerde Sağlık Müdürlüğü’nün yanı sıra Halk Sağlığı 
Müdürlüğü ve Kamu Hastane Birlikleri Sekreterliklerinin kurulması olmuştur.  

Daha sonra 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile yapılan düzenlemelerin aksayan yönleri 25.08.2017 tarihinde yayınlanan 694 sayılı KHK ve 
diğer mevzuatlar ile Sağlık Bakanlığının Merkez ve Taşra Teşkilat yapısı, çalışma usul ve şekli ayrıntılı olarak 
düzenlenmiştir. Bakanlık 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile “Santralizasyon” yönünde sayılabilecek 
düzenlemeye gitmiştir. 

Sağlıkta Dönüşüm Programı, Sağlık Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatının yeniden yapılandırılması sürecini 
beraberinde getirmiştir. Sağlık Bakanlığı teşkilat yapısının Sağlıkta Dönüşüm Programı öncesi ve sonrasında 
zaman içinde nasıl değiştiğini incelemek amaçlanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Sağlıkta Dönüşüm Programı, Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı, Sağlık 
Bakanlığında Yeniden Yapılanma  

THE HEALTH TRANSFORMATION PROGRAM AND THE CHANGING ORGANIZATION OF THE 
MINISTRY OF HEALTH 

Abstract 

The Ministry of Health continued with the first one of the organizational arrangements, the Law No. 3017 issued 
in 1936, the second with Decree Law No. 663 and Decree Law No. 694 issued within the scope of Decree Law 
No. 181 and Administrative Program and Implementation Plan issued in 1983 (Lamba ve vd., 2014). 

With the Health Transformation Program in 2003, it was aimed to organize a planner and supervisor 
organization in the health services. The most important step in the direction of the changing paradigm was the 
"Decentralization" initiated by the Decree Law No. 663 on the Organization and Duties of the Ministry of 
Health and Affiliated Institutions. The structure of the central organization of the Ministry of Health, the so-
called triple structure, the Affiliated Institutions, the Health Policy Board and the Service Units have been 
transformed into a form. If this is reflected in the provincial organization of the Ministry of Health, the Public 
                                                      
1 Doç.Dr., Medipol Üniversitesi, yuslu@medipol.edu.tr 
2 Doktora Öğrencisi, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, tugtarek@hotmail.com 
3 Öğretim Görevlisi, Medipol Üniversitesi, ekedikli@medipol.edu.tr 
4 Araştırma Görevlisi, Medipol Üniversitesi, emreyilmaz@medipol.edu.tr 
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Health Directorate and Public Hospital Unions Secretariats have been established in addition to the Health 
Directorate. 

Later on, the regulations of the Ministry of Health and the Affiliated Institutions of the Ministry of Health 
numbered 663 and the regulations of the Ministry of Health, which were published on 25.08.2017, and the 
Central and Provincial Organization structure of the Ministry of Health were detailed in detail. With the Decree 
Law No. 694, the Ministry has gone to the regulation which can be counted as "Centralization". 

The Health Transformation Program has brought along the process of restructuring the central and provincial 
organization of the Ministry of Health. It was aimed to examine how the structure of the Ministry of Health 
changed over time before and after the Health Transition Program.  

Key Words: Health Transformation Program, Ministry of Health Central and Provincial Organization, 
Restructuring in Ministry of Health. 

1. Giriş 

Dünyada küresel ekonomik gelişmeler ve değişen ihtiyaçların etkisiyle 1980 sonrasında hemen her 
alanda olduğu gibi sağlık politikalarında da reform ya da iyileştirme girişimleri ortaya çıkmıştır. 
Sağlık sektöründeki bu reformlar, harcamaların kontrol altına alınması ve verimliliğin artırılmasına 
odaklanmıştır (Keyder vd., 2011). 

Cumhuriyet tarihi boyunca ülkemizde uygulanan sağlık politikaları bazı temel değişim dönemleri 
geçirmiştir. Dr. Refik Saydam dönemi (1923), Dr. Behçet Uz dönemi (1946) ve Prof. Dr. Nusret 
Fişek’in öncülüğünde sağlık hizmetlerinde sosyalizasyon uygulamasının başlangıcı (1963), önemli 
dönüm noktalarıdır. Sağlıkta Dönüşüm Programı (2003), bu dönüm noktalarından son halkayı 
oluşturmaktadır (Akdağ, 2012). 

Sağlıkta Dönüşüm Programı, Sağlık Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatının yeniden 
yapılandırılması sürecini beraberinde getirmiştir. Sağlık Bakanlığı teşkilat yapısının Sağlıkta Dönüşüm 
Programı öncesi ve sonrasında zaman içinde nasıl değiştiğini tespit etmek hedeflenmiştir. 

2. Sağlıkta Dönüşüm Öncesi Sağlık Bakanlığının Teşkilat Yapısı 

Cumhuriyet ilan edildikten sonra 2 Mayıs 1920 yılında 3 sayılı kanunla Sıhhiye ve Muavenet-i 
İçtimaiye Vekâleti adıyla Sağlık Bakanlığı kurulmuştur. Bu kanun resmi gazete olan Ceride-i Resmiye 
de ilan edilmiştir. Sağlık Bakanlığı o zaman Vilayet Konağı olan Valiliğin bir odasında göreve 
başlamıştır. İlk Sağlık Bakanı Dr. Adnan Adıvar’dır. Bakanlık ilk bağımsız binasına 1923 yılında Hacı 
Bayram’da geçmiştir. Bu dönemde sağlıkla ilgili herhangi düzenli bir kayıt sistemi olmamış; 
savaşlardan yeni çıkılması sebebiyle mevzuatlar yapılmaya odaklanılmıştır. 1930 tarihinde ve 1593 
sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile 1936 tarihinde 3017 Sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Teşkilatı ve Memurin Kanunu gibi kanunlarla teşkilat yapısı oluşturulmuştur (Karar, 2013). 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği 1960’lı yıllardan itibaren Türkiye’de tüm sağlık hizmetleri 
devletin görevi olarak kabul edilmiştir. Birinci basamak sağlık hizmetlerine dayalı bir örgütlenme 
modeli benimsenerek, sağlık ocakları ve bunlara bağlı sağlık evleri ile herkesin sağlık hizmetlerinden 
eşit olarak yararlandırılması ilke kabul edilmiş koruyucu ve tedavi edici hekimlik hizmetlerinin 
birlikte yürütülmesi, 16 kamu sektöründe sağlık hizmetlerinin tek elden yönetimi, halk ile bütünleşme, 
kamuda hekimlerin tam gün çalışması öngörülmüştür. 

Sağlık Bakanlığının teşkilat yapısı ve görevleri 181 ve 210 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile 
bazı değişiklikler yapılarak yeniden düzenlenmiştir. Son olarak 24.1.1989 tarih ve 356 sayılı “Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile 
Bakanlığın ismi de “Sağlık Bakanlığı” olarak değiştirilmiş ve hizmet koşullarına göre merkez ve taşra 
örgütü yeniden yapılandırılmıştır (Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Hizmetlerinde Üç Yıl, 2002). 

2.1 Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı 

Sağlıkta Dönüşüm programı öncesinde Sağlık Bakanlığı’nın merkez teşkilatı, Genel Müdürlük ve 
Daire Başkanlıkları içiminde örgütlenmiştir. Ayrıca Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ile 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Bakanlık Teşkilatında Bağlı Kuruluşlar içerisinde yer 

1716



 
   

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

almıştır. Sağlık Bakanlığı’nın bu örgütlenme biçimi, hizmetlerin sunumu noktasında merkeziyetçi ve 
bürokratik bir yapıyı yansıtmaktadır (Aktel vd., 2013). 

 
Şekil 1- Sağlıkta Dönüşüm Programı Öncesi Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı 

Bakanlık merkez örgütü, Şekil 1’ de görüldüğü gibi, ana hizmet birimleri, destek birimler ile danışma 
ve denetim birimleri olmak üzere üç ana grup altında toplanan altı genel müdürlük, altı bağımsız daire 
başkanlığı ve iki kurul başkanlığından oluşmaktadır. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet 
vermekte olan iki de kuruluş mevcuttur (Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Hizmetlerinde Üç Yıl, 
2002). 
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Şekil 2- Sağlıkta Dönüşüm Programı Öncesi Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı (Kaynak: Sağlık 
Bakanlığı, Stratejik Plan 2010-2014) 

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı, Şekil 2’de görüldüğü gibi Valiliklere bağlı olarak çalışan İl Sağlık 
Müdürlükleri ile ilçelerde Sağlık Grup Başkanlıkları ve buna bağlı sağlık kuruluşlarından meydana 
gelmektedir.  

Birinci basamak sağlık kuruluşları olan sağlık ocakları ve bunların bağlı olarak hizmet veren sağlık 
evleri temel sağlık hizmetlerinin topluma eşit olarak ulaştırılmasını sağlayan sağlık birimlerimizdir. 
Bunlara ilave olarak, daha büyük yerleşim yerlerinde hizmet vermekte olan ve uzman hekim istihdam 
edilebilen Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri bulunmaktadır. Verem Savaş 
Dispanserleri, verem tanı ve tedavi hizmetlerini sağlamaktadır. Teşkilat şemasında yer almamakla 
birlikte, kanser erken tanı merkezleri kurulmaya başlanmıştır. 

İl Sağlık Müdürü ve Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinden oluşan İl Sağlık Müdürlükleri’nin 
başlıca faaliyetleri içerisinde; Sağlık Bakanlığı ile il sınırları içerisinde çalışan birimler arasında 
iletişimin sağlanması; hizmet birimlerinin denetlenmesi ve idari destek sağlanması, sorunların 
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çözülmesi, sağlık hizmetlerinin denetlenmesi, sağlık hizmeti ihtiyacının belirlenmesi ve sunulması gibi 
önemli hususlar yer almaktadır (Hayran ve Sur, 1988). Belirtilen bu görev ve sorumluluklar, Bakanlık 
Merkez Teşkilatında yer alan genel müdürlük ve daire başkanlıklarını o ilde temsil eden ve İl Sağlık 
Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan şube müdürlükleri tarafından yerine getirilmektedir (Balcı, 2005). 

3. Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın Yapılmasını Zorunlu Kılan Sebepler 

• Sağlık Hizmetleri Sunumundaki Maliyet Artışları  

• Vatandaşın Beklentilerinin Artması  

• Kamunun Ödeme Kapasitesinin Sınırlı Olması  

• Kamudaki Yönetim Anlayışının Vatandaş Tarafından Sorgulanmaya Başlanması 

4. Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı,  2003 Yılı Sonrası Sağlık Politikaları 

3 Kasım 2002 seçimlerinin hemen ardından 16 Kasım 2002 tarihinde açıklanan 58. Hükümetin Acil 
Eylem Planında “Herkese Sağlık” başlığı altında sağlık alanında yürütülmesi öngörülen temel hedefler 
belirtilmiştir. Bunların başlıcalıları (Sağlık Bakanlığı, Stratejik Plan 2010-2014): 

1. Sağlık Bakanlığı’nın idari ve fonksiyonel açıdan yeniden yapılandırılması, 
2. Tüm vatandaşların genel sağlık sigortası kapsamı altına alınması, 
3. Sağlık kuruluşlarının tek çatı altında toplanması,  
4. Hastanelerin idari ve mali açıdan özerk bir yapıya kavuşturulması,  
5. Aile hekimliği uygulamasına geçilmesi,  
6. Anne ve çocuk sağlığına özel önem verilmesi,  
7. Koruyucu hekimliğin yaygınlaştırılması,  
8. Özel sektörün sağlık alanına yatırım yapmasının özendirilmesi,  
9. Tüm kamu kuruluşlarında alt kademelere yetki devri,  
10. Kalkınmada öncelikli bölgelerde yaşanan sağlık personeli eksikliğinin giderilmesi,  
11. Sağlık alanında e-dönüşüm projesinin hayata geçirilmesi. 

 Acil Eylem Planı’nın belirlenmesinden hemen sonra, 2003 yılı başında Sağlıkta Dönüşüm Programı 
hazırlanarak Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyurulmuştur. Sağlıkta Dönüşüm Programı 8 
tema etrafında dönüşmeyi hedeflemiştir:  

1. Planlayıcı ve denetleyici Sağlık Bakanlığı,  
2. Herkesi tek çatı altında toplayan genel sağlık sigortası,  
3. Yaygın, erişimi kolay ve güler yüzlü sağlık hizmet sistemi,  

a) Güçlendirilmiş temel sağlık hizmetleri ve aile hekimliği,  
b)  Etkili, kademeli sevk zinciri,  
c) İdari ve mali özerkliğe sahip sağlık işletmeleri,  

4. Bilgi ve beceri ile donanmış, yüksek motivasyonla çalışan sağlık insan gücü,  
5. Sistemi destekleyecek eğitim ve bilim kurumları,  
6. Nitelikli ve etkili sağlık hizmetleri için kalite ve akreditasyon, 
7. Akılcı ilaç ve malzeme yönetiminde kurumsal yapılanma,  
8. Karar sürecinde etkili bilgiye erişim: Sağlık bilgi sistemi. 

4.1 Sağlıkta Dönüşüm Programının Amaçlar ve Hedefleri 

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın amaçları; herkesin faydalanabileceği, hakkaniyete uygun, verimli, bir 
sağlık hizmeti yapılanması temel amaç edinilmiştir (Karar, 2013). 

• Etkililik: Sağlıkta dönüşüm çerçevesinde uygulanacak politikaların vatandaşlarımızın sağlık 
düzeyini yükseltilmesi amacını ifade etmektedir. Sağlık hizmetlerinin sunumundaki en büyük 
hedef hastaların tedavileri yerine insanların hastalanmalarının önlenmesi olmalıdır. Bu amaca 
ulaşmanın en önemli göstergeleri ilerleyen dönemlerde anne ve çocuk ölümlerinde yaşam 
sürelerinin uzaması gösterilebilecek en önemli kanıt olmaktadır (Sağlık Bakanlığı, 2003). 
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• Verimlilik: Mevcut kaynakları ölçülü ve uygun şekilde kullanılarak maliyetleri olabildiğince 
de düşürerek, aynı kaynaklarla olabildiğince hizmetlerin üretilmesi olarak tarif edilmektedir. 
Akılcı ilaç kullanımı, malzeme yönetimi ve insan kaynaklarının dağılımı, sağlık yönetimi ve 
koruyucu hekimlik çalışmaları çerçevesinde değerlendirilmesi uygun görülmektedir. Ülkede 
bulunan tüm kaynakların sistem içine entegrasyonun sağlanması verimliliği yükseltecektir 
(Sağlık Bakanlığı, 2003). 

• Hakkaniyet: Bütün vatandaşların ihtiyaç duydukları ölçüde sağlık hizmetlerinden 
faydalanması ve finansmanına ekonomik güçleri oranında katkıda bulunmaları amaçlanmıştır. 
Bu doğrultuda doğu –batı, taşra- kent, farklı topluluklar ve 40 gruplar arasındaki sağlık 
hizmetlerine erişimi ve sağlık göstergeleri ile ilgili farklılıkların düşürülmesi, hakkaniyetin ana 
hedefi kapsamında yer almaktadır (Sağlık Bakanlığı, 2003). 

4.2 Sağlıkta Dönüşüm Programının Bazı Temel İlkeleri 

Sağlıkta dönüşüm programı yapılmaya başlanırken aynı zamanda politika gelişimi için bazı 
ilkelere ihtiyaç duyulmuştur. Bu ilkeler aşağıdaki gibi sıralanmıştır (Sağlık Bakanlığı, 2003). 

• İnsan Merkezlilik 
• Sürdürebilirlik 
• Sürekli kalite gelişimi 
• Katılımcılık 
• Uzlaşmacılık 
• Gönüllülük 
• Güçler ayrılığı 
• Hizmette Rekabet 
• Desantralizasyon 

4.3 Sağlıkta Politika Çemberi  

Dönüşüm programı, bütün vatandaşların ülkenin eşit haklara sahip kişileri olarak sağlık hizmetlerine 
hakkaniyet içinde erişmelerini gaye edinen ahlâki anlayış üzerine bina edilmiştir. 

Programın politik ve metodolojik hazırlıkları yapılırken 
sağlık politikalarının değişim sürecinin sağlıklı işlemesini 
sağlayacak aşamalı ve süreklilik arz eden bir politika 
döngüsü tasarlanmıştır. Buna göre önce sorunlar 
tanımlanmakta, bu sorunlara zemin oluşturan şartlar analiz 
edilmekte, sorunu çözmeye yönelik politikalar 
geliştirilmekte, bu politikaları hayata geçirecek politik 
kararlar verilmekte ve ardından bu kararlar 
uygulanmaktadır. Devamında, çizilen etik çerçeve içinde 
yürütülen bu politikaların sonuçları değerlendirilmektedir. 

 

 

Şekil 3- Sağlıkta Politika Çemberi (Kaynak: Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı 
Değerlendirme Raporu 2003-2011) 

 

1720



 
   

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

Şekil 4- Dönüşüm Programında Kullanılan Beş Kontrol Düğmesi (Kaynak: Sağlık Bakanlığı, Türkiye 
Sağlıkta Dönüşüm Programı Değerlendirme Raporu 2003-2011) 

5. Sağlık Bakanlığı Teşkilatında Yeniden Yapılanma 

5.1 663 Sayılı KHK 

2003 tarihli Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte sağlık hizmetlerinde planlayıcı ve denetleyici 
yönü ağır basan bir örgütlenme amaçlanmış, bu doğrultudaki en önemli adım ancak 2011 yılında 
çıkarılan 663 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname” ile atılabilmiştir (Aktel vd., 2013). 

2011 tarihli 663 sayılı KHK ile ana hizmet birimleri tamamen değiştirilmiş bakanlığın örgütsel 
yapısına yeni hizmet birimleri eklenmiştir. Yeni yapılanma ile birimler genel olarak Hizmet birimleri 
ve bağlı kuruluş şeklinde örgütlenmiş, bakan yardımcılığı getirilmiş, danışma kurulları ve Sağlık 
Politikaları Kurumu Bakana ve müsteşara bağlanmıştır. 

 
Şekil 6- 663 sayılı KHK sonrası Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı (Sağlık Bakanlığı, 2012) 
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663 sayılı KHK, Sağlık Bakanlığının örgütsel yapısına, Tıpta Uzmanlık Kurulu, Sağlık Meslekleri 
Kurulu, Sağlık Politikaları Kurulu gibi yeni kurullar getirmiştir. 

663 Sayılı KHK’nin getirdiği en büyük yeniliklerden birisi de bağlı kuruluşlar şeklinde Sağlık 
Bakanlığı bünyesine yeni katılan bürokratik yapılardır. Bağlı kuruluşlar olarak sayılan: 

–  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu,  

–  Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu,  

–  Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu,  

–  Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 

Bağlı kuruluşlar arasında yer alan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile Türkiye Hudut ve Sahiller 
Sağlık Genel Müdürlüğü,  Bakanlığa bağlı, özel bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz kurumlar iken; 
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ise Bakanlığa bağlı kılınmış, 
ancak kendilerine özel bütçe verilmemiş ve kamu tüzel kişiliği tanınmamıştır. Bu durum, Bağlı 
Kuruluşlarla Bakanlık arasındaki ilişkinin idare hukuku açısından hiyerarşi ya da vesayet kapsamında 
farklılaşacağını göstermektedir (Gözler, 2004). Buna göre tüzel kişiliğe sahip bağlı kuruluşlar ile 
Bakanlık arasındaki denetim ilişkisi vesayet denetimi biçimindedir. Bu kuruluşlar Bakanlık tarafından 
teşkilatın oluşumu, personel ve idarenin eylem ve işlemleri kapsamında vesayet denetimine tabi 
tutulmaktadır (Derdiman, 2007). Tüzel kişiliği ön görülmeyen bağlı kuruluşlar ile Bakanlık arasındaki 
ilişki ise hiyerarşik ilişkidir. 

5.1.2 Yeni Yapılanmada Taşra Teşkilatı 

5.1.2.1 İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri 
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Şekil 7-  Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü 

Sağlık Bakanlığı bünyesinde Sağlıkta Dönüşüm Programı öncesinde çok geniş bir faaliyet ve 
yapılanma kapasitesine sahip olan İl Sağlık Müdürlüklerinin, yeniden yapılanma ile faaliyet alanı ve 
teşkilat yapısı daraltılmıştır.  

Bu yapılandırmada il ve ilçe sağlık müdürlükleri ile sağlık grup başkanlıkları Sağlık Bakanlığı’nın, 
Kamu Hastane Birlikleri, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun, Halk Sağlığı Müdürlükleri ise 
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun taşra teşkilatı olarak belirlenmiş ve bunlara bağlı hizmet birimleri 
oluşturulmuştur. 

Sağlık Bakanlığı’nın taşra teşkilatı içinde kurulan İl Sağlık Müdürlükleri ile ihtiyaca göre ilçelerde 
kurulan ilçe sağlık müdürlükleri şeklinde örgütlenmiştir. İl deki sağlık hizmetlerinin koordinasyon ve 
112 Acil sağlık hizmetlerinin yürütülmesi görevi verilmiştir. 

Böylece sağlık hizmetlerinin sunulması, finansmanı ve hizmet sunucular arasında koordinasyonun 
sağlanması personel rejimi ve hizmetin gördürülme biçiminde bazı değişiklikler ortaya çıkmıştır 
(Aktel vd., 2013). İlk olarak yataklı tedavi kurumlarında verilen hizmetin kamu hastane birlikleri ile 
yürütülmesi, ikinci olarak 1. basamak sağlık hizmetlerinin Halk Sağlığı Müdürlüklerine devri ile 
bakanlık ve İl Sağlık Müdürlüğü hizmet sunan değil denetleyen bir yapıya kavuşturulmaya 
çalışılmıştır. Bu arada taşrada İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastane Birlikleri Sekreterliği ve Halk 
Sağlığı Müdürlüğü’nün koordineli bir şekilde hizmeti yürütmesi beklenmektedir. Özellikle Kamu 
Hastane Birlikleri kapsamında profesyonel yönetici ve sözleşmeli personel uygulaması ön plana 
çıkmıştır (Sevinç ve Özer,  2016). 

5.1.2.2 Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 
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Şekil 8- Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Halk Sağlığı Müdürlüğü 

Halk sağlığını korumak ve geliştirmek, sağlık için risk oluşturan faktörlerle mücadele etmek, birinci 
basamak sağlık hizmetlerini yürütmek, bulaşıcı, bulaşıcı olmayan, kronik hastalıklar ve kanser ile 
anne, çocuk, ergen, yaşlı ve engelli gibi risk gruplarıyla ilgili olarak izleme, sürveyans, inceleme, 
araştırma, bağışıklama ve kontrol çalışmaları yapmak; yaşam kalitesini yükseltecek alışkanlıkları 
kazandırarak toplumdaki tüm bireylerin sağlığım geliştirmek; hatalı beslenme alışkanlıkları, obezite, 
sigara ve benzeri zararlı maddelerin yol açtığı sağlık riskleri ve tehditleri ile mücadele etmek, bu 
hususları izlemek, araştırmak, veri toplanmasını sağlamak ve değerlendirmek; birey, toplum ve çevre 
sağlığım etkileyen ve genel sağlığı ilgilendiren her tür etkeni incelemek, teşhis etmek, değerlendirmek 
ve kontrol etmek üzere gerekli laboratuvar hizmetlerinin organizasyonunu sağlamak ve ulusal referans 
laboratuvarı kurmak ve işletmek; içme sulan, biyosidal ürünler gibi görev alanına giren konularda 
tüketici güvenliği ile ilgili tedbirleri almak ve buna yönelik her türlü iş ve işlemi tesis etmek için her 
ilde kurulmuş yapıdır (Resmi Gazete 2011). 

5.1.2.3 Kamu Hastane Birlikleri 

 
Şekil 9- Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kamu Hastane Birlikleri 

Yasaya göre, kaynakların etkili ve verimli kullanılması amacıyla ikinci ve üçüncü basamak 
sağlık kurumları, il düzeyinde Kamu Hastaneleri Birlikleri kurularak işletilir ve bunlar üst 
yapı olarak Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlıdır. Birlik teşkilatı, genel sekreterlik 
ve hastane yöneticiliklerinden oluşur. Genel sekreterlik birliğin en üst karar ve yürütme 
organıdır. Genel sekreterlik bünyesinde tıbbî hizmetler, idarî hizmetler ve malî hizmetler 
başkanlıkları kurulur. Birliğe bağlı hastaneler hastane yöneticisi tarafından yönetilir. Hastane 
yöneticisine bağlı olarak başhekimlik, idarî ve malî işler ile sağlık bakım hizmetleri 
müdürlükleri kurulur. Kurumca tespit edilen norm ve standardı aşmamak kaydıyla genel 
sekreter tarafından belirlenen sayıda başhekim yardımcılıkları ve müdür yardımcılıkları 
oluşturulur (Resmi Gazete 2011). 
Aslında kamu hastanelerinin klasik işleyişi terk edilerek, özel sektör odaklı bir yönetim 
öngörülmektedir. Ayrıca bu çerçevede, Sağlık sisteminde yeniden yapılanma uygulamaları 
kapsamında hastanelerin yapımı ve işletimi için o ana kadar kamu yönetiminde olmayan kamu-özel 
ortaklığı getirilerek bakanlığın örgütsel yapısı içerisinde yerini almıştır. 
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5.2 694 sayılı KHK sonrası Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı 

2003 tarihli Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte sağlık Hizmetlerinde planlayıcı ve denetleyici 
yönü ağır basan bir örgütlenme amaçlanmış, bu doğrultudaki en önemli adım 2011 yılında çıkarılan 
663 sayılı Sağlık bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile gerçekleşmiştir. 2011 yılında çıkarılan 663 sayılı Sağlık bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemelerin aksayan 
yönleri 25.08.2017 tarihinde yayınlanan 694 sayılı Kanun Hükmünde kararname ile Sağlık 
Bakanlığının Merkez ve Taşra Teşkilat yapısı değiştirilmiştir. Daha sonra 694 sayılı KHK kapsamında 
07 Kasım 2017 tarihinde yayınlanan Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma 
Usul ve Esaslarına Dair Yönerge ve 20 Aralık 2017 tarihli 30278 sayılı resmi gazetede yayınlanan; 
Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelik ile Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra örgütlenmesinin çalışma usul ve şekli 
ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. 

5.2.1 Merkez Teşkilat 

 
Şekil 10-  Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı (Kaynak. www.saglik.gov.tr) 

25.08.2017 tarihinde yayınlanan 694 sayılı Kanun Hükmünde kararname ile Sağlık Bakanlığının 
Merkez ve Taşra Teşkilat yapısı değiştirilmiştir. Kararname ile Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye 
Halk Sağlığı Kurumu, bağlı kuruluş statüleri kaldırılarak merkez teşkilatında Genel Müdürlük haline 
dönüştürülmüş, Kamu Hastaneleri Birlikleri ve Genel Sekreterlikleri yapılanmasına son verilerek 
taşradaki üçlü yapıya son verilerek Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı, İl Sağlık Müdürlüğü çatısı altında 
toplanmıştır. Hastaneleri yeniden başhekimlerin yönetmesi düzenlenmiş; sözleşmeli çalıştırma il 
sağlık müdürlerini içerecek şekilde her düzeye yaygınlaştırılmıştır. 
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5.2.2 Taşra Teşkilatı 

 
Şekil 11-  Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı (İ5) 

6. Sonuç 

2003 tarihli Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte sağlık Hizmetlerinde planlayıcı ve denetleyici 
yönü ağır basan bir örgütlenme amaçlanmış, bu doğrultudaki en önemli adım 2011 yılında çıkarılan 
663 sayılı Sağlık bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile gerçekleşmiştir. 2011 yılında çıkarılan 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı 
Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Kamu yönetimi 
alanında yaşanan paradigma değişimi doğrultusunda 663 sayılı KHK ile  “Desantralizasyon” 
hedeflenmiştir. 

Sağlıkta Dönüşüm Programı, sekiz ana bileşenden oluşmaktadır. Bu ana bileşenler içerisinde, 
planlayıcı ve denetleyici bir Sağlık Bakanlığı; herkesi tek çatı altında toplayan genel sağlık sigortası, 
yaygın erişimi kolay ve güler yüzlü sağlık hizmet sistemi 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, akılcı ilaç ve malzeme yönetiminde kurumsal 
yapılanma, karar sürecinde etkili bilgiye erişimi sağlayan sağlık bilgi sistemi gibi temel uygulamalar 
bulunmaktadır. Planlayıcı ve denetleyici bir Sağlık Bakanlığı modeli, sağlık hizmetlerinin sunumu ve 
organizasyonu açısından günümüz yönetim prensiplerine paralellik arz etmektedir. Bu temel bileşen 
ekseninde Sağlık Bakanlığı’nın politikalar geliştiren, standartlar koyan ve denetleyen bir konuma 
ulaştırılması hedeflenmiştir (Sağlık Bakanlığı, 2003). 

663 Sayılı KHK’nın getirdiği en büyük yeniliklerden birisi de bağlı kuruluşlar şeklinde Sağlık 
Bakanlığı bünyesine yeni katılan bürokratik yapılardır. Bağlık kuruluşlar olarak sayılan Türkiye Halk 
Sağlığı Kurumu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu, Türkiye 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüdür. 1983 tarihli 181 sayılı KHK’nın 8.maddesinde; ana 
hizmet birimleri olarak sayılan kurumların görevleri büyük ölçüde yeni kurulan bağlı kuruluşlara 
devredilmiştir. 
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663 Sayılı KHK ile Bağlı Kuruluşlarda, Kamu Hastane Birliklerde; sözleşmeli statüde personel 
istihdam edilmiştir. Bu duruma göre, Genel Sekreter, İdari İşleri Başkanı, Mali İşler Başkanı, Tıbbi 
Hizmetler Başkanı, Hastane Yöneticisi, Başhekim, Başhekim Yardımcıları, İdari ve Mali Hizmetler 
Müdürü ve Yardımcıları ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ve Yardımcıları sözleşmeli personel 
olarak çalıştırılmıştır. Kurum, yaklaşık olarak, 8500 kişiyle bu statüde sözleşme imzalamış, o ana 
kadar kamu yönetiminde olmayan bir istihdam şeklini kamu yönetimine getirmiştir. İlk defa 
sözleşmeli bürokrat Sağlık Bakanlığının KHK’sı ile Türk kamu yönetim sisteminde yerini almıştır. 
Sağlık Bakanlığının hekim kökenli kurum başkanları, Müsteşar Yardımcıları, Genel Müdürleri, daire 
başkanları başhekimlik veya hastane yönetici sıfatıyla Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanıyla 
sözleşme imzalayarak, bakanlıktaki idari görevlerine devam etmektedirler. Bu durum Sağlık 
bürokrasisini alt-üst ettiği söylenebilir. Bu şekilde bir çalışma statüsü aynı işi yapan iki bürokrattan 
birisi diğerinden yaklaşık olarak %100 ‘ü aşan daha fazla ücret alması zamanla çalışma barışını 
bozmuştur. 

663 sayılı KHK İle İl Sağlık Müdürlüğü’nün yetkileri ve teşkilat yapısı daraltılmış, Kamu Hastane 
Birliklerinin doğrudan Sağlık Bakanlığı ile yazışma yapabilmesi çeşitli sıkıntılara yol açmıştır. İl 
Sağlık Müdürlüğüne, Kamu Hastaneleri Birliği ve Halk Sağlığı Müdürlüğü ile diğer birimler arasında 
koordinasyonu ve iletişimi sağlama ve sağlık hizmetlerindeki mevcut durumu tespit ederek rapor etme 
görevi verilmiştir. Bu durum uygulamada problemler oluşturduğu için 04.07.2013 tarihli Bakanlık ve 
Bağlı kuruluşların Taşra Teşkilatlarının İşleyişi hakkındaki genelge ile Sağlık Bakanlığı’nın ve bağlı 
kuruluşlarının taşra teşkilatlarının en üst yöneticilerinin görev alanlarıyla ilgili olarak il düzeyinde 
Valiye karşı sorumlu oldukları ifade edilmiştir. Halk Sağlığı Müdürleri ve Genel Sekreterlerin, Vali ve 
merkez teşkilatı ile ilişkilerini, İl Sağlık Müdürü üzerinden yürütmeleri istenmiştir. İl Sağlık 
Müdürlüğüne, kalite, hasta hakları ve hasta memnuniyeti gibi konularda tüm sağlık kurum ve 
kuruluşlarını denetleme görev ve sorumluluğu verilerek, İl Sağlık Müdürlüğünün yetkisi biraz 
genişletilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğünün il protokolünde Halk Sağlığı Müdürü ve Kamu Hastaneleri 
Birlikleri Genel Sekreterinden daha önde yer aldığı vurgulanarak taşra teşkilatları arasındaki hiyerarşik 
açıdan doğan problemler ortadan kaldırılmıştır. 

663 sayılık KHK ile en çok değişim yataklı tedavi kurumlarında görülmüş, hastanelerde kurulan 
Sağlık Hizmetleri ve Otelciliği Müdürlüğü ile hastalara sunulan otelcilik hizmetlerinde önemli 
mesafeler kat edilmiş ve hasta memnuniyetini önemli ölçüde artırmıştır. Hasta memnuniyeti 2003 
yılında %40 iken 2016 yılında %76 olmuştur (Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 2017). 

2011 yılında çıkarılan 663 sayılı Sağlık bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemelerin aksayan yönleri 25.08.2017 
tarihinde yayınlanan 694 sayılı Kanun Hükmünde kararname ile Sağlık Bakanlığının Merkez ve Taşra 
Teşkilat yapısı değiştirilmiştir. Daha sonra 694 sayılı KHK kapsamında 07 Kasım 2017 tarihinde 
yayınlanan Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair 
Yönerge ve 20 Aralık 2017 tarihli 30278 sayılı resmi gazetede yayınlanan Sağlık Bakanlığı Bağlı 
Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile 
Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra örgütlenmesinin çalışma usul ve şekli ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. 
Bakanlık 694 sayılı KHK ile “Santralizasyon” yönünde sayılabilecek düzenlemeye gitmiştir. 

663 sayılı KHK ile bağlı kuruluşlar arasında yer alan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ile Türkiye Halk 
Sağlığı Kurumunun bağlı kuruluş statüsü 694 sayılı KHK ile kaldırılarak Genel Müdürlük statüsüne 
dönüştürülmüştür. Özellikle bakanlığın taşra teşkilatlanması İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 
toplayarak iletişim ve koordinasyondan kaynaklanan sorunların önüne geçilmesi hedeflenmiştir. 

Kamu Hastane Birlikleri Genel Sekreterliği ve Halk sağlığı Müdürü İl Sağlık Müdürüne bağlı olarak 
Kamu Hastaneleri Başkanlığı ve Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı şeklinde İl sağlık Müdürüne 
bağlanmıştır. Daha önceki yapılarda yeralan İl Sağlık Müdür Yardımcılığı kaldırılarak başkanlıklar ve 
başkan yardımcılığı pozisyonları kurulmuştur. 

694 sayılı KHK ile yataklı tedavi kurumlarında oluşturulana Hastane Yöneticiliği unvanı Başhekim, 
Sağlık Hizmetleri ve Otelciliği Müdürlüğünün yerine Destek ve Kalite Müdürü getirilmiştir. İdari ve 
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Mali İşler Müdürü ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü ise aynı unvan ve pozisyon ile devam 
ettirilmiştir. 
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SAĞLIK ALANINDA, 663 VE 694 SAYILI KHKLARIN 
KARŞILAŞTIRMASI VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ 

AÇISINDAN MUHTEMEL ETKİLERİ 
Erhan Dağ1 

                                                                 Özet 

Bu çalışmanın amacı, Sağlık Bakanlığı’nın son yıllarda sağlıkta yapılanma programı 
kapsamında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları hakkında çıkartmış olduğu, Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler ve bu Kanun Hükmünde Kararnameler öncesi ve 
sonrasında sağlık sistemi ve acil sağlık hizmetlerinin karşılaştırılarak muhtemel etkilerini 
değerlendirmektir.  663 Sayılı kanun Hükmünde Kararname ile 3 (üç) kuruma ayrılan taşra teşkilatı,  
694 Sayılı kanun Hükmünde Kararname ile tekrar tek yapı altında toplanmıştır. Bu yeni yapı ile karar 
merciinin tek elden olması sonucu yapılacak olan iş ve işlemlerin hızlanacağı, karar alma süresinin 
minimum düzeye ineceği, sunulan sağlık hizmetlerinin verimli ve etkili olacağı düşünülmektedir. 663 
Sayılı KHK sağlık sistemini kendi içeresinde 3 (üç) başlı hale getirmiş, özellikle taşra teşkilatlarında 
yönetimde fikir ayrılıklarının ortaya çıktığı, sağlık kuruluşları arasında nitelikli personel 
planlamasının etkin bir şekilde koordine edilemediği, bu sebeple sağlık hizmeti ve acil sağlık 
hizmetlerinin sunumunda bazı sorunları gündeme taşımıştır. Hastane öncesi Acil Hizmetleri, Acil 
servisler, ileri tetkik ve tedavi merkezlerinin bütüncül bir şekilde yönetim ve koordinasyonun 694 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile taşrada tek yetkiliye verildiği, bu tarz yönetimlerin daha etkin 
ve verimli sağlık hizmeti verilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Sağlık politikaları, Sağlıkta Dönüşüm, 663 Sayılı KHK, 694 Sayılı KHK, 
Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı 

                                                             

Abstract 

The purpose of this study is to evaluate the health system and emergency health services 
before and after Decree Laws and Decrees on the Organization and Duties of the Ministry of Health 
and the Affiliates of the Ministry of Health within the scope of the health restructuring program in 
recent years. The provincial organization which was divided into 3 (three) institutions by the Decree 
Law No. 663 has been gathered back under a single structure by a single Decree with the Decree Law 
No. 694. It is thought that, with this new structure, the decision makers will be the only one and as a 
result of this, work and transactions to be done will be able to speed up, decision making time will be 
minimized, and it will  be efficient and effective. It is thought that with the Decree No. 663,  the health 
system has become 3 (heading) in itself, especially in provincial organizations, disagreements in 
management, lack of coordination of qualified personnel planning among health institutions and 
problems in presentation of health services and emergency health services .It is thought that such 
administrations will contribute to the provision of more effective and efficient health services by 
administering and coordinating the pre-hospital Emergency Services, Emergency Departments, 
Advanced Examination and Treatment Centers in a single way by means of the Decree Law No. 694. 

Key words: Health policies, Health Transformation, Decree no 663, Decree no 694, Ministry of 
Health Provincial Organization 

 

Giriş 

 Sağlık Bakanlığı; sağlık hizmetinin sunumunda, örgütlenmesinde ve denetim gibi hususlarda 
önemli bir görev ve sorumluluğa sahiptir (Akdur, 1998:31). Ülkemizde sağlık politikalarının 
belirlenmesinde Sağlık Bakanlığı Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Bankası gibi 
uluslararası kuruluşlarla birlikte iş birliği içerisinde olduğu görülmektedir (Altay, 2007:56). Son 
dönemlerde sağlıkta dönüşüm programıyla sağlık hizmetlerinin yapısında hızlı değişimler 
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yaşanmaktadır. Sağlıkta dönüşümün temel hedefi ise planlayıcı ve denetleyici olmasıdır. Ülkemizde 
kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sağlığa ayırdığı kaynakların etkili ve verimli bir 
şekilde kullanılmasını sağlamak maksadıyla yönlendirmelerde bulunacağı, sağlık kuruluşlarında 
yerinden yönetim ilkesi uygulanacağı, Sağlık Bakanlığı’nın planlayıcı bir rol üstlenerek Anayasa’da 
tanımlanan şekliyle devletin sağlık sistemini “tek elden planlama” işlevine geçiş yapmış olacaktır. 
Sağlık Bakanlığı, dikey yapıyı ortadan kaldırarak taşra teşkilatında daha fazla sorumluluk gerektiren 
bir yönetim modeline geçilmesi, stratejik planlama, sağlıkla ilgili politikalar belirlenmesi amacıyla 
mevcut sistemin yeniden yapılandırılması amaçlanmıştır (Sağlık Bakanlığı, 2003:26-27). 

663 Sayılı Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname (KHK) ile temel sağlık hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı 
Bünyesinde Türkiye Halk Sağlığı kurumu; Sağlık Bakanlığına doğrudan bağlı olan ve ikinci ve 
üçüncü basamakta bulunan hastane hizmetlerini yürütmek için Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu; İlaç 
ve vb. gibi ürünlerin düzenlenmesi ve denetlenmesi amacıyla Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 
kurulmuştur. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu sadece Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilat 
yapılanması olup Taşra Teşkilatında yapılanması bulunmayıp iş ve işleri İl Sağlık Müdürlükleri 
vasıtasıyla sürdürmektedir (663 Sayılı KHK).  

694 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri hakkında kanun 
Hükmünde Kararname (KHK) ile Sağlık Bakanlığı bünyesinde bulunan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, 
Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu kapatılarak yerlerine Halk 
Sağlığı Genel Müdürlüğü, Kamu Hastaneler Genel Müdürlüğü, İlaç ve Tıbbi Cihaz Genel 
Müdürlüğüne dönüştürülmüştür (663 Sayılı KHK). 

1. 663 Sayılı KHK ile Merkez Teşkilat ve Taşra Teşkilatı Yapısı 

Sağlıkta Dönüşüm kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde kararname ile Sağlık Bakanlığının 
merkez ve taşra teşkilatlarında 1983 tarihli 181 KHK ile oluşturulan ve yıllardır devam etmekte olan 
yönetim yapısında köklü değişiklik yapılmıştır. 

1.1. Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilat Yapılanması 

1983 tarihli 181 KHK’nın 8. Maddesinde belirtilen Sağlık Bakanlığı ana hizmet birimlerinde 
663 Sayılı KHK ile değişikliğe gidilerek bakanlığın örgütsel yapısı yeniden şekillendirilmiştir.  

• Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
• Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 
• Sağlık Bilgi sistemleri Genel Müdürlüğü 
• Sağlık Araştırmalar Genel Müdürlüğü 
• Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü 
• Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü 
• Hukuk Müşavirliği 
• Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı  
• Strateji Geliştirme Başkanlığı 
• Yönetim Hizmetler Genel Müdürlüğü 
• Özel Kalem Müdürlüğü 
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Şekil 1. 663 Sonrası Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı 

(Kaynak; http://www.istanbulsaglik.gov.tr, 2018) 

663 sayılı KHK’ın örgütsel yapıdaki en büyük değişikliği ise yeni kurulan bağlı kuruluşlardır. 
Bu kurumlar; Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı 
Kurumu, Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
olmak üzere Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatta örgütsel yapı kapsamında kurulan kurumlardır. Adı 
geçen kurumların İl teşkilatında örgütlenmesi tamamlanarak, sadece Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç 
Kurumu taşra teşkilatı bulunmamakta olup, taşra teşkilat iş ve işlemlerine yönelik hizmetler İl Sağlık 
Müdürlüğü tarafından verilmektedir (663 Sayılı KHK m.7). 

1.2. Sağlık Bakanlığı 663 Sayılı KHK ile Taşra Teşkilat Yapılanması 

663 Sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı üç kurumdan oluşmaktadır.  Bunlar 
Bakanlığın temsilcisi olarak İl Sağlık Müdürlüğü, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun temsilcisi İl Halk 
Sağlığı Müdürlüğü, Türkiye Kamu Hastaneler Kurumunun temsilcisi Kamu Hastaneler Birliği Genel 
Sekreterliği olarak kurulan merkez teşkilatın illerdeki yapılanmasıdır.  

İl Sağlık Müdürlüğü: Sağlık Bakanlığının illerde taşra teşkilatı kuruluşları il merkezlerinde İl 
Sağlık Müdürlükleri, İlçelerde İlçe Sağlık Müdürlüklerinde oluşmaktadır. İl Sağlık Müdürü Sağlık 
Bakanlığının ildeki temsilcisi ve Valinin Sağlık Danışmanıdır. Sağlık Müdürü ildeki bağlı kuruluşların 
(İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği) arasında koordinasyonu 
sağlamakla görevli ve bu kuruluşların uyumlu çalışması konusunda rapor hazırlayarak bakanlığa 
bildirmekle yükümlüdür (663 Sayılı KHK m.25). 
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 İl Sağlık Müdürü koordinasyon görevini haftalık İl Koordinasyon Toplantısıyla yerine getirir. İl 
koordinasyon toplantısının sekretaryasını İl Sağlık Müdürlüğü yürütür ve toplantıdan önce gündem 
maddelerini belirleyerek sorumluları toplantıya davet eder. Bu toplantıda her iki kurum arasında 
uyuşmazlık olması durumunda İl Sağlık Müdürü hakemlik yapar, taraflardan biri ile İl Sağlık Müdürü 
arasında gerçekleşen bir uyuşmazlıkta en gem iki iş günü içerisinde uyuşmazlık formu doldurularak 
Sağlık Bakanlığı koordinasyon birimine gönderilmektedir. Koordinasyon birimine ulaşan bu 
uyuşmazlık; Türkiye Halk Sağlığı Kurum Başkanı, Türkiye kamu Hastaneler Birliği Başkanı ve ilgili 
Müsteşar Yardımcısının başkanlığında Toplanan koordinasyon toplantısında uyuşmazlığa ilişkin nihai 
karar verilmektedir. İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilen nihai karara İl Sağlık Müdürü ve Bağlı kuruluş 
yöneticileri de uymak zorunda kalmaktadırlar (Sağlık Bakanlığı 2013/3 Sayılı Genelgesi). 

İllerde Acil Sağlık Hizmetleri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. İlçe sağlık 
müdürlüğü kurulması için yeterli nüfusun bulunmadığı ilçelerde sağlık grup başkanlıkları kurulabilir 
(663 Sayılı KHK M.25). İl Sağlık Müdürü sağlık hizmeti kalitesi, hasta hakları ve hasta memnuniyeti 
gibi bakanlık politika ve düzenlemelerine uyum ile ilgili konularda üniversite, özel sağlık kurum ve 
kuruluşlarını denetlemekle görevlidir (Sayılı Sağlık Bakanlığı 2013/3 Genelgesi). 

 

Şekil 2. 663 Sonrası Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşlar Taşra Teşkilatı- İl Sağlık Müdürlüğü 

(Kaynak; Sağlık Bakanlığı Stratejik Plan 2013 – 2017, s.35.) 

 

663 Sayılı KHK ile İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan şube müdürlüklerinde görev 
değişikliğine gidilmiştir. 663 Sayılı KHK göre nüfusu 250 .000 altında bulunan ve 250.000 ile 500.000 
arasında bulunan illerde örgütlenme İl Sağlık Müdürü, İl Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık Hizmetleri 
Şube Müdürlüğü, Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Yönetim Hizmetleri Şube 
Müdürlüğü, Sağlık Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü (Adı daha sonra İzleme ve Değerlendirme Şube 
Müdürlüğü olarak Değiştirilmiştir.) olarak kurulmuştur. Küçük illerde sağlık hizmet sunumunun 
sağlanabilmesi için büyük illerde kurulan şube müdürlüklerinin görevleri küçük illerde tek şube 
müdürlüğü altında toplanmıştır (https://dosyamerkez.saglik.gov.tr, 2018).  

İl Halk Sağlığı Müdürlüğü: Halk Sağlığı Müdürlüğü ilde birinci basamak sağlık hizmetlerinin 
sunumunda etkin görevler almaktadır. Halk Sağlığı Müdürlüğü; topluma yönelik sağlık hizmetlerini 
kurumun vizyonu ve hedefleri doğrultusunda yürütülmesi, toplum sağlığı merkezlerinin izleme ve 
değerlendirme faaliyetlerini yürütülmesi, koruyucu ağız diş sağlığı hizmetlerinin yürütülmesi, adli 
tabiplik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, evde sağlık hizmetleri, palyatif bakım hizmetleri gibi 
toplum temelli sağlık hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık evlerinin bina ve personel ihtiyacı ile ilgili 
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planlamaları yapmak, Halk Sağlığı Laboratuvarları ve diğer birinci basamak sağlık kuruluşlarının 
(Aile Hekimliği Birimi) iş ve işlemlerinin yürütülmesi, toplum sağlığı merkezi personeli tarafından 
yapılan gezici sağlık hizmetlerinin planlamasını ve uygulanmasını sağlamakla görevlidir 
(https://www.memurlar.net, 2018). 

 

 
 

Şekil 3. 663 Sonrası Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşlar Taşra Teşkilatı-Halk Sağlığı 
Müdürlüğü 

(Kaynak; Sağlık Bakanlığı Stratejik Plan 2013 – 2017, s.36) 
 
 

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği: Sağlık hizmetinin etkili ve verimli bir şekilde 
sağlanması amacıyla il bazında ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerini koordine etmek 
maksadıyla kamu hastaneler birlikleri kurulmuştur. Kamu hastaneler birliğinin yöneticisi genel 
sekreterdir, yardımcıları Tıbbi hizmetler başkanlığı, idari hizmetler başkanlığı ve mali hizmetler 
başkanlığıdır. Birliğe bağlı Hastaneler hastane yöneticisi tarafından yönetilmektedir. Hastane 
yöneticisine bağlı olarak başhekimlik, idarî ve malî işler ile sağlık bakım hizmetleri müdürlükleri 
kurulmuştur (663 sayılı KHK, m.30). 
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Şekil 4. 663 Sonrası Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşlar Taşra Teşkilatı- Genel Sekreterlik 
(Kaynak: Sağlık Bakanlığı Stratejik Plan 2013 – 2017, s.36). 

 
2. Amaç ve Yöntem 

Çalışmanın amacı, Sağlık Bakanlığı’nın sağlık sektöründeki dönüşümü tamamlamak 
maksadıyla merkez teşkilat ve taşra teşkilatındaki yapısal değişiklikleri KHK’larla 
gerçekleştirmektedir. Sağlıkta dönüşüm için Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları hakkında 663 
Sayılı KHK ve 694 Sayılı KHK’lar yayınlanmıştır. 181 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığı ve taşra 
teşkilatının belirlenmiş olan yönetim yapısını,  2011 yılında yayınlanan 663 sayılı KHK ile bakanlık 
merkez teşkilatta ve taşra teşkilatında yapılan değişiklikleri, 2017 yılında çıkarılan 694 sayılı KHK ile 
bakanlık merkez teşkilatta ve taşra teşkilatında meydana gelen değişiklikleri ve acil sağlık hizmetleri 
sunumu üzerine etkilerini incelemek ve analiz etmektir. 663 Sayılı kanun Hükmünde Kararname ile 3 
(üç) kuruma (İl Sağlık Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kamu Hastaneler Birliği Genel 
Sekreterliği) ayrılan taşra teşkilatı,  694 Sayılı kanun Hükmünde Kararname ile tekrar tek yapı altında 
(İl Sağlık Müdürlüğü) toplanmıştır. Bu çalışmayla, Sağlık Bakanlığı bünyesinde çıkarılan 181 sayılı 
KHK, sağlıkta dönüşüm projesi kapsamında çıkarılan 663 sayılı KHK ve 694 Sayılı KHK’ları 
üzerinde inceleme ve analiz etmeye yöneliktir.  Yapılan incelemeler ve analizler normatif bir 
değerlendirme yapılarak hazırlanmıştır. 

3. 663 Sayılı KHK öncesi ve 694 Sayılı KHK ile Merkez ve Taşra Teşkilatının 
Karşılaştırılması  

1983 tarihli 181 KHK ile Sağlık Bakanlığında;  Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 
Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İlaç 
Eczacılık Genel Müdürlüğü, Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü, Türkiye 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Sıtma Savaşı Daire Başkanlığı, Verem Savaşı Daire 
Başkanlığı, Kanserle Savaş Daire Başkanlığı, Dış İlişkiler Daire Başkanlığı, AB Koordinasyon Dairesi 
Başkanlığı, İnşaat ve Onarım Daire Başkanlığı, Kamu - Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı, İdari Mali 
İşler Daire Başkanlığı, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı,  
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Strateji Geliştirme Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği olmak üzere; 7 Genel Müdürlük, 8 daire başkanlığı, 
3 Başkanlık ve Hukuk Müşavirliğinden oluşturulmuştur (181 Sayılı KHK, m.8).   

663 Sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatta köklü bir değişikliğe gidilmiştir.  Bu 
değişiklik kapsamında Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, AÇ-SAP Genel Müdürlüğü, Sıtma 
Savaşı Daire Başkanlığı, Verem Savaşı Daire Başkanlığı, Kanserle Savaş Daire Başkanlığı, Refik 
Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı yeni kurulan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu altında 
toplanmıştır. Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna 
Dönüştürülmüştür. Dış İlişkiler Daire Başkanlığı, AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Dış ilişkiler ve 
Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne altında toplanmıştır. İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü Türkiye İlaç 
ve Tıbbi Cihaz Kurumuna dönüştürülmüştür. Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünün adı değiştirilerek 
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü olmuştur. İnşaat ve Onarım Daire Başkanlığı, Kamu- Özel 
Ortaklığı Daire Başkanlığı birleştirilerek Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü oluşturulmuştur. 
Personel Genel Müdürlüğü, İdari Mali İşler Daire Başkanlığı birleştirilerek Yönetim Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü oluşturulmuştur. Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Acil Sağlık 
Hizmetleri Genel Müdürlüğüne dönüştürülmüştür.  Teftiş Kurulu Başkanlığının adı değiştirilerek 
Denetim Hizmetleri Başkanlığı olmuştur. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Strateji 
Geliştirme Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliğinde herhangi bir değişiklik yapılmayarak aynı isim altında 
faaliyetlerine devam etmektedir. 181 sayılı KHK’ya ek olarak 663 Sayılı KHK’da Sağlık Bilgi 
Sistemleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü kurulmuştur (663 Sayılı KHK, 
m.7).  

694 Sayılı KHK’da merkez teşkilatta Halk Sağlığı Kurumu ve Kamu Hastaneler Kurumu 
Genel Müdürlüklülere dönüştürülmüş olup merkez teşkilatta başka herhangi bir değişiklik 
yapılmamıştır. 

663 sayılı KHK’ya göre şekil 2’e göre İl Sağlık Müdürlüğü taşra teşkilat yapısı, Şekil 3’e göre 
İl Halk Sağlığı taşra teşkilat Yapılanması ve Şekil 4‘e göre Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği 
taşra teşkilat yapılanmasında 694 Sayılı KHK ile değişikliğe gidilmiştir. İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve 
bünyesinde bulunan tüm Şube Müdürlükleri,  Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği ve 
sekreterliğe bağlı bulunan Başkanlıklar ve Uzmanlık kadroları lağvedilerek İl Sağlık Müdürlüğü 
bünyesinde yeniden teşkilat yapılanması yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatının yeni yapısında 
İlleri nüfus sayılarına göre İl Sağlık Müdürüne bağlı Başkan ve Başkan yardımcılığı gibi sözleşmeli 
pozisyon olarak düzenlemiştir (694 Sayılı KHK) . Taşra teşkilatlarında hizmet birimlerinin nüfusa 
göre yapılanması şekil 5’de gösterilmektedir.   

 
Şekil 5. 694 Sayılı KHK’da İllerin Başken ve Başkan Yardımcıları Kontenjanları 

(Kaynak; https://dosyamerkez.saglik.gov.tr, 2018) 
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4. 663 Sayılı KHK öncesi ve 694 Sayılı KHK ile Acil Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu 

Acil Sağlık hizmetleri, kronik ve ani gelişen hastalık durumunda, kaza, yaralanma gibi 
beklenilmeyen durumlarda oluşan sağlık sorunlarında hastanın sakatlık ya da ölümden korunması 
amacıyla hastanın, görevli sağlık personeli tarafından tıbbi araç ve gereç desteği ile değerlendirilmesi, 
tanısının konulması, hayati tehlikesini ortadan kaldıracak tıbbi müdahale ve tedavisinin yapılması, ileri 
tanı ve tedavisi için başka servislere ya da sağlık kuruluşlarına devrine kadar yataklı sağlık tesislerinde 
sunulan acil sağlık hizmetlerini kapsamındadır ( Sağlık Bakanlığı Yataklı Sağlık Tesisleri Tebliği, 
2009) Acil Sağlık Hizmetleri kişinin ya da yaralının bulunduğu yerden alınarak gerekli ilkyardım ve 
tıbbi müdahaleler sonrasında en yakın sağlık kuruluşuna ulaşılmasını içermektedir.  

Tablo1. Acil Sağlık Hizmetleri Göstergeleri 

Yıllar İstasyon 
Sayısı 

Ambulans 
Sayısı 

112 Acil 
Yardım 
Ambulansı 
Başına Düşen 
Nüfus 

Ambulans 
Helikopter/ 
Nakledilen 
Hasta Sayısı 

Uçak 
Ambulans/ 
Nakledilen 
Hasta Sayısı 

Kar Paletli 
Ambulans/ 
Nakledilen 
Hasta Sayısı 

2002 480 2.963 106.809 - - - 

2014 2.186 4.644 20.774 17/2.577 3/1.753 292/611 

2015 2.323 5.018 18.584 17/3.715 3/1.601 265/1.931 

2016 2.400 5.632 16.491 17/3.136 3/1.577 265/2.216 

 

 (Kaynak; https://dosyasb.saglik.gov.tr, 2018) 

Acil Sağlık Hizmetlerinin sunumunda kullanılan ambulans sayısı 2002 yılında 2.963 iken tablo 
1’e göre; 2016 yılında 1.9 kat artarak 5.632’ye yükseltilmiştir. 2002 yılında Türkiye genelinde bulunan 
112 acil sağlık hizmetleri istasyon sayısı 480’iken 2016 yılında 5 katlık bir artış göstererek 2.400’e 
yükselmiştir. 2002 yılında 112 acil yardım ambulansı başına düşen nüfus 106.809’iken, 2016 yılında 
6.4 kat azalarak 16.491’ düşmüştür. Helikopter ambulans ile yapılan hizmetlere bakıldığında 2014 
yılında 17 adet helikopter ambulans ile 2.577 hastaya sağlık hizmeti verilirken, 2016 yılında helikopter 
sayısında değişiklik olmamasına rağmen verilen sağlık hizmeti sayısı 3.136’ya yükselmiştir. Uçak 
ambulans ile nakledilen hasta sayısı 2014 yılında 1.753’iken 2016 yılında 1.577 hasta uçak ambulans 
hizmeti almıştır.  Son olarak kırsal bölgelerde kar yığışının çok olduğu ve ulaşımda ciddi manada 
sıkıntıların çekildiği bölgeler için kar paletli ambulans ile sunulan sağlık hizmetlerinde 2014 yılında 
611 hastaya sağlık hizmeti verilirken 2016 yılında 3,6’lık bir artışla 2.126 hastaya sağlık hizmeti 
verilmiştir. Sonuç olarak sağlıkta dönüşüme başlanıldığı tarihten itibaren Sağlık Bakanlığının vermiş 
olduğu acil sağlık hizmetlerinin sayısında nitelikli bir artış olduğu, kaliteli sağlık hizmeti verildiği ve 
erişim süresinin kısalması verilen hizmet açısından acil sağlık hizmetleri büyük önem taşımaktadır.  

Acil Sağlık Hizmetlerinin 663 Sayılı KHK’da Organizasyonu: Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatında 
663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
kararnamede Acil Sağlık Hizmetleri genel Müdürlüğünün görev ve tanımlarına yer vermektedir. Acil 
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü; afetlerde ve acil durumlarda ülke genelinde sağlık hizmetlerini 
planlama, koordinasyon sağlama, yönlendirme, denetleme, sivil toplum ile iş birliği içerisinde olma, 
eğitim programı hazırlama ve uygulama, acil sağlık hizmetlerinin sunumu için gerekli telsiz 
haberleşme altyapısını kurma görevleri verilmiştir.  

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
   a) Afetlerde ve acil durumlarda ülke genelinde sağlık hizmetlerini planlamak ve yürütmek.  
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b) Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerine ait birimleri kurmak ve işletmek, gerektiğinde hastane acil 
servisleri ile entegre etmek, ilgili birimlerin faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek, hasta nakil ve 
sevk koordinasyonunu sağlamak.  
c) Kara, hava ve deniz ambulanslarının temin, tahsis, sevk ve idaresini sağlamak.  
ç) Yurtiçinde meydana gelen afet ve acil durumlardaki tıbbî kurtarma ve acil sağlık hizmetlerini ilgili 
tüm taraflarla işbirliği ve koordinasyon içinde sağlamak.  
d) Yurtdışında meydana gelen afet ve acil durumlarda ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sivil 
toplum örgütleri ile iş birliği içinde sağlık ve insanî yardım faaliyetlerine katılmak.  
e) (Değişik: 6/2/2014-6518/121 md.) Afet ve acil durumlara yönelik sağlık hizmetlerinin sunumunda 
ihtiyaç duyulacak haberleşme, ilaç, tıbbi ve teknik malzemelere yönelik planlama, tedarik, dağıtım 
ve depolama faaliyetlerini yürütmek, acil sağlık hizmetlerinin sunumu için gerekli telsiz haberleşme 
altyapısını kurup işletmek.  
f) Tehlikeli kimyasal ve biyolojik maddelere bağlı sağlık tehditlerine yönelik hazırlık ve cevap 
geliştirilmesi amacıyla gerekli organizasyonu sağlamak.  
g)  Toplumun ilkyardım bilgi ve becerisinin geliştirilmesi amacıyla gerekli eğitim faaliyetlerini 
planlamak ve yürütmek.   
ğ) Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili personelin yetiştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla 
işbirliği içinde eğitim programı hazırlamak ve uygulamak, tatbikat organizasyonları yapmak, ulusal 
ve uluslararası tatbikatlara katılmak (Resmi Gazete02.11.2012 28103Sayılı mükerrer). 
 

663 Sayılı KHK ile belirlenen görev tanımının 181 Sayılı KHK ile belirlenen Acil ve Afetlerde 
Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığının görev tanımlarına yakın görevler olduğu görülmektedir.  

Taşra teşkilatında acil Sağlık hizmetleri İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı İl Ambulans Servisi 
Başhekimliği adı altında bir birim tarafından sağlanmaktadır. İl Ambulans Servisi Başhekimliği Acil 
sağlık hizmetlerinin sunumunu 112 komuta kontrol merkezi ve acil sağlık hizmetleri istasyonları 
vasıtasıyla kesintisiz olarak sürdürmektedir.    

Taşra teşkilatında acil sağlık hizmetleri İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 
Bu hizmetin yürütülmesinde kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait tüm sağlık kurum 
ve kuruluşlarının sevk ve idaresi il sağlık müdürlüğü yetkilidir.  Dolayısıyla özel sağlık hizmeti veren 
kuruluşların da acil sağlık hizmeti sunumunda görevlendirilebileceğine dair resmi dayanak 
oluşturmaktadır (663 Sayılı KHK,m.25/3).  

Acil Sağlık Hizmetlerinin 694 Sayılı KHK’da Organizasyonu: Sağlık Bakanlığı Merkez teşkilatta 
663 Sayılı KHK’da ile kurulan Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yapısı 694 Sayılı KHK’da 
aynı şekilde korunmuştur. Acil Sağlık Hizmetlerinin sadece taşra teşkilat yapılanmasında değişiklikler 
yapılmıştır (Resmi Gazete 694 Sayılı KHK) Acil Sağlık Hizmetleri taşra teşkilatında İl Sağlık 
Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermektedir. İl Sağlık Müdürlüğünün 694 Sayılı KHK’da yapılanması 
nüfus kriterlerine göre değişiklik göstermektedir. Sağlık Bakanlığı illeri nüfus aralığına göre 
gruplandırarak hizmet sunmayı amaçlamıştır. Bakanlık, İlleri İ1ile İ9 grupları arasında 
sınıflandırmıştır. Nüfusu 10.000.000 büyük olan İl’i İ1, nüfusu 250.000 küçük olan İl’i de İ9 olarak 
tanımlamıştır (https://dosyamerkez.saglik.gov.tr, 2018:22). 

 İ1 Grubu illerde Acil Sağlık Hizmetleri hiyerarşik yapılanması İl Sağlık Müdürü, Acil Sağlık 
Hizmetleri Başkanı, Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı, İl Ambulans Servisi Başhekimi, İl 
Ambulans Servisi Başhekim Yardımcıları, 112 Komuta Kontrol Merkezi ve 112 Acil Sağlık 
Hizmetleri İstasyonu olarak hizmet vermektedir (http://www.ankara112.gov.tr, 2018). İ9 grubu illerde 
ise İl Sağlık Müdürü, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı, İl Ambulans Servisi Başhekimi, 112 Komuta 
Kontrol Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak hizmet vermektedir 
(https://dosyamerkez.saglik.gov.tr, 2018).   

 
5. Değerlendirme ve Sonuç 

663 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatının İl Sağlık Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı 
Müdürlüğü ve Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğince yönetilmesi uyum sorununa, fikir 
ayrılıklarına, yönetim çatışmalarına ve iletişim sorunlarına yol açmıştır. Taşradaki söz sahibi 
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kurumların artması kurumlar arasında eşgüdümü ve iş birliğini zedelediği, sağlık hizmetlerinin 
sunumunda kargaşaya yol açmıştır. İl Sağlık Müdürlükleri taşradaki sunulan sağlık hizmetlerinin 
koordinasyonundan ve bakanlığa rapor edilmesinden sorumlu olduğu, herhangi bir yaptırımının 
olmadığı görülmektedir. İl Sağlık Müdürü, İl Halk Sağlığı Müdürü ve Genel Sekreter arasında 
herhangi bir disiplin amirliği ilişkisinin olmaması kurumların kendilerince karar almalarına sebep 
olmuştur.  

694 Sayılı KHK ile bu problemin farkına varılmış ve taşra teşkilatında yönetimsel olarak 
değişikliğe gidilmiştir. Taşra teşkilatında bulunan Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği ve İl 
Halk Sağlığı Müdürlüğü lağvedilerek bu birimler İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde toplanarak taşrada 
tek yetkili haline getirilmiştir. İl Sağlık Müdürlükleri 663 sayılı KHK’daki koordine edici görevini 
yerine getiremediği, 694 Sayılı KHK’nın yayınlanmasıyla yeni şekillenen yapıda koordinasyonunu 
sağlamıştır.  Özellikle 663 Sayılı KHK’da taşra teşkilatında çalışan stratejik personelin kurumlar arası 
görevlendirilmesi konusunda sorun yaşanmış ve nitelikli sağlık hizmeti sunumunda aksaklılara sebep 
olmuştur. 663 sayılı KHK sonrasında 2013/3 sayılı genelge ile taşra teşkilatının işleyişine ilişkin, 
denetim, koordinasyon, hakemlik, protokol, temsil, yazışma kuralları, izleme ve değerlendirme 
konularında açıklık getirilmeye çalışılmasına rağmen sorunların çözümünde etkili olamamıştır (2013/3 
sayılı Genelge). Bu genelge kapsamında İl Sağlık Müdürünün başkanlığında Genel Sekter ve Halk 
Sağlığı Müdürünün katılımıyla gerçekleştirilen “İl Koordinasyon Toplantılarında” sorunlar 
çözümlenemeyip, sürekli illerden bakanlığa şikâyette bulunulması sistemin amacına uygun olarak 
hizmet etmediğinin değişikliğe gidilmesi gerektiğinin sinyalini vermiştir.   

663 Sayılı KHK’da Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Merkez Teşkilatı ile 694 Sayılı 
KHK’da Merkez Teşkilatta herhangi bir değişiklik yapılmamış olup, Taşta Teşkilatında Bağlı bulunan 
İl Sağlık Müdür Yardımcılığı, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığına, Acil ve Afetlerde Şube Müdürlüğü 
ise Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcılığına dönüştürülmüştür. Başhekimlik yapılanmasında da 
herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Acil Sağlık Hizmetlerinin sunumunda 663 Sayılı KHK ile acil 
sağlık hizmetlerini hizmet sunumunu taşra teşkilatında bölmüştür. İlçe entegre devlet hastanelerinde 
bulunan acil sağlık hizmetleri istasyonunda (B2 Tipi İstasyon) görevli personel kadrosu ve özlük 
hakları bakımından Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı, ambulans hizmeti bakımından İl Sağlık 
Müdürlüğüne bağlı olması karışıklığa neden olmuştur.  İkinci basamak sağlık hizmeti sunan 
hastanelerde bulunan acil sağlık hizmetleri istasyonunda da (B1 Tipi İstasyon) durum farklı değildir. 
Bu tip istasyonlarda personel kadrosu ve özlük hakları bakımında Genel Sekreterliğe, Ambulans 
Hizmeti Bakımından İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermiştir. 694 Sayılı KHK ile 
personel özlük hakları ve Acil Sağlık Hizmetlerinin sunumu İl Sağlık Müdürlüğü Bünyesinde 
toplanınca karmaşıklık düzeltilmiştir. 694 Sayılı KHK ile 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin sunumundan 
Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığının yönetiminde ve sorumluluğunda olması acil sağlık hizmetlerinin 
sunumunu tekelleştirmiştir. Dolayısıyla ilçe entegre hastanelerinde ve ikinci basamak sağlık 
kuruluşlarında çalışan Acil Sağlık Hizmetleri personelleri özlük hakları ve sorumlulukları İl Sağlık 
Müdürlüğüne karşı olmuştur.  

Sağlık Bakanlığı 663 Sayılı KHK ile taşra teşkilatında yapmayı hedeflediği etkili ve verimli 
sağlık hizmeti sunumu, gerçekleşen yönetsel karışıklık dolayısıyla hedefe ulaşamamış ve 694 sayılı 
KHK ile taşra teşkilatındaki sorunlara çözüm sağlayacağı, kaliteli ve verimli bir sağlık hizmeti 
sunumunu gerçekleştireceği ön görülmektedir. 663 sayılı KHK ile merkeziyetçiliğin sakıncalarını 
hafifletecek çalışmalar olarak görülse de, 694 sayılı KHK ile İldeki personel atama ve planlamasının 
Valilerden alınarak İl Sağlık Müdürlüklerine verilmesi, İl Müdürlüklerinde çalışacak olan yönetici 
personelin sözleşmelerinin İl Sağlık Müdürü ile imzalanması ve İl Sağlık Müdürlerinin yetkilerinin 
arttırılması sağlıkta dönüşüm programının ana hedeflerinden olan desantralizasyonun gerçekleştirmeye 
çalışıldığının göstergelerindendir.  Sağlık Bakanlığının Taşra teşkilatında çıkan soruların çözümü için 
çıkarılan 694 sayılı KHK şimdilik amacına uygun olarak hizmet verdiği düşünülmektedir. Sağlık 
kurumlarının birleşmesiyle uyumsuzluk ve iletişim sorunları da ortadan kalkmış olmaktadır.   
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SÖZLEŞMELİ SÜREKLİ İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇEN 
PERSONELİN ÖNCESİNDE VE SONRASINDA  HASTALIK İZNİ 
KULLANMA DURUMU: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ 

ÖRNEĞİ  

Hatice Yavuz Yüce1 
Mustafa Çoban2 

Özet 

Amaç: Kamuda çeşitli nedenlerle hizmet alım yöntemi kullanılmaktadır. Bu kapsamda 24.12.2017 itibariyle 
yayınlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin, 127’nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye eklenen Geçici 23’üncü madde gereğince hizmet alımı sözleşmesi yoluyla alt işveren işyerlerinde 
çalışan işçilerin kadroya geçiş işlemleri 02/04/2018 tarihi itibariyle tamamlanarak, kamuda hizmet alım yöntemi 
ile çalışan personelin sözleşmeli sürekli işçi statüne geçirilmesi sağlanmıştır. Bu çalışma da, Akdeniz 
Üniversitesi Hastanesi’nde çalışan personelin sözleşmeli sürekli işçi statüsüne geçirildiği 01.04.2018 öncesi ve 
sonrası hastalık izni kullanım durumlarını saptamak amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmanın evrenini Akdeniz 
Üniversitesi Hastanesinde sözleşmeli sürekli işçi statüsünde çalışan tüm personel oluşturmaktadır. Çalışmada 
sıklık analizleri ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır Bulgular: 696 sayılı KHK kapsamında 1817 
personelin 1792’si (%98,6) sözleşmeli sürekli işçi statüsüne geçmiştir. Çalışılması gereken gün dikkate 
alındığında sözleşmeli sürekli işçi statüsüne geçmeden önce raporlu günler toplam çalışma günlerinin %3,7 iken 
sonrasında bu oran %4,4’e çıkmıştır.  Rapor sayısında ise % 17,9’luk (n=90) artış gerçekleşmiştir.  

 
Anahtar Kelimeler: Hastalık İzni 1, Hizmet alımı 2, Sağlık Personeli 3,  (En az 3, en fazla 5 kelime) 

 

VARIATION IN USE OF SICK LEAVE BY CONTRACT EMPLOYEE: CASE STUDY FOR AKDENIZ 
UNIVERSITY HOSPITAL 

Abstract 

Aim: Public institutions use outsourcing due to the different reasons. In public institutions, the process 
of outsourcing was ended by the Decree Law with numbered 696 and dated 24.12.2017 and The 
Decree Law with numbered 375 and the process of passing to permanent staff statue was completed 
on 02/014/2018. In this study, it is aimed to determine the use of sick leave by contract employee had 
been passing to permanent staff in Akdeniz University Hospital. Method: The study sample consists of 
all personnel working in permanent staff. The descriptive analysis and ANOVA was carried on. 
Findings: In the scope of Decree Law with dated 696, 1792 (98,6%) from 1817 personnel was passed 
to permanent statue. When taking into account of working days, before the passing to permanent staff 
statue, the days with sick leave is the 3.7% of total working days. However, after the passing to 
permanent staff statue, the percentage was increased to 4.4%. The number of sick leave has been 
increased with a rate of  17.9% (n=90).  
 

Key Words: Key Words 1, Key Words 2, Keywords 3, (min 3, max 5 words) 

1. Giriş 

Kamuda “hizmet alım yöntemi” ile kamuoyunda bilinen adıyla taşeron işçi çalıştırma yöntemi 1990’lı 
yıllarda başlamış ve 2000 yılarda etkin bir şekilde kullanılmıştır. Kamuda taşeron işçi çalıştırma hem 
işveren hem de çalışan hep tartışılmış ve güncelliğini korumuştur (Yücesan-Özdemir, 2010; İlkorkor, 
                                                      
1 Öğretim Görevlisi, Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu, Akdeniz 
Üniversitesi Hastanesi, haticeyavuzyuce@akdeniz.edu.tr  
2 Dr.Öğr.Üye, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi, mustafacoban@akdeniz.edu.tr 

1740



 
   

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

2010; EMİG, 2010;  Görmüş, 2013). Yüzbinleri ilgilendiren taşeron düzenlemesi 24.12.2017 itibariyle 
Resmi Gazete de yayınlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yasalaştı. 696 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 127’nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen 
Geçici 23’üncü madde gereğince hizmet alımı sözleşmesi yoluyla alt işveren işyerlerinde çalışan 
işçilerin kadroya geçiş işlemleri 02/04/2018 tarihi itibariyle tamamlanmıştır (RG,2017; Özdemir, 
2018). 

5018 sayılı Kanun kapsamında 215, 375 sayılı KHK kapsamında 12, Kamu İktisadi 
Teşekküllerinden (KİT) 12  olmak üzere toplan 239  kurum ve kuruluşta hizmet alım yöntemi ile 
çalışan yaklaşık 900.000 personel sözleşmeli sürekli iççi olma hakkına sahiptir.   

1.1.696 Sayılı KHK Kapsamındaki Kurumlar 

• 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri 
• 5018 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve 

Yüksek Teknoloji Enstitüleri ile Özel Bütçeli Diğer İdareler 
• 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar 
• 5018 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı cetvelde yer alan Sosyal Güvenlik Kurumları 
• Yukarıda sayılan Kuruluşlara bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlar 
• 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan idarelerin merkez ve 

taşra teşkilatları 
• İl Özel İdareleri, Belediyeler ile Bağlı Kuruluşları ve Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare 

Birlikleri veya Ayrı Ayrı Sermayesinin Yarısından Fazlası İl Özel İdareleri, Belediyeler ve 
Bağlı Kuruluşlarına Ait Şirketler 

• Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü,  
• Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı,  
• Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı,  
• Ereğli Kömür-Havzası Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Başkanlığı,  
• Kalkınma Ajansları,  
• Kanunla Kurulan Fonlar ve Kefalet Sandığı Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt 

İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı,  
• Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü,  
• Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri,  
• Spor-Toto Teşkilat Başkanlığı,  
• Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı,  
• Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının Personel Çalışmasına Dayalı Hizmet Alımı 

İhaleleri yapamayacaktır. 

1.2.Sözleşmeli Sürekli İşçi  Statüsüne Geçmede Aranan Temel Şartlar  

• Yukarıda belirtilen kurumlarda, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım işinde 04/12/2017 
tarihi itibariyle çalışıyor olmak. Ayrıca 04/12/2017 tarihi itibarıyla askerde olanlar, doğum 
izninde olanlar veya kurul raporuyla hastalığı nedeniyle sözleşmesi askıda olanlar “çalışıyor” 
kabul edilecektir. 

• 657 sayılı Kanun’da memur olmak için istenen şartları taşımak  
• Emekli durumda olmamak (emekli aylığına hak kazanmamış olmak)  
• Varsa kadrolu işçi olmak için açtığı davalardan feragat etmek  
• Geçmiş çalışmalarına yönelik hak ve alacak talebinde bulunmayacağını beyan etmek  
• 02/01/2018 tarihinden itibaren 10 gün içinde yazılı başvuru yapmak  
• Yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınavda başarılı olmak 
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2. Yöntem 

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde hizmet alım yöntemi ile çalışanlar 1 Nisan 2018 
tarihinden itibaren sözleşmeli sürekli işçi statüsüne geçmiştir.  Bu çalışmada Akdeniz Üniversitesi 
Hastanesi kapsamında sözleşmeli sürekli işçi statüsü öncesi ve sonrasını kapsayacak biçimde 3 aylık 
dönem alınmıştır. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nden hastalık izinleri alınarak personel ile ilgili ham 
veriler temin edilmiştir.  Alınan ham verilerdeki maddi hatalar kontrol edilmiştir. Daha sonra veriler 
analiz formatına uygun hale getirilmiştir.   Verilerin analizinde sıklık ölçütleri (frekans, yüzde) ve tek 
yönlü varyans analizi kullanılmıştır. 

 

3. Bulgular 

 
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde  696 sayılı KHK öncesinde hizmet alım yöntemi ile 

çalışan 1817 personel bulunurken sonrasında bu personelin 1792’si sözleşmeli sürekli işçi statüsüne 
geçmiştir (Çizelge 1). Personelin %1,4’ü (n=25) emeklilik, güvenlik soruşturması gibi nedenlerle 
sözleşmeli sürekli işçi statüsüne geçememiştir. Yasal hakkı olmasına rağmen sözleşmeli sürekli işçi 
statüsüne geçmeyen personel bulunmamaktadır.  

 
Çizelge 1.  696 Sayılı KHK Öncesi ve Sonrasında Personeldeki Değişim    

Çalışma Grubu 

Sözleşmeli Sürekli 
İşçi Toplam 

Öncesi 

(n) 
Sonrası 

(n) 
Azalma 

(n) 
Azalış Miktarı 

(%) 

Destek Hizmetleri 748 738 10 1,3 

Sağlık Hizmetleri 335 330 5 1,5 

Malzemesiz Yemek Hizmeti 
(Mutfak) 123 122 1 0,8 

Sekreter (Bilgisayar Veri işleme) 409 404 5 1,2 

Diğer 202 198 4 1,9 

Toplam 1817 1792 25 1,4 

 
Araştırma grubunun sözleşmeli sürekli içi statüsü ve öncesi hastalık izin kullanım durumları 

incelendiğinde;  öncesinde, 503 defa rapor alınma işlemi bulurken sonrasında ise aynı dönemde ise 
593 defa rapor alınma işlemi bulunmaktadır. Tüm meslek gruplarında rapor alınma sayısında artış 
bulurken mutfak hizmetlerinde çalışan personelde en yüksek artış (% 42,9) saptanmıştır (Çizelge 2).  

 
Çizelge 2.  Sözleşmeli Sürekli İşçi Statüsü Öncesi ve Sonrasında Çalışma Gruplarına Göre 
Raporlu Alma İşlem Sayısındaki Değişim 
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Çalışma Grubu Öncesi (n) Sonrası (n) Toplam (n) Fark (n) Artış Miktarı 
(%) 

Destek Hiz. 181 208 389 27 14,9 

Sağlık Hiz. 109 140 249 31 28,4 

Mutfak Hiz. 42 60 102 18 42,9 

Sekreterlik 
Hizm. 134 140 274 6 4,5 

Diğer Hiz. 37 45 82 8 21,6 

Toplam 503 593 1096 90 17,9 

 
Öncesi dönemde toplam raporlu gün sayısı 4830 iken sonrası dönemde toplam raporlu gün 

sayısı 5624 güne çıkmıştır. Sekreterleri dışındaki tüm meslek gruplarında raporlu gün sayısında artış 
olmuştur. Sözleşmeli isçi öncesi dönemde raporlu günler tüm çalışılması gereken günlerin %3,7’sini 
(n=4830) oluştururken sonrasında bu oran %4,4’e çıkmıştır. Sekreterlik çalışma grubu dışında tüm 
çalışma gruplarında sözleşmeli sürekli işçi statüsü sonrası raporlu gün oranında artış saptanırken sağlık 
hizmeti çalışma grubunda çalışanlar tüm çalışılması gereken günlerin %6,8’inde raporlu oldukları 
saptanmıştır (Çizelge 3).  

 

Çizelge 3. Sözleşmeli İşçi Statüsü Öncesi ve Sonrasında Çalışma Gruplarına Göre Raporlu 

Gün Oranlarının Dağılımı 

Çalışma 
Grupları 

Sözleşmeli Sürekli İşçi Öncesi Sözleşmeli Sürekli İşçi Sonrası 

Çalışılması Gereken 
Gün (n) 

Raporlu 
Gün (n) 

Raporlu 
Gün (% ) 

 Çalışılması 
Gereken Gün (n) 

Raporlu 
Gün (n) 

Raporlu 
Gün (%) 

Destek Hiz. 58344 1478 2,5 57564 1602 2,8 

Sağlık Hiz. 22110 1150 5,2 21780 1474 6,8 

Mutfak 
Hiz. 9594 319 3,3 9516 598 6,3 

Sekreterlik 
Hizm. 26994 1675 6,2 26664 1556 5,8 

Diğer Hiz. 13332 208 1,5 13068 394 3 

Toplam 130374 4830 3,7 128592 5624 4,4 

 

1743



 
   

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

Çalışma gruplarına rapor alan personelin rapor gün sayı ortalamalarına bakıldığında rapor gün 
sayısı sözleşmeli isçi statüsü öncesinde 12,5 iken sonrasında 11,43’e düşmüş ve diğer melek 
gruplarında ise öncesinde 5,6 iken sonrasında 8,8 gün ortalamasına çıktığı saptanmıştır(Çizelge 4).   
Sekreter, sağlık personeli gibi hekimlerle daha yakında çalışma personelin raporlarını gün sayıları 
diğer meslek gruplarına göre daha yüksek olmuştur.  

 
Çizelge 4. Sözleşmeli Sürekli İşçi Statüsü Öncesi ve Sonrasında Çalışma Gruplarına Göre 
Rapor Alanlarının Rapor Gün Sayı Ortalamalarının Dağılımı 
 

Dönem Çalışma Grupları Sayı (n) Ortalama (X) SD p 

 Öncesi Destek Hiz. 181 8,1657 9,45781 p<0,001 

Sağlık Hiz. 109 10,5505 11,14923 

Mutfak Hiz. 42 7,5952 8,65620 

Sekreterlik Hizm. 134 12,5000 10,75688 

Diğer Hiz. 37 5,6216 8,53539 

 Toplam 503 9,6024 10,27146  

Sonrası Destek Hiz. 208 7,7019 8,91005 p<0,05 

Sağlık Hiz. 140 10,5286 10,79464 

Mutfak Hiz. 60 9,9667 10,12292 

Sekreterlik Hizm. 140 11,1143 11,64405 

Diğer Hiz. 45 8,7556 10,07507 

 Toplam 593 9,4840 10,33331  

 

4. Sonuç 

Sözleşmeli sürekli işçi statüsüne geçme öncesi ve sonrasında personelin hastalık izni kullanma 
durumları değişmektedir. Hastalık izin kullanımları hastalanma durumlarında kullanılan bir izin 
olduğu düşünüldüğünde değişmemesi beklenmektedir. Ancak sözleşmeli sürekli işçi statüsünün iş 
güvencesini artırması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 375 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin geçici 24. Maddesi uyarınca işçi statüsüne geçirilen İşçilerin ücret ile diğer mali ve 
sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacak toplu iş sözleşmesi hükümlerinin C-Hastalık Yardımı 
1. Bendinde “işçinin hastalık nedeniyle işe devam edemediği veya raporlu  olduğu sürelere ait yılda 5 
defayı geçmemek üzere SGK tarafından ödenmeyen ilk 2 günün ücreti işveren tarafından ödenir” 
denildiğinden hastalık izinlerini kullandıklarında maddi kayıplarının  azalması gibi ana etkenler 
personelin hastalık izin kullanımlarını artırdığı düşünülmektedir. 
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KANSER BİLİNCİNE SAHİP OLMA 
ALAN ARAŞTIRMASI 

 

Aslı Kaya1 
Muhammed Kürşad Dursun2 

 
 

 
Özet 

 
Tüm dünyada çağın hastalığı olan kansere yakalanan kişi sayısının her geçen gün artması günümüzün 

sağlık açısından en önemli sorunlarından birisidir. Günden güne kanserli hastanın sayısının artmasının yanında 
tedavi yöntemlerinde ve tıp dünyasında birçok araştırmalar devam etmektedir. Türkiye’de ve dünyada kullanılan 
kanser tedavi yöntemlerinden olan genel cerrahi, radyoterapi ve kemoterapinin öneminin yanı sıra sağlık 
olgusunun önemli değişkeni olan ‘kanser bilincine sahip olma’ etkeni göz ardı edilmemelidir. Sağlık olgusunun 
önemli değişkeni kanser bilincine sahip olma boyutu insanların davranışlarını, hastalıklarla ilgili düşüncelerini 
ve duygularını, sağlıklarını doğrudan etkilemektedir. Bu çalışmada, kanser algısı faktörlerinin kişinin kanser 
hastası yakını olup olmamalarına ve cinsiyete göre farklılığın ‘kanser bilincine sahip olma’ boyutu 
çerçevesinde incelenerek literatüre katkı sağlanılması düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Kanser, Kanser Bilinci, Kanser Farkındalığı 

 
 

HAVING A CANCER KNOWN 
CASE STUDY 

 
 

Abstract 
 

It is one of the most important problems in terms of health today that the number of people who are 
caught with cancer which is a century's disease all over the world increases day by day. In addition to 
increasing the number of patients with cancer from day to day, many researches are continuing in the treatment 
methods and medicine world. As well as the importance of general surgery, radiotherapy and chemotherapy are 
cancer treatment methods which are used in the world and Turkey, the important variable of health care, 'having 
a cancer consciousness', should not be ignored The importance of having a cancer consciousness, which is an 
important variable of health care, directly affects people's behaviors, their thoughts and feelings about diseases, 
their health. In this study, it is considered to contribute to the literature by examining in terms of the cancer 
detection factors are whether the person is cancer-related or not and whether the difference according to sex is 
'having cancer awareness'. 

 
Key Words: Cancer, Cancer Consciousness, Cancer Awareness 
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GİRİŞ 
 

Sağlık, birey için en önemli konudur. Sağlık olmadan hiçbir şeyi yapamaz, yaşamını devam 
ettiremez. Kanser tanısı konduğu itibaren o kişinin iş, aile düzen, yaşam kalitesi ve yaşama biçimini 
değişmektedir ve yeni bir sayfa birey için açılmış olmaktadır. 

Günümüz tıp biliminde literatüre ‘Amansız Hastalık’, ‘Seretan’ ve Siddhartha Muherjee 
(2012)’nin kitabında yer alan  ‘Tüm hastalıkların şahı’ isimlerle anılan kanser hastalığı ölümle 
çağrıştırılmakta ve bu hastalığın karşısında çaresiz kalınan ancak bilim adına tıp ve sağlık 
çalışmalarının devam ettiği bir sürecin yaşanıldığıdır. En küçük bir buluş, bir bilginin bu hastalık için 
umut ışığı olduğu dönemdir. 

Kanser, bir bağışıklık sistemi hastalığıdır. Ya da zayıf bağışıklık sisteminin yol açtığı bir 
hastalık (Wheeler, 2003: 119) olmasıyla kanserin türüne, hasta yaş ve cinsiyetine ve coğrafi bölgelere 
göre farklılıklar göstermekle birlikte, insidans hızı toplumda yüz binde 100 ile 350 arasında değişen 
bir hastalıktır (Kılıç vd., 2004: 115).  

Kanser, hücre büyüme ve bölünmesini kontrol eden genlerin hasar görmesi ile ortaya çıkan 
kritik ve kompleks bir hastalıktır. Kanserin en önemli tanımsal özelliği, vücudun çeşitli bölgelerinde 
ortaya çıkan ve diğer organlara yayılabilen anormal hücre bölünmeleridir (Oylar ve Tekin, 2011: 147). 
Aydemir’in (2018: 1-256) tanımına göre genetiği bozulmuş bir hücre değil, oksijenli solunum 
yapamayan bir hücredir olarak ifade etmiştir. 

İnsanın hayatında derin izler bırakan kanser, fiziksel, psikolojik, duygusal, tinsel ve sosyal 
alanda modern hayatın en yaygın ve tehdit edici hastalıklarından biridir. Çağın vebası olan kanser, her 
ne kadar fizyolojik bir hastalık olarak tanımlansa da yalnızca tıbbi tedaviyle ilişkili tekil bir yaşam 
olayına indirgenemez. Tedavi sürecinde ve sonrasında belirsizliğin oldukça yoğun yaşandığı, bireyin 
psiko-sosyal dünyasında yalnızca iz bırakan aynı zamanda hayatın her aşamasında ruhsal ve fiziksel 
değişimler yaratan çok boyutlu bir yaşam deneyimidir (Tuncay, 2009:70). 
 
 

‘…stres ve üzüntü kansere sebep olmaktadır. Hayatta mutlu olmak 
istiyorsak stres ve sıkıntılardan uzak yaşamalıyız.        

(Anket:494, KH, Kolon kanseri) 
 
 

Toplum, kanseri bulaşıcı olarak görse de Güran (2015: 325)’a göre kanserin, bulaşıcı bir 
hastalık olmadığıdır ve ancak bazı viral etkenlerin kanser oluşturduğu da bilinmektedir. Toplum 
tarafından kanserin bulaşıcı olduğu ve kanserli hastalardan veremli hasta gibi uzak durarak bireyden 
bireye geçmeyeceğine dair söylense de topluma göre hastalık bulaşıcı düşünülmektedir. 

 Sağlık, hastalık ve kanserle ilgili bilgilere ulaşmanın güvenilir olduğu hiç şüphesiz önem 
taşımaktadır. Özellikle sağlık konusunda olumsuz cümlelerle karşılaşmak istemeyen hastalar 
çevredeki insanların söyledikleriyle avunmaya çalışırlar. Sağlık kültürünü geliştirmede amaç, ülkenin 
sağlık düzeyinin yükseltilmesidir. Bu da ancak sağlık eğitimi standartlarının, iyi eğitilmiş ve bilinçli 
bireylerin kendi bilgi ve beceri özelliklerini uygulamaya koymaları ile sağlanabilir. 

Sosyal, ekonomik ve kültürel şartlar, artan yaşlı nüfus, küreselleşme, fakirlik, plansız 
şehirleşme, çevre kirliliği, yetersiz eğitim, yetersiz beslenme, adil ve eşit katılımcı olmayan toplumsal 
çevre koşulları kronik hastalıkların oluşumunu ve önlenmesini etkilemekte, bütün dünyada artışını 
tetiklemektedir. İşte bu noktada bireyin kanser hastalığı hakkındaki bilgileri önem taşımaktadır. 
Kanserin başlangıcı sebepleri, kanser hastalığının getirdiği ekonomik, psikolojik ve sosyal süreç ile 
kanser hastalığı sonrasındaki devam eden rehabilitasyon sürecini birey bilgi sahibi olmalıdır. 

Kanserle mücadele konusunda özellikle önleme ve tarama çalışmalarının doğru bir şekilde 
yürütülmesi için toplumdaki farkındalık seviyesi çok önemlidir. Bu kapsamda kanserle savaş 
faaliyetlerinin bilinçli bir şekilde planlanması ve akılcı politikalar üretilmesi gerekmektedir. 
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Ülkemizde ulusal kanser kontrol program kapsamında tüm bu faaliyetler dört ana başlıkta Önleme, 
tarama ve erken tan›, tedavi ve palyatif bakım yürütülmektedir. Tüm bu alanlarda başarılı politikalar 
gerçekleştirmek için halkımız da belirli seviyede kanser farkındalığımın oluşturulması gerekir. 
Farkındalık ancak geliştirilmiş bir plan çerçevesinde yapılan toplum eğitimi ile gerçekleşebilir. Bu 
kapsamda medya, sivil toplum örgütleri ve toplum liderleri ile işbirliği halinde halk eğitimleri ve 
okullarda eğitimler gereklidir (Gültekin ve ark., 2011: 58). 
 
3.Yöntem: Bu araştırma Bursa ilinde yapılmıştır. Araştırmaya 1010 kişi olmak üzere kanser hastası 
yakını ve kanser hastası olmayan bireyler katılmışlardır. Katılımcılara 8 sorudan oluşan demografik 
sorular ve 5 ifadenin yer aldığı anket uygulanmıştır. Anket 5’li likert ölçeği 5’li likert (5= Tamamen 
Katılıyorum, 4= Katılıyorum, 3= Kararsızım, 2= Katılmıyorum, 1= Hiç Katılmıyorum) ölçeği ile ifade 
edilebilen cümlelere yer verilmiştir. 
 
 
4.Bulgular:  
 

          Araştırma bulgularına göre: 

Testin içsel tutarlılık güvenilirliği Cronbach’s Alfa (α) değeri 0,834’tür. 

 

Tablo 1. Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Faktörler Soru Sayısı Cronbach’s Alpha Katsayısı 

Kanser Bilincine Sahip Olma 5 0,834 

 

Araştırmaya katılım gösterenlerin cinsiyet demografik özelliğine göre dağılımı incelenmiştir. 
Bu dağılım kanser hastası yakını ve kanser hastası olmayan iki farklı grup için ayrı ayrı olacak şekilde 
Tablo 2’de özetlenmiştir. 

 

Tablo 2. Demografik Özelliklerin Dağılımı 

Demografik 
Özellik 

Kanser Hastası Yakını Kanser Hastası Yakını 
Olmayan 

Gruplar f % Gruplar f % 

Cinsiyet 
Kadın 319 63,5 Kadın 291 57,3 

Erkek 183 36,5 Erkek 217 42,7 

 Toplam 502 100 Toplam 508 100 

 

Araştırmaya katılan kanser hastası  yakını olan 502 kişinin cinsiyetlerine göre dağılımlarına 
bakıldığında  %63,5’inin kadın, %36,5’inin ise erkek olduğu görülmektedir. Kanser hastası olmayan 
508 kişinin ise cinsiyetlerine göre dağılımlarında bu yüzdeler, kadınlarda %57,3, erkeklerde ise %42,7 
olarak tespit edilmiştir.  
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Çalışmanın asıl amacını temsil eden kanser hastası yakını olanlar ile kanser hastası yakını 
olmayanlar arasında istatistiki olarak anlamlı farklılık gösterip göstermediğinin test edilmesi amacıyla 
aşağıda yer alan iki adet hipotez kurulmuştur.  

H1: Kanser hastası yakını ve kanser hastası yakını olmayan bireyler arasında kanser bilincine 
sahip olma boyutu arasında farklılık vardır. 

H2: Kanser algısı genel düzeyi ortalaması ve alt faktörlerin ortalaması cinsiyete göre farklılık 
gösterir. 

Kanser algısı faktörlerine ilişkin ortalama değerlerin kanser hastası yakını ve kanser hastsı 
yakını olmayan şeklinde ele alınan iki gruba göre farklılıklarının analizi için bağımsız örneklem t testi 
yapılmıştır. Analiz sonuçlarının anlamlılığı p=0,05 önem düzeyine göre değerlendirilmiştir. Analiz 
sonucunda elde edilen tüm bulgular tablolar ile gösterilmiştir. Yukarıda yer alan iki adet hipotez test 
edilmiş ve bağımsız örneklem t testi sonuçları Tablo 3’de gösterilip, yorumlanmıştır. 

 

Tablo 3. Kanser Algısı ve Alt Faktörlerinin Kanser Yakını ve Kanser Yakını Olmayanlara Göre 
Farklılığını İnceleyen T Testi Sonuçları 

Ölçek/Alt Faktör Grup n Ortalama 
Std. 

Sapma 
t 

Anlamlılık 

(P) 

Kanser Bilincine 
Sahip Olma 

Kanser Yakını 502 3,08 0,884 

7,006 0,000* Kanser Yakını 
Olmayan 508 2,69 0,894 

 

Kanser algısı faktörünün, kanser yakını olan ve kanser yakını olmayan iki gruba göre farklılık 
gösterip göstermediğinin tespiti için yapılan bağımsız örneklem t testi sonuçlarına göre; alt 
faktörlerden “Kanser Bilincine Sahip Olma” faktörlerinde anlamlı farklılık bulunmuştur. 

Kanser bilincine sahip olma faktörünün ortalaması kanser yakını olan grupta 3,08 iken, kanser 
yakını olmayan grupta 2,69 olarak görülmektedir. Test sonuçlarına göre kanser yakını olan grup lehine 
olan bu farklılık istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur (t=7,006; p=0,000<0,05). Dolayısıyla kanser 
hastası yakını olan grubun kanser bilincine sahip olma boyutu düzeyinin, kanser hastası yakını 
olmayanlara göre daha yüksek olduğu istatistiki olarak anlamlıdır (3,08>2,69). 

Bu çalışmada kanser hastası yakını ve kanser hastası yakını olmayan iki grup arasındaki 
analizle beraber ‘Kanser algısı faktörlerinin ortalamaları cinsiyete göre farklılık gösterir” 
hipotezinin test edilmesi için bağımsız örneklem t testi yapılmıştır. Analizin sonuçları Tablo 4’de 
gösterilmiştir. 
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           Tablo 4. Kanser Algısı Faktörlerinin Cinsiyete Göre Farklılığını İnceleyen t Testi Sonuçlar 

Ölçek/Alt Faktör Grup n Ortalama 
Std. 

Sapma 
t 

Anlamlılık 

(P) 

Kanser Bilincine 
Sahip Olma 

Kadın 610 2,93 0,926 
2,108 0,035* 

Erkek 400 2,81 0,880 

 

Çalışmaya katılan 1010 katılımcının 610 kişisi kadın ve 400 kişisi erkekten oluşmaktadır. 
Kanser algısı faktörlerinin cinsiyetlerine göre farklılık gösterip göstermediğinin tespiti için yapılan 
bağımsız örneklem t testi sonuçlarına göre; kanser algısı faktörlerinden kanser bilincine sahip olma 
faktörlerinde anlamlı farklılık bulunmuştur.  

Anlamlı farklılık bulunan bir faktör olan kanser bilincine sahip olma düzeyidir. Bu faktöre 
verilen cevapların ortalaması kadınlarda 2,93 iken, erkeklerde bu 2,81 olarak görülmektedir. Test 
sonuçlarına göre de kadınların lehine olan bu farklılık, istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur 
(p=0,035<0,05). Dolayısıyla kadınların kanser bilincine sahip olma düzeylerinin erkeklere göre daha 
yüksek olduğu istatistiki olarak söylenebilir (2,93>2,81).  

Çalışmanın bir başka kanser bilincini ölçmeye yönelik yapılan araştırma sorusunda kansere 
etki eden faktörler arasında iki grup arasındaki değerlendirmede aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. 

 

Tablo 5. Kansere sebep olan faktörler 

No Kanser yakını (KY) Kanser olmayan (KO) 
1 Sigara içmek Sigara içmek 
2 GDO’lu besinlerin kullanımı ve Stresli Yaşam GDO’lu besinlerin kullanımı 
3 Aşırı Alkol Tüketimi Stresli Yaşam 
4 Yetersiz Meyve ve Sebze Tüketimi Aşırı Alkol Tüketimi 
5 Baz İstasyonu Radyasyon, Röntgen filmi, Bilgisayarlı 

Tomografi 
6 Cep Telefonu+Televizyon+Bilgisayar 

(Elektrikli Aletler) Kullanımı 
Baz İstasyonu ve Yetersiz Meyve ve Sebze 
Tüketimi 

7 Radyasyon Röntgen filmi, Bilgisayarlı 
Tomografi 

Cep Telefonu+Televizyon+Bilgisayar (Elektrikli 
Aletler) Kullanımı 

8 Ailede Kanser Öyküsü Aşırı Güneş Işığına Maruz Kalma ve Ailede 
Kanser Öyküsü 

9 Hazır Dondurulmuş Gıda Tüketimi Hazır Dondurulmuş Gıda Tüketimi 
10 Aşırı Güneş Işığına Maruz Kalma Deterjan+Parfüm Kullanımı 
11 Deterjan+Parfüm Kullanımı Spora Yönelik Faaliyetlerde Bulunmama 
12 Spora Yönelik Faaliyetlerde Bulunmama  

 

Kansere etki eden faktörler incelendiğinde her iki gruba etki eden faktörlerden ilk sırayı  
sigara içmek alırken, ikinci sırada GDO’lu besin tüketimi yer almaktadır. Üçüncü sırada kanser 
yakınları aşırı alkol tüketimi derken, kanser olmayanlar stresli yaşamın kansere sebep olduğunu 
belirtmişlerdir. 

Çalışmanın bir başka araştırma sorusunda; kanser hastalığı ile ilgili bilginiz var mı diye 
sorulduğunda kanser olmayan bireylerden 111 kişi (%21,85) kanserle ilgili bilgisi olmadığını 
söylemiş, 397 (%78,15) kişinin kanserle ilgili bilgisi olduğunu söylemiştir. Kanser yakınlarından 
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kanserle ilgili bilgisi olmadığına dair hayır cevabı verenler 15 (%2,98) kişi olup, 487 (%97,02) kişinin 
kanserle ilgili bilgisi olduğuna dair evet cevabını vermiştir. Toplam anketi cevaplayan katılımcıların 
91 kişisine (%9,01) kanser teşhisi konulmuş, 919 kişiye (%90,99)  kanser teşhisi konulmamıştır. 

Kanser olmayan bireylere kanserle ilgili bilgininin kaynağına dair verdiği cevaplarda 68 
(%17,17) kişi mesleki bilgisinin olduğunu, 66 (%16,66) kişi doktordan, 40 (%10,10) kişi hemşireden, 
17 (%4,29)  kişi ebeden, 323 (%81,56) kişi televizyondan, 175 (%44,19) kişi eğitim programlarından, 
209 (%52,78)  kişi gazete, dergi ve broşürlerden, 145 (%36,61) kişi kitaplardan, 248 (%62,62) kişi 
internetten, 145 (%36,61) kişi arkadaş ve komşudan, 1 (%0,25) kişi ailesinden ve 4 (%1,01) kişi de 
diğer dediğimiz araştırma yaparken öğrendiğini belirtmiştir. Kanser yakınlarının kanserle ilgili 
bilgisinin nasıl sağlandığına ilişkin veriler de ise; 34 (%6,92) kişi mesleki bilgisinin olduğunu, 114 
(%23,21) kişi doktordan, 86 (%17,51) kişi hemşireden, 19 (%3,86)  kişi ebeden, 98 (%19,95) kişi 
televizyondan, 123 (%25,05) kişi eğitim programlarından, 180 (%36,65) kişi gazete, dergi ve 
broşürlerden, 99 (%20,16)  kişi kitaplardan, 199 (%40,52) kişi internetten, 145 (%29,53) kişi arkadaş 
ve komşudan, 444 (590,42) kişi ailesinden ve 1 (%0,20) kişi de diğer dediğimiz araştırma yaparken 
öğrendiğini belirtmiştir. 

 
5.Sonuçlar 

Toplumumuz da kanserin çaresiz bir hastalık olarak ve bu konudaki toplumsal bilgi düzeyinin 
çok düşük olduğu görüldü. Kronik hastalık olan kanser hastalığı, toplumda yaygın bir hastalık 
olmasına rağmen erken tanı ve tedavinin önemi konusunda da toplumsal bilgi düzeyinin her iki grup 
ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin yetersiz ve eksik olduğu görüldü.  
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SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÇOCUK İSTİSMARI 
KONUSUNDAKİ FARKINDALIKLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Itır Erkan1 

Meryem Kanat2 

 

Özet 

Sağlık kurumlarına tedavi amacıyla getirilen çocuklarda istismara yönelik bulgular olsa bile sağlık çalışanları 
tarafından ya yeterince tanımlanamadığından ya da süreç konusundaki bilgi eksikliğinden dolayı 
atlanabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, sağlık çalışanlarının çocuk istismarı konusundaki farkındalıklarını 
araştırmak ve olası sorunları tespit ederek çözüm önerileri sunmaktır. Bu çalışmada İstanbul’da üç özel 
hastanede görevli 256 sağlık çalışanına 20 sorudan oluşan anket uygulanmış olup, veriler SPSS 22.0 
programında değerlendirilmiştir. Çalışmaya katılan ebelerin % 60’ı, hemşirelerin %49’u, doktorların %70’i, 
sağlık uzmanlarının ise %18’i öğretimleri sırasında eğitim aldığını belirtmiştir. Buna rağmen ebelerin %38’i, 
hemşirelerin %58’i, doktorların %71’i, sağlık uzmanlarının ise %87’si aldıkları eğitimi yeterli görmediklerini 
belirtmiştir. Ebe ve hemşirelerin yaklaşık % 30’u son beş yıl içerisinde çocuk istismar ve ihmal şüphesi olan 
olayla karşılaşmasına rağmen, bildirimde bulunmadıklarını ifade etmişlerdir. Elde edilen sonuçlar bu konuda 
yeterince bilgilendirme yapılmadığını göstermektedir. Sağlık çalışanlarına ve sağlık yöneticilerine yönelik çocuk 
istismarı ve adli hemşirelik konularında eğitim programları düzenlenerek bu konudaki eksikliklerin giderilmesi 
önerilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Çocuk istismarı, Sağlık kurumları, Adli bilimler 

 
 

EVALUATION OF THE AWARENESS OF HEALTH PROFESSIONALS 
ABOUT CHILD ABUSE 

Abstract 

Even if there are signs of abuse in children brought to health institutions for treatment, they can be skipped due 
to lack of necessary identification or lack of information about the process by the healthcare providers. The aim 
of this study is to investigate the awareness of healthcare providers about child abuse and to propose solutions 
by identifying possible problems. In this study was administered to 256 healthcare providers a questionnaire 
consisting of 20 questions was administered who were in charge in three private hospitals in Istanbul and the 
data were evaluated in the SPSS 22.0 program. When examining the status of education for child abuse and 
neglect during the education of healthcare providers participating in the study; 60% of midwives, 49% of nurses, 
70% of doctors and 18% of health professionals specified that they had an education. Nevertheless, 38% of 
midwives, 58% of nurses, 71% of doctors and 87% of healthcare professionals stated that they did not have 
enough education. They have stated that about 30% of midwives and nurses have not reported in the past five 
years, despite the fact that child abuse and neglect confronts the suspected event. The results show that the 
education was not enough on this issue. It is suggested that education programs for the healthcare professionals 
and administrators on child abuse and forensic nursing issues should be arranged to overcome the shortcomings 
in this issue. 

 

Key Words: Child abuse, Health institutions, Forensic sciences 
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1. Giriş 

Çocuğa yönelik her türlü şiddet olarak tanımlayabileceğimiz çocuk istismarı dünyada her ülkede 

olduğu gibi Türkiye’de de çok sık görülmektedir. Çocuk istismarı olgusu doğası gereği incelenmesi 

zor bir konu olması nedeniyle görülme sıklığının araştırmalarla belirlenenlerden daha fazla olduğu 

düşünülmektedir (Al-Moosa vd., 2003; Kaya, 2015). Çocuklar istismara çoğunlukla evde, okulda ya da 

savunmasız olabilecekleri her türlü ortamda maruz kalabilmektedir. Bu durumda ailenin, eğitimcilerin, 

sağlık profesyonellerinin ve çocukla iletişim halinde bulunan herkesin çocuk istismarı konusunda bilgi 

sahibi olması oldukça önemlidir (Theodore ve Runyan, 2006). Sağlık çalışanlarının adli olguları doğru 

bir şekilde değerlendirmesi, hem hukuki ve ahlaki bakımdan önemli bir gerekliliktir hem de özellikle 

çocuk istismarını ortaya çıkarmada hayati bir önem taşımaktadır. Çocukların karşı karşıya olduğu ve 

üzerinde yeterince durulmadığında ciddi oranlarda mortaliteye neden olan bu olguların gerektiği 

şekilde değerlendirilmesinde sağlık çalışanlarının önemli bir rolü vardır. Çocukların uğradığı 

istismarın tanımlanmasında minör lezyonların gözden kaçırılmasının ileride daha ağır istismarlara yol 

açacağı kabul edilmektedir. Bu nedenle çocuk olguların değerlendirilmesinde en küçük bir lezyon ya 

da bulgunun değerlendirme kapsamında ele alınmasının önemi büyüktür (Acehan vd., 2013).  

Sağlık çalışanlarının delilleri farkedememesi, farkına varsa bile doğru bir şekilde toplayıp 

saklayamaması ya da ilgili prosedürü yeterince bilmediğinde delillerin kaybolmasına sebep olabilir. 

Bu durum ise adli bir süreç başlatılsa bile yargılamanın sonuçsuz kalmasına yol açabilmektedir 

(Özden ve Yıldırım, 2009). Dolayısı ile yargı süreçlerinin şekillenmesinde sağlık çalışanlarının bilgi 

beceri ve uzmanlıklarının sonucu etkileyici bir rolünün olduğudur. Adli bilimler açısından istismarı 

tanımlayabilmek, anamnezin doğru alınması, delillerin uygun şekilde toplanması, saklanması, 

prosedürlere uygun olarak bildirimlerin yapılması gerekmektedir (Gölge vd.,, 2012; Özgentürk, 2014; 

Metinyurt ve Sarı, 2016). Aksi halde çocuğun tedavi ve istismardan korunma süreci etkilenecektir. Bu 

çalışmanın amacı sağlık çalışanlarının çocuk istismarına yönelik farkındalıklarını tespit ederek, bu 

konudaki eksiklikleri ve önerileri vurgulamaktır. 

2. Yöntem 

Araştırma evreni, İstanbul ilinde yer alan üç özel hastanede görev yapan 256 sağlık çalışanından 

(doktor, hemşire, ebe ve sağlık uzmanları) oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 

“Çocuk İstismar ve İhmali Konusunda Bilgi Düzeyi” anketi kullanılmıştır. Ankette ilk 8 maddede 

katılımcıların demografik özellikleri ile ilgili sorular yer alırken, 20 maddede ise sağlık çalışanlarının 

çocuk istismar ve ihmaline yönelik bilgi düzeyini ölçmeye yönelik sorular yer almaktadır. Elde edilen 

veriler SPSS 22.0 paket programı ile analiz edilerek, ki-kare analizi yapılmıştır. 
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3. Bulgular 

Sağlık çalışanlarının demografik bilgileri Tablo 1’de gösterilmiştir. Sağlık çalışanlarının öğrenimleri 

sırasında çocuk istismarı ve ihmali konulu eğitim alma durumu incelendiğinde; ebelerin % 60’ı, 

hemşirelerin %49’u, doktorların %70’i, sağlık uzmanlarının ise %18’i eğitim aldığını belirtmiştir. 

Buna rağmen ebelerin %38’i, hemşirelerin %58’i, doktorların %71’i, sağlık uzmanlarının ise %87’si 

aldıkları eğitimi yeterli görmediklerini belirtmiştir. 

Meslek ile öğrenimi sırasında çocuk ihmali ve istismarı konusunda eğitim alanların eğitim yeterli 

görme durumları arasında anlamlı düzeyde ilişki bulunmaktadır (x2=11,245; p=0,01). 

Sağlık çalışanlarının çocuk istismarı ve ihmali konusunda yazılmış en az bir makale okuma durumları 

incelendiğinde; ebelerin tamamı, hemşirelerin %73’ü, doktorların %80’i, sağlık uzmanlarının %71’i 

bu konuda bilgilenmek amacıyla makale okuduğunu belirtmiştir. 

 
Tablo 1. Sağlık çalışanlarının demografik bilgileri 

       Ebe  
(n=10) 
n (%) 

Hemşire 
(n=181) 
n (%) 

Doktor 
(n=10) 
n (%) 

Sağlık uzmanı  
(n=55) 
n (%) 

Cinsiyet Kadın 10 (100) 122(67,4) 5(50) 21(38,2) 
Erkek 0(0) 59(32,6) 5(50) 34(61,8) 

Yaş 20-24 2(20) 49(27,1) 0(0) 20(36,4) 
25-29 0(0) 50(27,6) 4(40) 10(18,2) 
30-39 3(30) 55(30,4) 2(20) 18(32,7) 
40 ve 
üzeri 

5(50) 27(14,9) 4(40) 7(12,7) 

Medeni 
Durum 

Evli 8(80) 82(45,3) 7(70) 23(41,8) 
Bekâr 2(20) 99(54,7) 3(30) 32(58,2) 

Eğitim 
Durumu 

Lise 2(20) 43(23,8) 0(0) 3(5,5) 
Ön lisans 5(50) 56(30,9) 0(0) 31(56,4) 
Lisans 3(30) 71(39,2) 3(30) 18(32,7) 
Lisansüstü 0(0) 11(6,1) 7(70) 3(5,5) 

Çocuk 
Durumu 

Evet 8(80) 70(38,7) 5(50) 18(32,7) 
Hayır 2(20) 111(61,3) 5(50) 37(67,3) 

 
 
Meslekteki 
Çalışma 
Süresi 

0-2 yıl 0(0) 38(21) 2(20) 16(29,1) 
3-6 yıl 2(20) 49(27,1) 3(30) 13(23,6) 
7-10 yıl 2(20) 41(22,7) 1(10) 12(21,8) 
11-15 yıl 2(20) 27(14,9) 2(20) 8(14,5) 
16 yıl ve 
üzeri 

4(40) 26(14,4) 2(20) 6(10,9) 

Hiç 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 
 
Ana-Çocuk 

0-2 yıl 2(20) 19(10,5) 3(30) 9(16,4) 
3-6 yıl 1(10) 7(3,9) 0(0) 0(0) 
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Sağlığı 
Merkezlerinde 
Çalışma 
Süresi 

7-10 yıl 3(30) 9(5) 0(0) 1(1,8) 
11-15 yıl 0(0) 1(0,6) 0(0) 1(1,8) 
16 yıl ve 
üzeri 

3(30) 1(0,6) 0(0) 0(0) 

Hiç 1(10) 144(79,6) 7(70) 44(8) 

 
Sağlık çalışanlarının çocuk istismarı olgusuyla karşılaşma durumu Tablo 2’de, bu konudaki bilgi 

düzeylerine ilişkin verilen yanıtlar Tablo 3’te gösterilmiştir.  

Tablo 2. Sağlık çalışanlarının çocuk istismarı olgusu ile karşılaşma durumu 

  Ebe  
(n=10) 

Hemşire 
(n=181) 

Doktor 
(n=10) 

Sağlık 
uzmanı 
(n= 55) 

Ki kare p 

Son 5 yıl içinde, çocuk 
istismarı /ihmali 

olgusundan şüphe ettiniz 
mi? 

Evet %30,0 %33,5 %50,0 %33,3  
1,240 

 
0,743 Hayır %70,0 %66,5 %50,0 %66,7 

Cevabınız evet ise hangi 
konularda zorlandığınızı 

düşünüyorsunuz? 

Anamnez 
alma 

%0,0 %21,2 %50,0 %4,5  
 
 
 

39,332 

 
 
 
 

0,000* 

Fizik 
muayene 

%33,3 %12,1 %0,0 %18,2 

Kayıt 
tutma 

%66,7 %6,1 %0,0 %0,0 

Yasal 
süreç 

%0,0 %33,3 %50,0 %18,2 

Diğer %0,0 %27,3 %0,0 %59,1 

 

Tablo 3. Sağlık çalışanlarının çocuk istismarı konusundaki bilgi düzeyleri 

  Ebe  
(n= 10) 

Hemşire 
(n=181) 

Doktor 
(n=10) 

Sağlık 
uzmanı 
(n= 55) 

Ki kare p 

Çocuk istismarı 
genellikle düşük gelir 

seviyesi ile doğru 
orantılıdır. 

Evet %40,0 %29,9 %30,0 %32,7  
 

4,236 

 
 

0,645 
Hayır %60,0 %40,7 %40,0 %40,0 

Bilmiyorum %0,0 %29,4 %30,0 %27,3 

Eğer aile, çocuğun 
yaralanması 

konusunda tıbbi 
yardıma başvurmada 

gecikmişse çocuk 
istismarından 

şüphelenilmelidir. 

Evet %70,0 %52,5 %90,0 %45,5  
 

10,479 

 
 

0,106 
Hayır %30,0 %21,5 %0,0 %23,6 

Bilmiyorum %0,0 %26,0 %10,0 %30,9 

Cinsel istismar 
vakalarında istismarcı 
genelde daha çok aile 

dışı yabancı 
bireylerdir. 

Evet %0,0 %22,0 %10,0 %14,5  
 

11,659 

 
 

0,07 
Hayır %100,0 %50,8 %70,0 %54,5 

Bilmiyorum %0,0 %27,1 %20,0 %30,9 
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Çocuğun hastane 
hastane dolaştırılarak 

gereksiz birçok 
girişime maruz 

bırakılması hangi 
sendromun göstergesi 

olabilir? 

Klinefelter 
sendromu 

%0,0 %0,7 %0,0 %0,0  
 
 
 

14,411 

 
 
 
 

0,108 

Munchausen 
by proxy 
sendromu 

%11,1 %39,0 %88,9 %30,2 

Turner 
sendromu 

%11,1 %6,8 %0,0 %9,3 

Sarsılmış 
Bebek 

Sendromu 

%77,8 %53,4 %11,1 %60,5 

Sarsılmış bebek 
sendromunda kafa içi 

kanama ile birlikte 
mutlaka kafa kemik 
kırığı ve başka bir 
travmatik lezyon 

saptanır. 

Evet %40,0 %29,1 %20,0 %16,7  
 
 

23,601 

 
 
 

0,001 

Hayır %50,0 %20,6 %70,0 %22,2 
Bilmiyorum %10,0 %50,3 %10,0 %61,1 

Sizce çocuk istismarı 
ve ihmali tanısı alan 

olguların hizmet 
alabileceği çocuk ve 
gençlik merkezleri 

olmalı mı? 

Evet %100,0 %93,4 %100,0 %94,5  
 

1,539 

 
 

0,957 
Hayır %0,0 %1,7 %0,0 %1,8 

Bilmiyorum %0,0 %5,0 %0,0 %3,6 

 
Sağlık çalışanlarının çocuk istismar ve ihmali şüphesi ile ihbarda bulunma durumu incelendiğinde 

ebelerin ve sağlık uzmanlarının son 5 yıl içerisinde hiçbir ihbarda bulunmadığı görülmektedir. 

Mesleklere göre çocuk istismarı/ihmali şüphesi ile karşılaşılma durumunda bildirim yapma durumu 

incelendiğinde; ebelerin tamamı, hemşirelerin % 97,8’i doktorların tamamı, sağlık uzmanlarının ise % 

98,1’i bildirim yapacağını belirtmiştir. Mesleklere göre çocuk istismarı/ihmali şüphesi ile karşılaşılma 

durumunda bildirim yapma durumu arasında anlamlı düzeyde ilişki bulunmamaktadır (x2=0,469; 

p=0,926). Bildirim yapmayanların sebepleri incelendiğinde hemşirelerde %14,3’ü konu hakkında 

yeterli bilgisi olmadığı için, %21,4’ü çocuğun daha sonra zarar göreceğini düşündüğü için, %7,1’i aile 

içi meseleye karışmak istemediği için bildirim yapmayacağını belirtirken %57,1’i diğer nedenler 

dolayısı ile bildirim yapmayacağını belirtmiştir. Mesleklere göre çocuk istismarı/ihmali şüphesi ile 

karşılaşılma durumunda bildirim yapmama sebepleri arasında anlamlı düzeyde ilişki bulunmamaktadır 

(x2=7,071; p=0,132). 
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4. Sonuç 

Çocuk istismarı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de tespiti zor bir konudur. Sağlık kurumlarına 

özellikle fiziksel ve cinsel istismar mağduru çocukların geldiği bilinmektedir. Sağlık çalışanları 

tarafından istismarı tanımlayabilmek, anamnezin doğru alınması, delillerin uygun şekilde toplanması, 

saklanması, prosedürlere uygun olarak bildirimlerin yapılması gerekmektedir. Aksi halde çocuğun 

tedavi ve istismardan korunma süreci etkilenecektir. Sağlık çalışanların eğitimleri sırasında çocuk 

istismar ve ihmali konusundaki eğitim alma durumuna bakıldığı zaman; sırasıyla doktorların, ebelerin 

ve hemşirelerin bu konuda eğitim aldığı, sağlık uzmanlarının ise %82’sinin bu konuda eğitim almadığı 

görülmektedir. Bu konuda eğitim alan hemşire ve ebeler aldıkları eğitimi kısmen yeterli görürken, 

doktor ve sağlık uzmanlarının bu konuda yeterince bilgilendirilmediklerini ifade etmeleri eğitim 

programlarında çocuk istismarı ve ihmaline yönelik derslerin bulunması gerektiği düşünülmektedir. 

Sağlık çalışanlarının çocuk istismar ve ihmali konusunda makale okuma durumlarına bakıldığı zaman 

ebelerin tamamının bu konuda en az bir makale okuduğu ancak diğer meslek gruplarında ise bu alanda 

herhangi bir makale okumayan önemli sayıda sağlık çalışanının olduğu görülmektedir. Dolayısı 

ebelerin diğer sağlık çalışanlarına göre bu konuda gönüllü olarak bilgilenme eğiliminde olduğu tespit 

edilmiştir. Al-Moosa ve ark.’nın çalışmasında pediatristlerin %80’den fazlasının olası istismar ve 

ihmal olguları ile ilgili yasal süreçte neler yapacaklarını bilmediklerini belirtmişlerdir. Çalışmamızda 

da sağlık çalışanlarının birçoğu yasal süreçte zorlandıklarını ifade etmişlerdir (Al-Moosa vd., 2003). 

2006 yılında 270 pediatrist ile yapılan anket çalışmasında katılımcıların %10’u şüpheli çocuk istismarı 

ve ihmali vakalarını raporlamadığını belirtmiş, sebep olarak da mahkeme deneyimlerini çocuklar için 

zararlı ve üzüntü verici bulduklarını belirtmişlerdir (Theodore ve Runyan, 2006).  

Bu çalışmaya katılan sağlık çalışanlarının çocuk istismar ve ihmali şüphesi ile ihbarda bulunma 

durumu incelendiğinde ebelerin ve sağlık uzmanlarının son 5 yıl içerisinde hiçbir ihbarda bulunmadığı 

görülmektedir. Bu durum önemli soruna işaret etmektedir. Çünkü Tablo 2’de görüldüğü üzere ebelerin 

% 30’u, sağlık uzmanlarının ise % 33’ü son beş yıl içerisinde çocuk istismar ve ihmal şüphesi olan 

olayla karşılaşmıştır. Dolayısıyla son 5 yıl içerisinde ebe ve hemşirelerin şüphe duydukları hiçbir 

vakaya yönelik ihbarda bulunma gereği görmediğini söylemek mümkündür. Bu kadar yüksek düzeyde 

çocuk istismar ve ihmali şüphesine karşın hiçbir ihbarın söz konusu olmaması, nedenleri bakımından 

kapsamlı olarak incelenmeyi gerektiren bir konudur. 

Sonuç olarak, çalışmaya katılan sağlık çalışanlarının çocuk istismarı konusunda bilgi eksikliği olduğu 

görülmektedir. İstismar olgularının tanınması, erken dönemde tespit edilmesi ile faillerin ortaya 

çıkarılması, mağduriyetlerin giderilebilmesi toplum sağlığı, hukuk ve adli bilimler açısından oldukça 

önemlidir. Bu açıdan sağlık çalışanlarına ve sağlık yöneticilerine yönelik çocuk istismarı ve adli 

hemşirelik konularında eğitim programları düzenlenerek bu konudaki eksikliklerin giderilmesi 

önerilmektedir. 
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EVDE SAĞLIK HİZMETİNDEN YARARLANAN HASTALARIN 
DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER VE HASTALIKLARI AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
Emine Çetin Aslan1 

Hüseyin Aslan2 
İsmail Kasım3 

Tarık Eren Yılmaz4 

 

Özet 

Araştırmada; evde sağlık hizmetlerinden faydalanan hastaların demografik özelliklerinin, sahip oldukları 
hastalıkların ve bu hastalıkların yaş gruplarına göre değişip değişmediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Araştırmanın evrenini, Ankara’da faaliyet gösteren bir üçüncü basamak sağlık kurumuna bağlı evde sağlık 
hizmetleri biriminden, 2016 yılında hizmet alan hastalar oluşturmaktadır. Araştırma verileri; 1585 evde sağlık 
hizmeti ziyareti ve bu ziyaretlerdeki hizmetlerden yararlanan 570 farklı hastadan oluşmaktadır. Araştırma 
grubundaki hastaların çoğunluğu (%66,7) kadın ve 80 yaş ve üzerindedir (%63,5). En sık görülen hastalık 
grupları; dolaşım ve sinir sistemi hastalıklarıdır. Tanı bazında ise, hipertansiyon, senilite ve alzheimer en sık 
görülen hastalıkları oluşturmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Evde Sağlık Hizmetleri, Hastalık Türleri, Yararlanıcılar. 

EVALUATİON OF PATIENTS THAT BENEFIT FROM HOME HEALTH SERVICES IN TERMS OF 
DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS AND DISEASES 

Abstract 

In the study, it is aimed to determine the demographic features and the diseases of the patients who benefit from 
home health services and also whether the illnesses that are owned vary according to age groups. The study's 
population constitutes patients who receiving services in 2016 from home helath care units connected to a tertiary 
health care institution operating in Ankara. Research data constitutes of 1585 home health care visits and 570 
different patients benefiting from these visits. The majority of the patients in the study group were female (66.7%) 
and over 80 years old (63.5%). The most common disease groups are; circulatory and nervous system diseases. 
On the basis of diagnosis, hypertension, senility and alzheimer are the most common diseases. 

Key words: Beneficiaries, Disease Types, Home Health Care. 

Giriş 

Evde bakım kavramı, ülkelere ve sektörlere göre oldukça farklı şekilde anlaşılabilmektedir. Farklı 
anlaşılmanın temelinde, evde bakım kapsamında sunulan hizmetler, profesyonellerin rolü, hizmetten 
yararlanma koşulları, süresi ve finansman şekli açısından ülkelere göre önemli değişkenliğin olması 
yatmaktadır. Hizmetlerin türü açısından, evde bakım; sadece profesyoneller tarafından verilen 
bakımdan, bir eş veya akraba tarafından verilen (kişisel bakım ya da ev işleri) bakım ile birlikte verilen 
profesyonel bakım aralığında farklı kapsamdaki hizmetleri ifade edebilmektedir (The European 
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Observatory, 2012). Zaman açısından da kompleks ihtiyacı olan bireylere devamlı ve kısa aralıklı 
(örneğin 24 saat) verilen bakım ile nispeten basit işlere zaman zaman ihtiyaç duyanlara verilen bakım 
aralığında değişebilir (Genet vd., 2011). Hatta bazı ülkeler için ‘ev’ kavramı da değişkenlik göstererek, 
yaşlı bakım evlerinde sunulan hizmetler de evde bakım hizmetleri kapsamında değerlendirilmektedir. 
Bu farklılıkları da kapsayacak şekilde evde bakım; kişinin dış kapısından içeride verilen her türlü bakım 
olarak veya daha genel bir ifade ile kişilerin ev ortamlarında yaşamalarını sağlayan hizmetler şeklinde 
tanımlanabilmektedir (The European Observatory, 2012). 

Hemen hemen tüm AB ülkelerinde evde bakım, sağlık sistemi ile sosyal sistem arasındaki kesişme 
noktasında yer almakta ve her birinin kendine özgü özellikleri bulunmaktadır. Bu çeşitlilik ile birlikte, 
sınıflama yapmaya uygun ortak özellikler de mevcuttur. Ortaklığın en önemlisi; evde bakımının evde 
yardım ve evde sağlık hizmetleri olmak üzere iki ana başlıktan oluşmasıdır. Sosyal hizmet sektörü 
tarafından geleneksel olarak sağlanan ev yardım hizmetleri; alışveriş, yemek pişirme, temizlik ve idari 
evrak işleri (formların doldurulması ve faturaların ödenmesi vb.) gibi ev koşullarının devamına yönelik 
olağan işleri kapsamaktadır. Ayrıca, sosyalleşmek veya yürüyüş yapmak ve kişisel bakım sağlamak gibi 
aktiviteler (banyo ve giyinme vb. ile ilgili yardım) ve manevi ve psikolojik destek sağlamak gibi kişinin 
bireysel ihtiyaçları da karşılanabilmektedir. Yine bu işlerin aile, akrabalar ve komşulara nasıl 
yapılacağının öğretilmesi ve teşvik edilmesi de evde bakım hizmetleri kapsamında sağlanabilmektedir 
(Tarricone ve Tsouros, 2008). 

Evde bakım kapsamında sunulan sağlık hizmetleri ise; hastanın ihtiyacına göre, önleyici, tedavi edici, 
rehabilite edici sağlık hizmetleri ile şekilde palyatif bakım olabilmektedir (OECD, 2005; Genet vd., 
2011 ve The European Observatory, 2012). Evde sağlık hizmetleri daha çok kronik hastalıklar ve uzun 
dönemli bakım açısından değerlendiriliyor olsa da akut durumlar (Tarricone ve Tsouros, 2008) ve kısa 
süreli bakım (örneğin hastaneden çıktıktan sonra hastalar) için de uygun bir modeldir (Genet vd., 2011). 
Örneğin hastanın yatarak tedavisinde; akut bakımının ve/veya gözlem gerekliliğinin tamamlanmasının 
ardından, taburcu edilerek günlük tedavilerinin evde sağlık hizmetleri ekipleri tarafından yapılması kısa 
dönem bakımına örnektir.  

Evde bakım hizmetinden yararlananların belirli özelliklere sahip olduğu görülmüştür. Evde yardım 
hizmetleri alanların çoğu, yalnız yaşamaları nedeniyle, yaşlı insanlardan oluşmaktadır. Yine evde sağlık 
hizmeti alanlar, çoğunlukla ileri yaşta, kompleks veya terminal dönem hastalığı (Tarricone ve Tsouros, 
2008), fonksiyonel engelleri ve ruhsal durum bozukluğu (örn. depresif ruh hali) olan kişilerdir (Genet 
vd., 2011). 

Avrupa'da ve birçok ülkede evde bakım hizmetlerine olan ilgi artmıştır. Bu ilginin somutlaşmış hali 
olarak da ülke politikalarında, özellikle yaşlılar olmak üzere, kişilerin mümkün olduğunca uzun süre 
evde yaşamalarının desteklenmesi hedeflenmektedir (Genet vd., 2011 ve Blomgren vd., 2008). Yeni 
teknolojilerin bakım koordinasyonunu kolaylaştırması ile uzak izleme ve daha karmaşık tedavileri 
uygulamaya olanak tanıması, evde bakım olanaklarını geliştirmiş ve beklentileri artmıştır. Ayrıca, 
özellikle mevcut informal bakım etkili bir şekilde kullanılıyorsa, hastaların evlerinde hizmet sunumu 
genellikle kurumlara göre daha uygun maliyetlidir (Tarricone & Tsouros, 2008). Pek çok ülkede, uzun 
süreli bakımın ev temelli hizmete yöneltilme eğilimi artmaktadır (The European Observatory, 2012 ve 
OECD, 2005). 

Evde bakım hizmetlerine olan ilginin artmasının bazı toplumsal gerekleri bulunmaktadır. Öncelikle, 
toplumlar içerisinde 65 yaş üzeri nüfusun payı hızla artmaktadır. Bu artış, epidemiyolojik değişiklikle 
birlikte, bakım bağımlı yaşlı kişilerin oranlarının da artacağı anlamına gelmektedir. Sonuç olarak da 
birçok kişi çeşitli kronik hastalıklara bağlı olarak hareket kısıtlılığı olanlar ile zihinsel hastalığı olanlar 
ve ciddi sağlık sorunları olan çocuklar da evde bakıma ihtiyaç duyabilecektir (Tarricone ve Tsouros, 
2008). Ev koşullarında bakıma artan talep ile birlikte, ailelerin küçülmesi ve kadınların işgücüne 
katılımının artması, enformel bakım olanaklarını azaltmıştır. Bakıma yönelik artan talep, enformel 
bakım için azalan potansiyel ile birlikte, akut ve uzun dönem bakım kurumları üzerindeki yükü ve sağlık 
harcamalarını arttırma potansiyeline sahiptir. Bazı Avrupa ülkeleri, bakım arz ve talebi arasındaki 
dengesizliği ve sağlık harcamalarını azaltmak için evde bakım da dahil olmak üzere toplum yaşamını 
ve bakımını teşvik etmeyi amaçlamaktadır (Genet vd., 2011). Nitekim evde bakım hizmetlerinin 
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kurumsal bakımdan (hastane, hemşirelik ve yaşlı bakım evleri gibi) daha etkili ve verimli olduğu 
kanıtlanmıştır (Tarricone ve Tsouros, 2008). 

Evde sağlık hizmetlerinin toplumsal ve ekonomik bir gereklilik olmasının yanında, hizmetten 
faydalanıcılar ve aileleri için de tercih edilir bir seçenektir. Ev duygusal ve fiziksel birliğin, hatıraların 
ve rahatlığın sağlandığı yerdir. Her ne kadar bazı kişiler yardımlı yaşam tesislerinde, emeklilik 
topluluklarında veya bakım evlerinde mutlu olabilirse de -ve birçok insan için bunlar daha iyi 
seçeneklerdir- evden ayrılmak bazı insanlar için yıkıcı ve iç karartıcı olabilir. İnsanların çoğu iyi 
hissetmediğinde, evde olmak ister ve evde bakım kişilere bu şansı tanır. Evde bakım aileleri bir arada 
tutar ve hastalık zamanlarında özellikle önemlidir. Kurumsal bakıma ihtiyacı önle veya erteleme 
potansiyeline ek olarak, iyileşmeyi de destekler. Belirli düzenlemeler içeren kurumların aksine, bireye 
daha fazla özgürlük sağlar. Evde bakım kişiselleştirilmiştir olup, her bireyin özel ihtiyaçlarına göre 
uyarlanma avantajına sahiptir (Tarricone ve Tsouros, 2008). 

Türkiye’de kamu sağlık kurumları tarafından sunulan evde sağlık hizmetinin amacı; ‘ihtiyacı olan 
bireylerin muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında 
yapılması, bu kişilere ve aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak 
birlikte verilmesi’ olarak ifade edilmiştir. Bu amaç kapsamında sunulan evde sağlık hizmeti, çeşitli 
hastalıklar nedeniyle, evde sağlık hizmeti almaya ihtiyacı olan bireylere; sosyal ve psikolojik 
danışmanlık, muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetlerinin 
sunulmasını kapsamaktadır. Hizmet talebi; hasta, hasta yakını, diğer kişi ya da kuruluşlar tarafından 
koordinasyon merkezine yapılabilmektedir. Hastaneden taburcu aşamasında olanlar için tedaviden 
sorumlu hekim bildirimde bulunmaktadır. Farklı kanallardan gelen başvuruların uygunluğu 
koordinasyon merkezi tarafından karara bağlanmaktadır (Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 
Tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmelik, 2015). Bu araştırmada; hangi 
hastalıkların evde tedavisinin uygun bulunduğu, faydalanıcıların; demografik özelliklerinin, sahip 
oldukları hastalıkların ve sahip olunan hastalıkların yaş gruplarına göre değişip değişmediğinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Yöntem 

Çalışma; retrospektif bir kayıt araştırmasıdır. Araştırmanın evrenini, Ankara’da faaliyet gösteren bir 
üçüncü basamak sağlık kurumuna bağlı evde bakım biriminden, 1 Ocak- 31 Aralık 2016 tarihleri 
arasında hizmet alan hastalar oluşturmaktadır. Birim, Çankaya bölgesine hizmet vermektedir. Araştırma 
verileri; 1585 evde bakım ziyareti ve bu ziyaretlerdeki hizmetlerden yararlanan 570 farklı hastadan 
oluşmaktadır. Araştırma grubunun hastalıklarının gruplandırılmasında ICD 10 AM (International 
Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems-Uluslararası Hastalık Sınıflaması 10. 
Sürüm Avustralya Modifikasyonu) (Sağlık Bakanlığı, 2011) kullanılmıştır. Araştırma verilerinin 
analizinde, SPSS statistic 23 (IBM, 2016) programından yararlanılmıştır.   

Bulgular 

Araştırma grubunun %66,7’si (380) kadındır. Hastaların en genci 17, en yaşlısı 102 ve ortalama 
78,85±14,122 yaşındadır. Araştırmada yer alan hastaların yaşlarını gruplandırarak değerlendirmekte 
yarar görülmüştür. Gruplamada; yaşlılık olarak kabul edilen 65 ve ileri yaşlılık olarak kabul edilen 80 
yaşlar kesim noktası olarak alınmıştır. Ayrıca, hizmetin alındığı tanıların farklılaştığının görülmesi 
nedeniyle 40 yaş ilave kesim noktası seçilmiştir.  

Tablo 1. Araştırma Grubundaki Hastalarının Cinsiyete Göre Yaş Grupları Dağılımı. 

  Erkek   Kadın   Total 
n % n % n % 

17-39 yaş 8 50,0 8 50,0 16 100,0 
40-64 yaş 24 47,1 27 52,9 51 100,0 
65-80 yaş 63 44,7 78 55,3 141 100,0 
80-102 yaş 95 26,2 267 73,8 362 100,0 
Toplam 190 33,3 380 66,7 570 100,0 
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Tablo 1’de yaş dilimlerinin cinsiyete göre dağılımı incelenmiştir. En genç yaş diliminin cinsiyetlere göre 
dağılımında, her iki cinsiyet eşit şekilde dağılmış iken, ileri yaşların kadınlar lehine arttığı 
görülmektedir. Araştırma grubunda en büyük payı en yaşlı grup oluşturmaktadır (%63,5). Erkeklerin 
%83,2, kadınların %90,8 ve toplamın %88,2’si 65 yaş ve üzerindedir.  

Tablo 2. Araştırma Grubundaki Hastalarının Yaş gruplarının hizmetten yararlanma durumuna Göre 
Dağılımı. 

Yaş Grubu 
         Kişi sayısı                                Hizmetten Yararlanma 
n % n % 

17-39 yaş  16 2,8 45 2,8 
40-64 yaş 51 8,9 125 7,9 
65-80 yaş 141 24,7 437 27,6 
80-102 yaş  362 63,5 978 61,7 
Toplam  570 100,0 1585 100,0 

 

Tablo 2’de yaş grupları ile hizmetten yararlanma oranları karşılaştırılmıştır. En genç yaş grubunun 
hizmetten yararlanma oranı, toplam içerisindeki payları ile eşittir (%2,8). Kırk-64 yaş ve 80-102 yaş 
gruplarının hizmetten kullanma oranı, kişi sayısı olarak orandan daha düşüktür. Diğer bir ifade ile 
hizmetten en düşük oranda yararlanan gruplardır. Altmış beş-80 yaş grubun, önceki grubun az kullandığı 
hizmetin kullanıcısı olduğu görülmektedir. Bu grup kişi açısından orana göre yaklaşık %11 daha fazla 
hizmet kullanmıştır. Toplam ziyaretlerin %89,3’ü (1415) 65 ve üzeri hastalar tarafından kullanılmıştır.  

Evde sağlık hizmeti sunulan hastaların yaş ve cinsiyetlerinin ardından, sahip oldukları hastalıklar 
değerlendirilmiştir. Hastaların tüm hastalıkları/tanıları değerlendirilmiş ve araştırma grubunda 1570 
hastalık tanısı bulunmuştur. Öncelikle bütüncül bir değerlendirme sağlamak amacıyla, bu tanılar majör 
tanı gruplamasıyla, ardından hastalık tanıları ile incelenmiştir. Son olarak da yaş gruplarına göre 
incelenmiştir.   

Tablo 3. Araştırma Grubu Hastalarda Görülen Hastalıkların Majör Tanı Sınıflandırılması.  

Majör Tanı Sınıfı  n % Kümülatif % 
Dolaşım sistemi hastalıkları 548 34,9 34,9 
Sinir sistemi hastalıkları 318 20,3 55,2 
Semptomlar, belirtiler ve anormal klinik ve 
laboratuar bulguları, başka yerde sınıflandırı 224 14,3 69,4 

Endokrin, nütrisyonel ve metabolik hastalıklar 173 11,0 80,4 
Solunum sistemi hastalıkları 65 4,1 84,6 
Kas iskelet sistemi ve bağ dokusu hastalıkları 53 3,4 88,0 
Neoplazmalar 37 2,4 90,3 
Mental ve davranış bozuklukları 36 2,3 92,6 
Genitoüriner sistem hastalıkları 31 2,0 94,6 
Yaralanma, zehirlenme ve eksternal nedenlerin 
bazı diğer sonuçları 22 1,4 96,0 

Diğer 63 4,0 4,0 
Toplam  1570 100,0 100,0 

 

Tablo 3’de araştırma grubunda görülen hastalıklar majör tanı sınıflarına göre gruplanmıştır. En sık 
görülen majör hastalık sınıfı; dolaşım sistemi hastalıkları olup, toplam hastalıkların 1/3’ünden fazlasını 
(%34,9) oluşturmaktadır. Dolaşım hastalıklarının öne çıkmasında, toplumda oldukça sık görülen; 
hipertansiyon (280), serebrovasküler hastalıklar (94) ve kalp yetmezliğinin (89) bu grup içerisinde yer 
alması etkili olmuştur. İkinci sık görülen majör hastalık sınıfı olan sinir sistemi hastalıkları grubunda, 
öne çıkan hastalıklar ise; Alzheimer (205), pakinson (35) ve hemiplejidir (31). Bu iki majör hastalık 
grubu, toplamın yarıdan fazlasını oluşturmaktadır. Görülme sıklığı bakımından üçüncü sırada yer alan, 
semptomlar, belirtiler ve anormal klinik ve laboratuar bulguları sınıfının ise neredeyse tamamını 
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(%94,2) yaşlılık (senilite) oluşturmaktadır. Toplumda sık karşılaşılan hastalıklardan olan kanser 
vakalarını kapsayan neoplazmaların oransal olarak düşük (%2,4) bulunmuştur. 

Tabloda 4’de araştırma grubunda en sık görülen 10 hastalık tanısı ve toplam içerindeki payları 
görülmektedir. En sık görülen hipertansiyon, toplam tanıların yaklaşık %20’sini oluşturmaktadır. 
Hipertansiyonu, senilite, alzheimer ve diyabet izlemiştir. Bu dört hastalık araştırma grubunda görülen 
hastalık toplamının yarıdan fazlasını oluşturmaktadır.  

Tablo 4. Araştırma Grubu Hastalarında Görülen Tanıların Dağılımı.  

Tanı n % Kümülatif % 
I10-Esansiyel (primer) hipertansiyon 280 17,8 17,8 
R54-Yaşlılık (Senilite) 211 13,4 31,3 
G30-Alzheimer hastalığı 205 13,1 44,3 
E13-Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış 127 8,1 52,4 
I67-Serebrovasküler hastalıklar, diğer 94 6,0 58,4 
I50-Kalp yetmezliği 89 5,7 64,1 
J44-Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, diğer 39 2,5 66,6 
G20-Parkinson hastalığı 35 2,2 68,8 
G81-Hemipleji 31 2,0 70,8 
I48-Atrial fibrilasyon ve flutter 26 1,7 72,4 
Diğer 433 27,6 27,6 
Toplam 1570 100,0 100,0 

 

Görülen hastalıkların, yaş gruplarına göre değişip değişmediğini değerlendirmek için hastalar belirli yaş 
gruplarına ayrılarak incelenmiştir. İncelenen yaş dilimleri, kesim noktası olarak alınarak, yaşın altı ve 
üstü olarak gruplandırılmıştır. Hasta yaşları; 80 yaş altı ile 80 ve üzeri, 65 yaş altı ile 65 ve üzeri, 40 yaş 
altı ve 40 ve üzeri olmak üzere üç farklı grupta incelenmiştir. Yaş gruplarına göre en sık görülen 10 
hastalık tanıları sırasıyla, tablo 5, tablo 6 ve tablo 7’de sunulmuştur.  

Tablo 5. 80 Yaş Altı İle 80 ve Üzeri Yaş Grubu Hastaların Tanı Dağılımı.   

Tanı 80 yaş altı 80 ve üzeri Toplam 
n % n % n % 

R54-Yaşlılık (Senilite) 23 4,3 188 18,2 211 13,4 
I10-Esansiyel (primer) hipertansiyon 99 18,5 181 17,5 280 17,8 
G30-Alzheimer hastalığı 53 9,9 152 14,7 205 13,1 
E13-Diyabetes mellitüs, diğer 
tanımlanmış 53 9,9 74 7,1 127 8,1 

I50-Kalp yetmezliği 26 4,9 63 6,1 89 5,7 
I67-Serebrovasküler hastalıklar, diğer 44 8,2 50 4,8 94 6,0 
G20-Parkinson hastalığı 11 2,1 24 2,3 35 2,2 
J44-Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, 
diğer 16 3,0 23 2,2 39 2,5 

M81-Osteoporoz, patolojik kırıksız 3 0,6 18 1,7 21 1,3 
Diğer 207 38,7 262 25,3 469 29,9 
Toplam 535 100,0 1035 100,0 1570 100,0 

 

Tablo 5’de görülen hastalıklar, 80 yaşın altı ile 80 ve üzeri olmak üzere gruplanmış ve ikinci grupta 
görülme sıklığına göre sıraya konulmuştur. Tabloda ayrıca karşılaştırmayı kolaylaştırması açısından, 
hastalıkların araştırma grubu genelinde görülme sıklıkları verilmiştir. Hastalar 80 yaşa göre 
gruplandırıldığında; 362 kişiden (%63,5) oluşan 80 ve üzeri yaş grubunda, toplamda en sık görülen 
hastalıklar olan hipertansiyon ve senilitenin yer değiştirdiği görülmektedir. Ancak 80 yaş altı ile 
kıyaslandığında, seniletenin görülme oranının düşmesiyle, diğer hastalıkların sıralama ve görülme oranı 
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da değişmektedir. Toplamda ortalama 2,8 olan hasta başına düşen ortalama tanı sayısı, 80 yaş altında 
2,6, 80 ve üzeri yaşlarda 2,9 bulunmuş olup, daha yüksektir. 

Tablo 6’da 65 yaş altı ile 65 ve üzeri yaş grubunda görülen hastalıkların karşılaştırılması verilmiş olup, 
sıralamada hastalıkların 65 ve üzeri yaş grubunda görülme sıklığı dikkate alınmıştır. Hastalara ait 
hastalıklar 65 yaşa göre gruplandırıldığında, 65 ve üzeri yaş grubunda görülen hastalıkların sıra ve oranı 
önemli benzerlik gösterirken, 65 yaş altında farklılaşmaktadır. Altmış beş ve üzeri yaş grubunun, 
araştırma grubunun %88,2’sini oluşturması ve toplam değerlerin ağırlıklı olarak bu grubun özelliğini 
yansıtması nedeniyle olağandır. Hipertansiyon üç grubun tamamında en sık görülen hastalıktır. Ancak 
65 yaş altında görülme oranı diğer iki gruptan oldukça düşüktür. Hipertansiyon dışındaki hastalıkların 
hem görülüş sıklığı ve hem de oranı 65 yaş altında farklılaşmaktadır.  Hasta başına düşen ortalama teşhis 
sayısı toplamda 2,8, 65 ve üzeri yaşlarda 2,9 ve 65 yaş altında 1,9 olup, diğer iki gruptan oldukça 
düşüktür.   

Tablo 6. 65 Yaş Altı İle 65 ve Üzeri Yaş Grubu Hastaların Tanı Dağılımı.   

Tanı 65 yaş altı 65 ve üzeri Toplam 
  n           %      n            %        n             % 

I10-Esansiyel (primer) hipertansiyon 13 10,2 267 18,5 280 17,8 
R54-Yaşlılık (Senilite) 1 0,8 210 14,6 211 13,4 
G30-Alzheimer hastalığı 8 6,3 197 13,7 205 13,1 
E13-Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış 5 3,9 122 8,5 127 8,1 
I67-Serebrovasküler hastalıklar, diğer 7 5,5 87 6,0 94 6,0 
I50-Kalp yetmezliği 4 3,1 85 5,9 89 5,7 
J44-Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, diğer 2 1,6 37 2,6 39 2,5 
G20-Parkinson hastalığı 0 0,0 35 2,4 35 2,2 
G81-Hemipleji 4 3,1 27 1,9 31 2,0 
I48-Atrial fibrilasyon ve flutter 5 3,9 21 1,5 26 1,7 
Diğer 79 61,7 354 24,5 433 27,6 
Toplam 128 100 1442 100 1570 100 

 

Tablo 7. 40 Yaş Altı İle 40 ve Üzeri Yaş Grubu Hastaların Tanı Dağılımı.   

Tanı 40 yaş altı 40 ve üzeri Toplam 
n % n % n % 

F99-Mental bozukluk, başka şekilde 
sınıflanmamış 5 16,1 0 0,0 5 0,3 

G40-Epilepsi 5 16,1 12 0,8 17 1,1 
G80-İnfantil serebral palsi 5 16,1 2 0,1 7 0,4 
Z91-Kişisel risk faktörleri öyküsü, 
başka yerde sınıflanmamış 3 9,7 4 0,3 7 0,4 

G82-Parapleji ve tetrapleji 2 6,5 6 0,4 8 0,5 
I48-Atrial fibrilasyon ve flutter 2 6,5 24 1,6 26 1,7 
V87-Trafik kazası tanımlanmış, 
kurbanın taşınma şekli bilinmiyor 2 6,5 2 0,1 4 0,3 

E66-Obezite 1 3,2 4 0,3 5 0,3 
G31-Sinir sisteminin diğer dejeneratif 
hastalıkları, başka yerde sınıflanma 1 3,2 2 0,1 3 0,2 

I67-Serebrovasküler hastalıklar, diğer 1 3,2 93 6,0 94 6,0 
Diğer 4 12,9 1390 90,3 1394 88,8 
Toplam 31 100 1539 100 1570 100 

 

Tabloda 7’de ise, 40 yaş altı, 40 yaş ve üzeri ile araştırma grubu geneli hastalıkları karşılaştırılmıştır. 
Tabloda hastalıklar 40 yaş altında görülme sıklığı en yüksek olanlara göre sıralanmıştır. Bu yaş 
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grubunda sık görülen hastalıklar, daha önceki karşılaştırılan gruplardan oldukça farklılaşmaktadır. En 
sık görülen 10 hastalığın neredeyse tamamının toplamda görülme oranı %1’in altındadır. Bu grup 
içerisinde mental retardasyon, serabral palsi ve yaralanmalar (iş kazası, trafik kazası ve ateşli silah 
yaralanması gibi) sonrası gelişen plejiler öne çıkmaktadır. Bu grupta kişi başına ortalama hastalık sayısı 
1,9 olup, diğer iki gruptan (ger iki grupta da 2,8) daha düşüktür. 

Sonuç 

Araştırma grubuna göre evde sağlık hizmetlerinden yararlananlar ağırlıklı olarak; ileri yaşta olanlar ve 
kadınlardır. Evde sağlık hizmetinin verildiği hastalıklar, hizmeti alanların yaş grubuna uygun olarak, 
dejeneratif hastalıklardan oluşmaktadır. Bu hastalıklar sistem bazında incelendiğinde, dolaşım ve sinir 
sistemi hastalıklarının öne çıktığı görülmektedir. Tanı açısından ise sırasıyla; hipertansiyon, senilite ve 
Alzheimer hastalıklarına oldukça sık rastlanılmaktadır. Ancak, hastalar yaş dilimlerine ayrıldığında, 
görülen hastalıklar ve görülme sıklığının değişebilmektedir. Seksen ve üzeri yaşlarda senilite en sık 
görülen hastalık iken, 40 yaş altında, mental retardasyon ve kazalara bağlı yaralanmalar evde sağlık 
hizmetinin endikasyonunu oluşturmaktadır.  
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HİPERTANSİYON HASTALARINDA HASTA AKTİFLİĞİ VE 
TEDAVİYE UYUM DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Nesrin Akca1 
Seda Sönmez2 

Pınar Öke3 
Meltem Saygılı4 

Özet 

Bu çalışmanın amacı hipertansiyon hastalarının hasta aktifliği ve tedaviye uyum düzeylerini belirlemek, hastalara 
ilişkin bireysel özelliklerin bu faktörler üzerinde etkili olup olmadığını ortaya koymak ve bu faktörler arasındaki 
ilişkiyi incelemektir. Çalışmada devlet üniversitesi tıp fakültesi hastanesine Şubat-Haziran 2018 tarihleri arasında 
başvuran 350 hipertansiyon hastası ile görüşülmüş ve hasta aktifliğini ölçmek için Hibbard ve diğerleri tarafından 
2005 yılında geliştirilen ve Koşar tarafından 2015 yılında Türkçe geçerlik güvenirliği yapılan Hasta Aktiflik 
Düzeyi Ölçeği ve tedaviye uyum düzeyini ölçmek için Morisky ve diğerleri tarafından 1986 yılında geliştirilen ve 
2014 yılında Oğuzülgen ve diğerleri tarafından Türkçe geçerlik ve güvenirliği yapılan Morisky İlaca Uyum Ölçeği 
kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda hipertansiyon hastalarının hasta aktifliği düzeyinin genel olarak 
yüksek ve tedaviye uyum düzeylerinin ise düşük olduğu ve hem hasta aktifliği hem de tedaviye uyum düzeylerinin 
bireysel özelliklerden etkilendiği görülmüştür (p<0,05). Ayrıca hipertansiyon hastalarında hasta aktifliği ve 
tedaviye uyum düzeyleri arasında bir ilişkinin olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). 

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, hasta aktifliği, tedaviye uyum, kronik hastalık 

 

ASSESSMENT OF PATIENT ACTIVITY AND ADHERENCE WITH TREATMENT LEVELS IN 
PATIENTS WITH HYPERTENSION 

Abstract 

The aim of this study to determine patient activity and treatment adherence levels of hypertensive patients, to 
reveal the individual features of the patients have an effect on the level of these  factors  or not and to evaluate the 
relationship between these factors. In the study, 350 hypertensive patients who applied to the medical faculty of 
the state university from February to June 2018 were interviewed and The Patient Activity Measure developed by 
Hibbard et al. in 2005 and adapted the Turkish by Koşar in 2015 for the purpose of assessing patient activity and 
The Morisky Medication Adherence Scale was developed by Morisky et al. in 1986 and adapted the Turkish by 
Oğuzülgen et al.in 2014 for the purpose of assessing treatment adherence was used. According to the result of this 
study, it was seen that the patient activity levels of hypertensive patients was generally high and the treatment 
adherence level was low and both patient activity and treatment adherence levels were influenced by individual 
features (p<0,05). Furthermore, it was determined that there is no relation between patient activity and treatment 
adherence levels in patients with hypertension (p>0,05). 

Key Words: Hypertension, patient activity, treatment adherence, chronic illness 

1. Giriş 

Kronik hastalıklarla mücadele çağımızın en büyük küresel sağlık sorunlarından biri haline gelmiştir.  
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yüksek veya artmış kan basıncı ile beraber kan damarlarının 
sürekli olarak baskıyı arttırdığı bir durum olarak tanımlanan hipertansiyon da bu küresel sağlık 
sorunlarından biridir. DSÖ verilerine göre yüksek kan basıncı/hipertansiyon 1.13 milyar insanı 
etkilemektedir.  Dünya genelinde, yüksek kan basıncının, tüm ölümlerin toplamının yaklaşık % 12.8'ine 
neden olduğu tahmin edilmektedir. DSÖ bölgelerinde, %46 ile en yüksek hipertansiyon prevalansı 

                                                      
1 Dr. Öğr. Üyesi, Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, nakca@kku.edu.tr 
2 Arş. Gör., Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, sedakaya117@gmail.com 
3 Arş. Gör., Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, pinar_oke@hotmail.com 
4 Dr. Öğr. Üyesi, Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, 
meltemsaygili@hotmail.com 
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Afrika'da görülmektedir. ABD’de ise bu oran %35’tir. Ayrıca yaş ve hipertansiyon arası doğrusal bir 
ilişki bulunduğu ve erkeklerde, kadınlardan daha fazla hipertansiyon prevalansı tespit edilmiştir (WHO, 
2015). 

Türkiye’de ise, 15 yaş ve üstü bireylerde en çok görülen hastalık türleri incelendiğinde; %16,1 ile 
hipertansiyon üst sıralarda yer alan sorunlardan biridir. (TÜİK, 2014). Türkiye Böbrek Hastalıkları 
Derneği’nin 2012 yılında gerçekleştirilen prevalans çalışmasına göre; Türkiye’de hipertansiyon 
prevalansı %30.3 olarak belirlemiştir. Yaş grupları açısından incelendiğinde ise, 70-79 yaş aralığında 
görülen %85.2 olarak tespit edilen hipertansiyon prevalansı dikkat çekicidir 
(turkhipertansiyon.org/prevelans_calismasi).  Hipertansiyon; kalp hastalığı, iskemik ve hemorajik inme 
için önemli bir risk faktörüdür. Kan basıncı düzeylerinin inme ve koroner kalp hastalığı riski ile pozitif 
ve sürekli ilişkili olduğu gösterilmiştir. Koroner kalp hastalıkları ve inmeye ek olarak, artmış kan 
basıncının komplikasyonları arasında kalp yetmezliği, periferik vasküler hastalık, böbrek yetmezliği, 
retinal kanama ve görme bozukluğu bulunmaktadır (WHO, 2015).  

Hipertansiyonun getirdiği tüm bu sağlık risklerinin yanı sıra, hipertansiyon kişilerin yaşam kalitelerini 
de olumsuz etkilemektedir (Bardage ve Isacson, 2001).  Tuz, kırmızı et ve şeker tüketiminin 
sınırlandırılması, sebze ve meyve yönünden zenginleştirilmiş diyet, egzersiz ve ideal beden kitle 
indeksine sahip olma gibi yaşam tarzı değişiklikleri hipertansiyonun kontrol altında tutulması için 
önerilmektedir. Bu tür yaşam tarzı değişikliklerinin sürdürülebilmesi ise bireyselleştirilmiş tedavi ile 
mümkündür (Aydın ve Öztürk, 2014). Buna ek olarak kronik hastalıklarda kronik hastalıkların etkili 
şekilde yönetiminin, kendi bakımına katılan, aktif bir hasta ile sağlanabileceği kabul edilmektedir 
(Koşar ve Besen, 2015: 45).  Bunun sebebi kronik hastalıkların doğası gereği, tedavinin iki yönlü olarak 
sürdürülmesinin zorunlu olmasıdır. Hekimin hastanın risk faktörlerini göz önüne alarak tedaviyi 
bireyselleştirmesi hekim kanadında ne kadar gerekli ise hastanın da tedavi sürecinde bireysel 
sorumluluğunu alarak ve hekimiyle işbirliği yaparak tedaviye aktif katılım sağlaması da bir o kadar 
gereklidir. 

Tedaviye aktif katılım sağlayan hastanın sağlık ve sağlık hizmetlerini yönetme konusunda bilgi, beceri 
ve güvene sahip olması  
hasta aktifliği olarak tanımlanmaktadır. Aktif bir hasta semptomları /sorunları kendi kendine yönetebilir,  
sağlıklı olma halinin devamlılığını sağlar ve sağlığını olumsuz etkileyen durumları azaltan faaliyetlerde 
bulunur, tedavi ve tanı seçimlerinde yer alır ve bu süreçte işbirliği yapar,  performans ve kaliteyi göz 
önüne alarak sağlık kuruluşunu seçer, sağlık sistemini tanır ve böylece daha iyi sağlık sonuçlarına sahip 
olur (Hibbard, 2004).    

Hasta aktifliğinin artışı ile hastanın hastalığına ilişkin öz yönetimi artış göstermektedir (Hibbard vd., 
2007). Hibbard vd. (2017)’nin kanser hastalarıyla yaptıkları çalışma sonucunda hasta aktifliği yüksek 
hastaların, tedavi planlarının değerlerini yansıttığını hissetme olasılıklarının 9 kat, yan etkilerle başa 
çıkma olasılığının ise 4.5 kat daha fazla olduğu görülmüştür. Ayrıca aktifliği yüksek hastaların tanısı 
konulduktan sonra daha az aktif olanlara göre daha sağlıklı bir diyete başlama olasılığı neredeyse 3.3 
kat daha fazla olarak bulunmuştur.  Daha az aktif olan hastalar tanısını daha az anlayabilmekte, tedavi 
rejimlerini takip etmemekte ve tedavi sürecinden daha az memnun kalmaktadırlar. Bu çalışma Hibbard 
ve Greene (2013)’nin çalışmasında tespit edilen hastanın aktiflik düzeyi ile sağlık sonuçları arasındaki 
pozitif yönlü ilişki sonucunu da desteklemektedir. Hasta aktifliği özellikle kronik hastalık yönetiminde 
önemli bir konudur. Sacks vd. (2017) yüksek hasta aktifliğine sahip diyabetli hastaların daha iyi sağlık 
sonuçlarına ve daha düşük hastane yatış oranına sahip olduklarını tespit etmişlerdir. Ayrıca yüksek hasta 
aktifliği gizli şeker gelişimini de yavaşlatmaktadır. 

Hasta aktifliği bireylerin beden sağlığının yanında ruh sağlığı ile de ilişkilendirilmiştir. Alegria 
vd.(2008)’nin çalışmasında hastanın aktiflik düzeyi ile ruh sağlığı arasında pozitif bir ilişkiler tespit 
edilmiştir.  Benzer şekilde Sacks  vd., (2014)  de hasta aktifliği yüksek olan hastaların depresyon 
seviyelerinin daha düşük olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Beden ve ruh sağlığına ile ilişkisine ek olarak, hasta aktifliği, hastanın yaşam kalitesi, sağlık 
okuryazarlığı, mortalite riski gibi faktörler üzerinde de etkilidir. Dunlay vd. (2017) akut kalp yetmezliği 
sebebiyle sağlık kuruluşuna başvuran hastalarla yaptıkları çalışmada düşük hasta aktifliğine sahip 
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hastaların tatmin düzeylerinin ve sağlık okuryazarlık seviyelerinin düşük olduğunu, erken taburculuk 
sonrası mortalite riskinin aktifliği yüksek hastalara göre daha yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. 
Erskine vd. (2018) ise daha düşük hasta aktifliğine sahip akut koroner sendromlu hastaların yaşam 
kalitelerinin daha düşük olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Hasta aktifliği ile ilişkili bir diğer konu ise tedaviye uyumdur. Uyum;  
bir kişinin sağlık hizmet sağlayıcısı tarafından verilen ilaçlarını kullanmak, bir diyeti sürdürmek, yaşam 
tarzı değişikliklerini yürütmek gibi tavsiyelere karşılık olarak gösterilen davranışın derecesi olarak 
tanımlanabilir. Literatürde de belirtildiği gibi ilaca uyum ile tedaviye uyum kavramları birbirinin yerine 
kullanılmaktadır (WHO, 2001). 

Tedavinin etkinliği, hastanın tedaviye uyum göstermesinden büyük ölçüde etkilenmektedir. Ho vd. 
(2009)’e göre sağlık sistemine erişimde güçlükler, düşük sağlık okuryazarlığı düzeyi, yetersiz sosyal 
destek, bireyler arası bilişsel ve sosyoekonomik farklılıklar, ilacın yan etkileri, tedavi planının 
karmaşıklığı ve hastalığın kronik veya ruhsal sorun sınıfında olması ilaca uyumu güçleştiren 
faktörlerdendir. Bu sebeple kişinin ilaca uyum göstermesi özellikle kronik hastalıklarda göz önüne 
alınması gereken bir konudur. 

Morisky vd. (1986) ilaca uyum ölçeğinde yüksek puanlara sahip hipertansiyon hastalarının kan 
basınçlarının daha uzun süre kontrol altında olduğunu tespit etmiştir.  Skoll vd. (2005) çalışmalarında 
ilaca uyum düzeyinin düşük olmasının hasta yatış oranlarını ve toplam tedavi masraflarını arttırdığını 
belirtmişlerdir.  Bazı çalışmalar ise, ilaca uyum ile hasta aktifliği arasında pozitif yönlü ilişki 
bulunduğunu göstermektedir. Örneğin,  Marshall vd. (2013) tarafından HIV-AIDS’li hastalarda yapılan 
çalışmada, olumlu sağlık çıktılarının hasta aktifliği ile ilişkili olduğu ve ilaca uyumun viral supresyon 
(hastanın viral yükünün tespit edilemez seviyeye gelmesi)  ile hasta aktifliği ilişkisinde aracı rol 
üstlendiği belirtilmiştir. Parchman vd. (2010) tip 2 diyabetli hastaların tedavi sürecinde katılımcı karar 
vermeyle artan hasta aktifliğinin ilaca uyumu geliştirdiğini tespit etmişlerdir. Green vd. (2010),  ruhsal 
hastalıklara sahip örneklem grubunda gerçekleştirdiği çalışmada, Mosen vd. (2007) de kronik hastalığa 
sahip katılımcılarla yürüttüğü çalışmada hasta aktifliğinin ilaca uyuma etkisi arasında anlamlı etkiler 
tespit etmişlerdir. Çalışmalarda birbirinden farklı sonuçlara ulaşılmasının nedeni, çalışılan örneklem 
grubunun sahip olduğu kronik rahatsızlığa, kişisel, kültürel ve bölgesel farklılıklara dayandırılabilir.  Bu 
sebeple bu çalışmada hipertansiyon hastalarının aktiflik düzeyi ve tedaviye uyum düzeylerinin 
belirlenmesi ve bunların bireysel özelliklerle ilişkisinin tespiti amaçlanmıştır.  

2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu çalışmanın amacı, hipertansiyon hastalarında hasta aktifliği ve tedaviye uyum düzeyleri arasındaki 
ilişkiyi incelemek ve hasta aktifliği ve tedaviye uyum düzeylerini belirleyerek bireysel özelliklerin hasta 
aktifliği ve tedaviye uyum düzeyleri üzerinde etkili olup olmadığını araştırmaktır. Kronik hastalıkların 
dünya genelinde artış göstermesi ve özellikle süreçte gelişen komplikasyonlar sebebiyle ölüm 
nedenlerinin başında yer alması bu hastalıkların etkin bir şekilde yönetilmesi zorunluluğunu ortaya 
çıkarmaktadır. Günümüzde kronik hastalıkların etkin bir şekilde yönetilmesinin hastanın kendi 
tedavisinde aktif bir şekilde rol alması ve bu tedaviye uyum göstermesiyle sağlanabileceği ifade 
edilmektedir. Bu çalışmada da hipertansiyon gibi prevalansı yüksek olan bir kronik hastalığın tedaviye 
uyum ve hasta aktifliği açısından değerlendirilmesi çalışmanın önemini artırmaktadır.  

2.2. Evren ve Örneklem 

Araştırma örneklemini Türkiye’deki bir devlet üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine Şubat-Haziran 
2018 tarihleri arasında başvuran 350 hipertansiyon hastası oluşturmaktadır. Hastaların çalışmaya dahil 
edilmesinde hastaneye birincil başvuru nedeni olarak hipertansiyon hastalığının olması, 18 yaş ve 
üzerinde olması, sorulara cevap verebilecek durumda olması ve çalışmaya gönüllü olarak katılması 
kriter olarak belirlenmiştir.  

2.3. Verilerin Toplanması 
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Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket formu kullanılmıştır. Kullanılan anket formu 
demografik ve hastalığa özgü soruların yer aldığı kişisel bilgi formu, hasta aktiflik düzeyi ölçeği ve ilaca 
uyum ölçeği olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Araştırmanın yapılabilmesi için gerekli olan izin 
ilgili devlet üniversitesinin Tıp Fakültesi Başhekimliğinden alındıktan sonra katılımcıların tek tek 
bilinçli rızasına başvurulmuş olup, birebir görüşme yöntemi kullanılarak anket uygulanmıştır. Edinilen 
kişisel bilgilerin gizli kalacağı ve bu araştırma dışında başka bir amaçla kullanılmayacağı hususunda 
katılımcılar bilgilendirilmiş olup, anketin uygulanmasında görüşme süresi ortalama 5-10 dakika 
sürmüştür.   

Katılımcıların hasta aktifliği düzeyini belirlemek için Hibbard ve diğerleri tarafından 2005 yılında 
geliştirilen ve Koşar tarafından 2015 yılında Türkçe geçerlik güvenirliği yapılan Hasta Aktiflik Düzeyi 
Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 13 maddeden oluşmakta ve verilen cevaplar 1: Kesinlikle katılmıyorum-5: 
Kesinlikle katılıyorum arasında değişmektedir. Ölçekten alınan puana göre hasta aktifliği düzeyleri ise 
şu şekildedir: 1.aşama (<47) aktif rol almanın önemine inanma, 2.aşama (47,1-55,1) eyleme geçmek 
için bilgi ve güven, 3.aşama (55,2-67) eyleme geçme ve 4.aşama (>67,1) stres altındayken bile rutini 
korumadır. Ölçekten alınan puanın artış göstermesi hasta aktifliğinin artmasını ifade etmektedir. 
Çalışmada katılımcıların tedaviye uyum düzeylerini ölçmek için ise Morisky ve diğerleri tarafından 
1986 yılında geliştirilen ve Oğuzülgen ve diğerleri (2014) tarafından Türkçe geçerlik ve güvenirliği 
yapılan Morisky İlaca Uyum Ölçeği kullanılmıştır. Ölçekte 8 madde yer almakta olup, ilk 7 maddesi 
evet/hayır seçeneklerinden oluşan tedaviye uyum sağlama ve sağlamamaya ilişkin soruları içermekte ve 
son maddesi hastanın ilacını almayı ne sıklıkta unuttuğunu soran 5li Likert türünde bir sorudan 
oluşmaktadır. Ölçekten alınan puanın 0 olması yüksek uyumu, 1-2 puan orta uyumu ve 2 puanın üzeri 
düşük uyumu göstermektedir.  

2.4. Verilerin Değerlendirilmesi 

Çalışma sonucunda katılımcılardan elde edilen veriler araştırmanın amacına yönelik olarak kullanılmak 
üzere SPSS 25.0 programı ile değerlendirilmiştir. Öncelikle normal dağılıma uygunluk çalışması 
Korkmaz ve diğerleri (2014) tarafından geliştirilen R tabanlı bir web uygulamasında yapılmıştır. 
Verilerin çok değişkenli normalliğe uygun olduğu görülmüş (Mardia çarpıklık değeri=8,435; p=0,076, 
Mardia basıklık değeri=8,456; p=0,073) ve verilerin analizinde parametrik testler kullanılmıştır. 
Araştırmada bireysel ve hastalığa özgü özelliklerin ve hasta aktifliği ve tedaviye uyum düzeylerinin 
değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiklerden, iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testinden, tek 
yönlü varyans analizinden (farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek için Tukey HSD testi 
kullanılmıştır) ve Pearson korelasyon analizinden faydalanılmıştır.  

3. Bulgular 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular bu bölümde tablolar aracılığıyla açıklanmaktadır. 

Tablo 1. Katılımcıların Bireysel Özelliklerine İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler (n=350) 

Bireysel Özellikler Sıklık Yüzde (%) 
Cinsiyet 
 Kadın 

Erkek 

 
196 
154 

 
56,00 
44,00 

Yaş Grupları 
18-40 yaş 
41-65 yaş 
66 yaş ve üzeri 

 
40 
218 
92 

 
11,40 
62,30 
26,30 

Eğitim Durumu 
İlköğretim ve altı 
Lise ve üzeri 

 
190 
160 

 
54,30 
45,70 

Yaşanılan Bölge 
Kentsel 
Kırsal 

 
191 
159 

 
54,60 
45,40 

Hipertansiyon Hastalığının Uzunluğu (yıl) 
2 yıl ve daha az 

 
44 

 
12,60 
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2,50-5 yıl 
5,50-10 yıl 
10,50 yıl ve üzeri 

94 
115 
97 

26,90 
32,90 
27,70 

Hipertansiyon Harici Kronik Hastalığın Varlığı 
Var 
Yok 

 
261 
89 

 
74,60 
25,40 

Aile Bireylerinde Kronik Hastalığın Varlığı 
Var 
Yok 

 
260 
90 

 
74,30 
25,70 

Hipertansiyon Hastalığının Günlük Faaliyetleri 
Engelleme Durumu 

Her zaman 
Bazen 
Hiçbir zaman 

 
 

96 
196 
58 

 
 

27,40 
56,00 
16,60 

Doktor Ziyareti 
Ayda bir ya da daha kısa 
2 ayda bir 
3 ayda bir ya da daha uzun 

 
109 
109 
132 

 
31,10 
31,10 
37,70 

Sağlık Personeli Tarafından Bilgilendirildiğini 
Düşünme 

Evet 
Hayır 

 
 

251 
99 

 
 

77,70 
28,30 

Kendi Tansiyonunu Ölçebilme 
Evet 
Hayır 

 
248 
102 

 
70,90 
29,10 

Genel Sağlık Durumu Algısı 
Kötü 
Orta 
İyi 

 
55 
161 
134 

 
15,70 
46,00 
38,30 

Tablo 1’de araştırmaya katılan hipertansiyon hastalarına ait bazı bireysel özelliklere ilişkin tanımlayıcı 
istatistikler yer almaktadır. Tablo incelendiğinde hastaların çoğunlukla kadın (%56) olduğu, orta yaş 
grubunda yer aldığı (%62), okuryazar olmadıkları ya da ilköğretim mezunu oldukları (%54), kentsel 
bölgelerde (%55) yaşadıkları ve 5,50-10 yıldır hipertansiyon hastası (%33) oldukları görülmüştür. 
Hastaların birçoğunun başka bir kronik hastalığı daha olduğu (%75), diğer aile bireylerinde de kronik 
bir hastalığın olduğu (%74), hastalığın günlük rutinlerini bazen etkilediği (%56) ve kendi tansiyonlarını 
ölçebildikleri (%71) bulunmuştur. Ayrıca doktorlarını çok sık ziyaret etmediklerini (%38), sağlık 
personeli tarafından yeterince bilgilendirildiklerini düşündüklerini (%71) ve genel sağlık durumlarını 
orta düzeyde (%46) algıladıklarını ifade etmişlerdir.  

Tablo 2. Hipertansiyon Hastalarının Hasta Aktifliği ve Tedaviye Uyum Düzeyleri (n=350) 

Hipertansiyon Hastaları Sıklık Yüzde (%) x̄±ss 
Hasta Aktifliği Düzeyi 
 Aktif rol almanın önemine inanma 

Eyleme geçmek için bilgi ve güven 
Eyleme geçme 
Stres altındayken bile rutini koruma 

 
80 
68 
78 
124 

 
22,90 
19,40 
22,30 
35,40 

59,15±16,70 

Tedaviye Uyum Düzeyi 
Düşük uyum 
Orta uyum 
Yüksek uyum 

 
280 
55 
15 

 
80,00 
15,70 
4,30 

4,33±2,07 

Tablo 2’de çalışmada yer alan hipertansiyon hastalarının hasta aktifliği ve tedaviye uyum düzeyleri 
verilmiştir. Tabloya göre hastaların çoğunluğunun stres altındayken bile rutini korudukları (%35) başka 
bir deyişle hasta aktifliğinin 4. aşaması olan en aktif grupta yer aldıkları görülmüştür. Bu durumun 
aksine hastaların tedaviye uyumlarının ise büyük bir oranda düşük olduğu (%80) bulunmuştur. 
Hastaların ölçekten aldıkları toplam puana göre ise ortalama olarak hasta aktifliği düzeylerinin yüksek 
olduğu ve tedaviye uyum düzeylerinin ise düşük olduğu görülmüştür.  
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Tablo 3. Hasta Aktifliği ve Tedaviye Uyum Düzeyinin Bireysel Özelliklere Göre Değerlendirilmesi 

Bireysel Özellikler 
Hasta Aktifliği 

Düzeyi 
Tedaviye Uyum 

Düzeyi 
x̄±ss x̄±ss 

C
in

si
ye

t 
 

 Kadın 
Erkek 

57,37±17,83 4,37±2,03 
61,41±14,89 4,27±2,12 

 
t=-2,262 p=0,024* 

 
t=0,395 p=0,693 

Y
aş

 
G

ru
pl

ar
ı 

 

18-40 yaş 
41-65 yaş 
66 yaş ve üzeri 

64,32±20,99 4,32±2,28 
61,11±13,62 4,30±1,89 
52,23±19,21 4,39±2,38 

F=12,028 p<0,0001* F=0,059 p=0,943 

E
ği

tim
 

D
ur

um
u 

 

İlköğretim ve altı 
Lise ve üzeri 

54,87±16,23 4,23±2,18 
64,23±15,85 4,44±1,93 

t=-5,434 p<0,0001* t=-0,955 p=0,340 

Y
aş

an
ıla

n 
B

öl
ge

 
 

Kentsel 
Kırsal 

61,55±17,07 4,50±2,05 
56,34±15,85 4,14±2,07 

t=2,938 p=0,004* t=1,630 p=0,104 

H
ip

er
ta

ns
iy

on
 

H
as

ta
lığ

ın
ın

 
U

zu
nl

uğ
u 

(y
ıl)

 
 

2 yıl ve daha az 
2,50-5 yıl 
5,50-10 yıl 
10,50 yıl ve üzeri 

62,63±20,77 4,06±2,09 
62,78±16,41 3,94±2,07 
57,32±15,06 4,78±1,76 
56,20±16,10 4,28±2,31 

 
F=3,668 p=0,013* 

 
F=3,222 p=0,023* 

H
ip

er
ta

ns
iy

on
 

H
ar

ic
i K

ro
ni

k 
H

as
ta

lığ
ın

 
V

ar
lığ

ı 

Var 
Yok 

57,48±16,16 4,24±2,10 
64,02±17,39 4,59±1,95 

 
 

t=-3,232 p=0,001* 

 
 

t=-1,411 p=0,159 

A
ile

 
B

ir
ey

le
ri

nd
e 

K
ro

ni
k 

H
as

ta
lığ

ın
 

V
ar

lığ
ı Var 

Yok 
58,45±16,46 4,43±2,09 
61,17±17,40 4,05±1,99 

 
t=-1,324 p=0,186 

 
t=1,460 p=0,145 

H
ip

er
ta

ns
iy

on
 

H
as

ta
lığ

ın
ın

 
G

ün
lü

k 
Fa

al
iy

et
le

ri
 

E
ng

el
le

m
e 

D
ur

um
u 

Her zaman 
Bazen 
Hiçbir zaman 

51,86±12,64 4,57±2,10 
61,35±15,21 4,15±2,06 
63,76±22,85 4,50±2,02 

 
F=14,025 p<0,0001* 

 
F=1,537 p=0,217 

D
ok

to
r 

Z
iy

ar
et

i 
 

Ayda bir ya da daha kısa 
2 ayda bir 
3 ayda bir ya da daha uzun 

61,80±19,38 4,19±2,20 
56,75±16,15 4,58±2,12 
58,93±14,40 4,23±1,90 

F=2,527 p=0,081 F=1,163 p=0,314 

Sa
ğl

ık
 P

er
so

ne
li 

T
ar

af
ın

da
n 

B
ilg

ile
nd

ir
ild

iğ
in

i 
D

üş
ün

m
e 

 

Evet 
Hayır 

58,78±16,33 4,44±1,98 
60,08±17,64 4,03±2,26 

 
 

t=-0,656 p=0,512 

 
 

t=1,698 p=0,090 

K
en

d
i 

T
an

s
iy

on
un

u 
Ö

lç
e   Evet 

Hayır 
60,72±15,93 4,55±1,96 
55,20±18,26 3,81±2,23 
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t=2,785 p=0,006* t=3,019 p=0,003* 

G
en

el
 

Sa
ğl

ık
 

D
ur

um
u Kötü 

Orta 
İyi 

59,44±17,95 4,27±2,19 
55,28±15,66 4,31±2,04 
63,67±16,34 4,37±2,07 

F=9,716 p<0,0001* F=0,057 p=0,945 

*:p<0,05 anlamlılık 

Tablo 3’te araştırmada yer alan hipertansiyon hastalarının hasta aktifliği ve tedaviye uyum düzeylerinin 
bireysel özelliklere göre farklılık gösterip göstermediği değerlendirilmiştir. Tablo incelendiğinde hasta 
aktifliği düzeyinin cinsiyete, yaş gruplarına, eğitim durumuna, yaşanılan bölgeye, hastalığın 
uzunluğuna, başka kronik hastalığın varlığına, günlük faaliyetleri engelleme durumuna, hastanın kendi 
tansiyonunu ölçebilmesine ve genel sağlık durumuna göre; tedaviye uyum düzeyinin ise yalnızca 
hastalığın uzunluğuna ve kendi tansiyonunu ölçebilme özelliğine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir 
farklılık oluşturduğu görülmüştür (p<0,05).  

Tablo 4. Hipertansiyon Hastalarında Hasta Aktifliği ve Tedaviye Uyum Düzeyi Arasındaki İlişki 

Hasta Aktifliği 
Düzeyi 

Tedaviye 
Uyum Düzeyi 

Hasta aktifliği 
düzeyi 

Pearson Korelasyon 
Katsayısı 

1 -,031 

p ,566 
N 350 350 

Tedaviye uyum 
düzeyi 

Pearson Korelasyon 
Katsayısı 

-,031 1 

p ,566 
N 350 350 

Tablo 4’te çalışmaya katılan hipertansiyon hastalarının hasta aktifliği ve tedaviye uyum düzeyleri 
arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. Tablo incelendiğinde hastaların hasta aktifliği ve tedaviye uyum 
düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0,05). 

4. Sonuç

Bu çalışmada hipertansiyon hastalarının hasta aktifliği ve tedaviye uyum düzeyleri belirlenerek bireysel 
özelliklere göre farklılık gösterip göstermediği ve hasta aktifliği ile tedaviye uyum düzeyi arasındaki 
ilişki değerlendirilmiştir.  

Elde edilen sonuçlara göre araştırmada yer alan hipertansiyon hastalarının hasta aktifliği düzeyinin genel 
olarak yüksek (59,15±16,70) olduğu ve çoğunlukla 4. ve son aşama olan stres altındayken bile rutini 
koruma bölümünde yer aldıkları (%35) belirlenmiştir. Hastanın sağlık ve sağlık hizmetlerini yönetme 
konusunda bilgi, beceri ve güvene sahip olmasının hasta aktifliği olarak tanımlandığı daha önce 
belirtilmişti. Bu sonuç ile hipertansiyon tanılı hastaların alması gereken sağlık hizmetleri konusunda 
bilgili ve bilinçli olduğu veya doğru yönlendirildiği ve hizmete erişim konusunda sıkıntı yaşanmadığı 
gözler önüne serilmektedir. Literatürde yapılan çalışmalarda hipertansiyon hastalarında hasta 
aktifliğinin hastalığın yönetiminde önemli bir rol oynadığı ve hasta aktifliğinin yüksek olmasının 
hastanın sağlık sonuçlarını iyileştirdiği ve sağlık harcamalarını düşürdüğü ifade edilmiştir (Greene ve 
Hibbard, 2011; Hibbard vd, 2013; Hibbard ve Greene, 2013). Donald ve diğerlerinin (2011) diyabet ve 
kalp hastalığı olan bireyler üzerinde yaptığı çalışmada diyabet hastalarının %83’ünün ve kalp 
hastalarının %74’ünün hasta aktifliğinin 3. ve 4. aşamasında yer aldığını bulmuşlardır.  

Araştırma sonucunda elde edilen diğer bir sonuç ise; hipertansiyon hastalarının tedaviye uyum 
düzeylerinin genel olarak düşük (4,33±2,07) olduğu ve büyük bir bölümünün düşük uyum (%80) 
kategorisinde yer aldığı görülmüştür. Yani hastalar uygun sağlık hizmetine erişip uygun tedavi ve 
tavsiyeleri aldıktan sonra, bu tavsiye ve tedavi programını günlük yaşama adapte etmekte başarılı 
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olamıyorlar. Fazla sayıda ilaç kullanımı, doğru zamanda ve dozda ilaç kullanımının öneminin hastaya 
anlatılamaması, beslenme ve yaşam tarzı ile ilgili verilen tavsiyelerin gerçekçi ve uygulanabilir 
olmaması gibi nedenlerin bu sonucun elde edilmesine katkıda bulunduğu düşünülmektedir. 

Literatür incelendiğinde hipertansiyon hastalarının tedaviye uyum düzeylerinin değerlendirildiği 
çalışmalarda hastaların tedaviye uyum sağlamalarının kullanılan ilacın türüne, uygulanan tedavi 
yöntemine ve uyumun ölçüm aracına göre değişiklik gösterdiğini bulmuşlardır (Wogen vd, 2003; 
Marentette vd, 2002; Hamilton, 2003). Bu araştırmadan elde edilen bulgularla benzer şekilde Zyoud ve 
diğerlerinin (2013) hipertansiyon hastalarında tedaviye uyum düzeyi ile yaşam kalitesi arasındaki 
ilişkiyi değerlendirdikleri çalışmada hastaların büyük bölümünün (%37) tedaviye uyumlarının düşük 
olduğu ve tedaviye uyumları düşük olan hastaların birçoğunun yaşam kalitelerinin de düşük olduğu 
sonucuna ulaşmışlardır. Osamor ve Owumi (2011) tarafından Nijerya’da 440 hipertansiyon hastası 
üzerinde tedaviye uyum düzeylerini değerlendirmek amacıyla yapılan çalışmada hastaların yalnızca 
%51’inin yüksek uyum düzeyine sahip olduğu ve bu hastaların düzenli olarak hastaneye geldikleri ve 
aile bireylerinden ya da arkadaşlarından bu konuda sosyal destek gördükleri bulunmuştur.  Roumie ve 
diğerlerinin (2010) yaptığı çalışmada hipertansiyon hastalarında tedaviye uyum sağlık merkezinin 
sunduğu bakımın değerinin yükselmesiyle artış gösterdiği görülmüştür.  

Çalışmada hipertansiyon hastalarının hasta aktifliği düzeyinin cinsiyete, yaş gruplarına, eğitim 
durumuna, yaşanılan bölgeye, hastalığın uzunluğuna, başka kronik hastalığın varlığına, günlük 
faaliyetleri engelleme durumuna, hastanın kendi tansiyonunu ölçebilmesine ve genel sağlık durumuna 
göre; tedaviye uyum düzeyinin ise yalnızca hastalığın uzunluğuna ve kendi tansiyonunu ölçebilme 
özelliğine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık oluşturduğu görülmüştür (p<0,05). Buna göre 
erkek hastaların kadın hastalardan daha aktif olduğu, yaş arttıkça aktifliğin azaldığı, eğitim düzeyi 
yüksek olanların düşük olanlara ve kentsel bölgede yaşayanların kırsal bölgede yaşayanlara göre daha 
aktif olduğu, hastalığın uzunluğu arttıkça aktifliğin azaldığı, başka bir kronik hastalığı olmayanların 
olanlara göre daha aktif olduğu, hastalığın günlük faaliyetlerini engellediğini düşünen hastaların 
düşünmeyenlere göre daha az aktif olduğu, kendi tansiyonunu ölçebilen hastaların ölçemeyen hastalara 
göre daha aktif olduğu ve genel sağlık durumunu iyi olarak algılayan hastaların en yüksek aktiflik 
düzeyine sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca 2,50-5 yıldır hipertansiyon hastası olan bireylerin 
diğerlerine göre tedaviye daha yüksek düzeyde uyum sağladığı ve kendi tansiyonunu ölçemeyen 
hastaların ölçebilen hastalara göre tedaviye uyum düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür.  

Hibbard ve diğerlerinin (2007) hipertansiyon hastalarının da yer aldığı kronik hastalar üzerinde yaptığı 
çalışmada hasta aktifliği düzeyinin artmasıyla birlikte öz yönetim davranışlarının (diyetine dikkat etme, 
semptomlarını not etme vb.) da geliştiğini ifade etmişlerdir. de Boer ve diğerleri (1997) kronik hastalar 
üzerinde yaptıkları çalışmada kadınlar ve erkeklerin hastalığın tedavisine katılmada benzer sonuçlara 
sahip olduğunu ancak genel popülasyona kıyasla kadınların sağlık hizmetlerini daha fazla kullandığını 
bulmuşlardır.  

Çalışmada hipertansiyon hastalarında hasta aktifliği düzeyi ile tedaviye uyum düzeyleri arasındaki ilişki 
incelenmiş ve istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0,05). Kinney ve diğerlerinin 
(2015) kronik hastalığı olan bireylerde hasta aktifliği, tedaviye uyum, hastaneye yatış ve acil servis 
kullanımı faktörleri arasındaki ilişkiyi incelediği sistematik tarama çalışmasında literatürde hasta 
aktifliği ve tedaviye uyum arasındaki ilişkinin değerlendirildiği çalışmalarda farklılıklar bulunduğu ve 
bu iki faktörün arasındaki ilişkinin varlığına dair kanıtların yetersiz olduğunu başka bir deyişle bir 
ilişkiden söz edilemeyeceğini ifade etmişlerdir. Kukla ve diğerlerinin (2013) şizofreni hastaları üzerinde 
yaptığı çalışmada ise hasta aktifliği düzeyinin yüksek (ortalama olarak 55,6) ve tedaviye uyum 
düzeyinin ise düşük (ortalama olarak 3,4) olduğu bulunmuş ve bu iki faktör arasında istatistiksel açıdan 
herhangi bir ilişki bulunamamıştır.  

Sonuç olarak çalışmada hipertansiyon hastalarının hasta aktifliği düzeyinin yüksek, tedaviye uyum 
düzeyinin ise düşük olduğu, hasta aktifliği ve tedaviye uyum düzeyinin bireysel faktörlerden etkilendiği 
ve hasta aktifliği ile tedaviye uyum düzeyleri arasında herhangi bir ilişkinin olmadığı bulunmuştur.  

Bu araştırmaya katılan hipertansiyon hastalarının birçoğu 41-65 yaş arasında yer almaktadır. Hastaların 
tedaviye uyum düzeylerini artırmak için; hastalara hipertansiyon gibi uzun yıllar kontrol altında 
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tutulması gereken kronik bir durumun varlığı sebebiyle, tedaviye uyum sağlamanın öneminin 
anlatılacağı tedaviye uyum programlarının düzenlenmesi, hasta ve hekim işbirliğinin sağlanarak, verilen 
tedavi ve tavsiyelerin anlaşılır bir şekilde hastaya iletilmesi ve hasta yakınlarıyla iş birliği yapılarak ilaç 
ve tedaviye uyumun sağlık personelince kontrolünün sağlanması önerilebilir. Hastanın tedaviye 
uyumunun artırılmasında; hastanın hayati bulgu ve takiplerinin sağlık personeli ve hastanın kendisi 
tarafından daha kolay yapılabilmesi, acil durumlarda hızlı müdahale ve iletişimin sağlanabilmesi, hekim 
kontrolleri, ilaç alma saati, gün içinde tansiyon takibi saatlerinin hatırlatılabilmesi amacıyla mobil sağlık 
sistemlerinin geliştirilmesi ve kullanılmasının çok önemli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca hastanın 
bağlı bulunduğu aile sağlığı merkezi tarafından hastanın uygun aralıklarla takibi sağlanarak, hasta 
yakınlarıyla işbirliği yapılması ve tansiyonu kontrol altında tutacak yaşam tarzı değişiklikleri konusunda 
bilgilendirme ve yönlendirme yapılması gerektiği düşünülmektedir. Bu araştırmada hipertansiyon tanısı 
alan hastaların tanı aldıktan sonraki 2,5 ile 5 yıllık dönem hasta aktifliği düzeyinin en yüksek olduğu 
dönem olarak bulunduğundan yeni tanı alan hastalarda hasta ve yakınlarının tedavi sürecine aktif 
katılımı sağlanarak uyum düzeyleri artırılabilir. Böylece hastaların tedaviye uyumunda artış sağlanacak 
olup, aynı zamanda hasta tedavi masraflarında, hastaneye yatış sayılarında ve acil servise başvuru 
sayılarında da azalma olacaktır. Ayrıca tedaviye uyum sağlandığında ilaçlar ve diyet programı doğru 
şekilde kullanılacağından hastalığa ilişkin komplikasyonlar daha az görülecek ve hastanın yaşam kalitesi 
iyileştirilmiş olacaktır. 

Bu araştırma bir devlet üniversitesi tıp fakültesi hastanesinde gerçekleştirildiğinden sonuçların 
genellenmesi konusunda birtakım sınırlılıklar bulunmaktadır. Ayrıca hasta aktifliği ve tedaviye uyum 
düzeyini etkilediği düşünülen farklı özellikler ve durumlar da dikkate alınarak yapılacak olan 
çalışmaların geliştirilmesi önerilmektedir. Çalışmadan elde edilen sonuçların hipertansiyon hastalarında 
hasta aktifliği ve tedaviye uyum düzeylerinin geliştirilmesine ilişkin faaliyetlere önemli katkılarda 
bulunacağı düşünülmektedir.  
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HASTALARIN HASTA KARŞILAMA HİZMETLERİNDEN 
MEMNUNİYETLERİNİN HASTANE TERCİHLERİNE, HİZMET 

KALİTESİ ALGILARINA VE ALDIKLARI HİZMETTEN 
MEMNUNİYETLERİNE ETKİSİ 

Özgün Ünal1 
Mahmut Akbolat2 
Mustafa Amarat3 

Özet 

Sağlık kuruluşları rekabet üstünlüğü sağlayabilmek için hastalarını memnun etmeli ve kuruma karşı tutumlarını 
olumlu hale getirmelidir. Bunu sağlamak için sağlık kuruluşları hastaneyi tercih eden hastanın hastaneye 
gelişinden çıkışına kadar yaşadığı deneyimleri mümkün olan en iyi şekilde yaşamalarını sağlamalıdır. Bu 
çalışmanın amacı hastaların hasta karşılama hizmetlerinden memnuniyetlerinin hastane tercihlerine, hizmet 
kalitesi algılarına ve aldıkları hizmetten memnuniyetlerine etkisi olup olmadığının belirlenmesi oluşturmaktadır. 
Bu çalışmanın amacı hastaların hasta karşılama hizmetlerinden memnuniyetinin hastane tercihlerine, hizmet 
kalitesi algılarına ve aldıkları hizmetten memnuniyetlerine etkisi olup olmadığının belirlenmesi oluşturmaktadır. 
Bu amaçla 550 kişiye anket uygulanmıştır. Bununla birlikte Temizlik ve Hijyen ile Yardımcı Sağlık Personeli 
boyutlarının Daha Sonra Hizmet Alma Düşüncesine anlamlı etkisi bulunmamaktadır. Bu iki boyut dışında 
karşılama hizmetlerinden memnuniyet boyutlarının hepsi, daha sonra hizmet alma düşüncesi, hizmet kalitesi algısı 
ve genel memnuniyeti pozitif yönlü etkilemektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda sağlık kuruluşları hastalarını 
memnun etmek ve tekrar hastaneleri seçmelerini sağlamak adına hastane karşılama hizmetlerine önem vermeleri 
ve geliştirmeleri önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Karşılama Hizmetleri, Hasta Memnuniyeti, Hastane Tercihi, Hizmet Kalitesi Algısı. 

THE EFFECT OF SATISFACTION WITH PATIENT WELCOME SERVICES ON PATIENTS 
HOSPITAL PREFERENCE, PERCEIVED QUALITY OF SERVICE AND PATIENT SATISFACTION 

Abstract 

Healthcare providers must satisfy their patients and make their attitude towards the institution positive in order 
to provide competitive advantage. To achieve this, healthcare providers must provide the best possible way of 
experiencing the patient's experience, from the admission to the hospital to the exit of the hospital. The aim of this 
study is to determine the effect of patients' satisfaction with patient services on hospital preferences, on service 
quality perceptions and on satisfaction with the services they receive. For this purpose, 550 questionnaires were 
applied. According to the correlation analysis in the research, there is a positive relationship between the 
satisfaction level of the patients' services and hospital prefer again, perceived service quality and overall 
satisfaction. However, there is no significant effect of the hygiene aspects and of the Assistant Health Staff on the 
hospital prefer again. Apart from these two dimensions, satisfaction dimensions of reception services positively 
affect hospital prefer again, service quality perception and overall satisfaction. In line with these conclusions, it 
is suggested that healthcare institutions should give importance to and improve the hospitality services in order 
to satisfy their patients and to select them again. 

Key Words: Patient Welcome Services, Patient Satisfaction, Hospital Preference, Perceived Quality of Service. 

1. Giriş 

Tüm sektörlerden kuruluşları yoğun şekilde etkileyen rekabet sağlık kuruluşlarını da ciddi olarak 
etkilemektedir. Bu sert rekabet ortamında yer alan sağlık kuruluşları, varlıklarını sürdürebilmek ve 
karlılıklarını maksimum seviyeye çıkartabilmek için mevcut hastalarını korumak ve yeni hastalar 
kazanmak zorundadırlar (Chang et al., 2011:91). Sağlık kuruluşları, sağlık hizmetleri müşterisi olan 

                                                      
1 Arş. Gör., Sakarya Üniversitesi, ozgununal@sakarya.edu.tr 
2 Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, makbolat@sakarya.edu.tr 
3 Arş. Gör., Sakarya Üniversitesi, mustafaamarat@sakarya.edu.tr 
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hastalarını kaybetmemek ve tekrar kendilerini tercih etmelerini sağlamak için öncelikle sundukları 
hizmetin kalitesini arttırmak durumundadırlar (Yusri et al., 2017:329). 

Son yıllarda sağlık kuruluşlarında hastalar müşteri olarak kabul edilmektedir (Kleeberg et. al., 2008:947; 
Taşlıyan ve Gök, 2012:75). Bunun sonucu olarak hastaların bakım kalitesini nasıl algıladıklarının önemi 
artmış ve müşteri memnuniyeti hizmet kalite ölçütü olarak kullanılmaya başlanmıştır (Kleeberg et. al., 
2008:947; Williams et. al., 1998:1351). Hasta memnuniyetinin ölçümü hastaların görüşlerini 
kapsamakta ve hastaların ihtiyaçlarının ne ölçüde karşılandığına ilişkin algılarının belirlenmesini 
sağlamaktadır (Lis et. al., 2009: 287). Aynı zamanda sağlığın ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesini 
amaçlayan uygulamaların da odak noktası haline gelmiştir (Zgierska et. al., 2014:437). 

Hastaların almış oldukları sağlık hizmetlerinden memnuniyetleri hastaneye ilk girişlerinden, hastaneden 
ayrılışlarına kadar ki süre zarfında edindiği deneyimler ile şekillenmektedir (Kalfa, 2016:6). Dolayısıyla 
personel hasta ilişkileri, hekim davranışı, hemşire-hasta etkileşimi, bilgilendirme, beslenme hizmetleri, 
fiziksel ve çevresel koşullar, bürokrasi, güven ve ücret hasta memnuniyetini etkileyen temel faktörler 
arasında sayılabilir (Kavuncubaşı ve Yıldırım, 2010: 480).  

Bu çalışmada Güllüpunar (2016)’ın çalışmasında hastane karşılama süreçlerine ilişkin yapmış olduğu 
sınıflandırma dikkate alınacaktır. Bu sınıflandırma; temizlik ve hijyen (yemeklerin ve hastane fiziksel 
ortamının temizlik ve hijyeni); doktor (doktorun hastaya ilgi göstermesi, zaman ayırması, iletişim 
kurması vb.); danışma ve yönlendirme (karşılama, yönlendirme ve bilgilendirme); yardımcı sağlık 
personeli (hemşirelerin ve diğer sağlık personelinin ilgisi, nezaketi ve güler yüzlülüğü) ve fiziki 
yönlendirme (hastanedeki levhalar, tabelalar, hasta çağırma monitörleri vb.) faktörlerinden 
oluşmaktadır. 

Sağlık hizmeti sunumunun ana aktörleri hekimlerdir (Ünal, 2016:50) ve sağlık personelleri içerisinde 
hastalara karşı tutumlarda en önemli rolü hekimler oynamaktadır. Dolayısıyla hasta hekim ilişkisi, 
hastaların memnuniyetini, hekime güvenini, tedaviye katılımını, tedavi sürecinin etkinliğini, başarılı 
tedavi sonuçlarını ve hasta bağlılığını diğer sağlık profesyonelleriyle ilişkilerine oranla daha çok 
etkilemektedir (Little et. al., 2001: 909; Desmond and Copeland, 2010: 2; Hsieh et al., 2017:59).  

Hastaların, sağlık hizmetlerini değerlendirmelerinde etkili olan faktörlerden birisi de yardımcı sağlık 
personelidir. Yardımcı sağlık personeli hemşirelerden ve diğer hastane personelinden (laborant, 
görüntüleme teknikeri/teknisyeni, tıbbi sekreter vb.) oluşmaktadır (Güllüpunar, 2016:904). Hemşirenin 
temel görevi, sağlıklı veya hasta bireye yardım etmektir. Diğer sağlık personeli (laborant, görüntüleme 
teknikeri vb.) ise hastaya daha çok hizmet yönetimi için yardımcı olmaktadır. Hemşirenin ve diğer sağlık 
personelinin hastayla kurduğu iletişim ve hastaya yaklaşımı, hastanın sağlık hizmeti süreçlerine ilişkin 
algılarını etkileyebilmektedir (Tengilimoğlu vd., 2017:365). 

Hastanelerde farklı bilim dallarının ve birçok hizmetin bir arada yer alması hastalar açısından 
karmaşıklığa yol açmaktadır. Bu durum hem hastanın bilgisizliğini artırmakta hem de hasta ile sağlık 
personeli arasında dil sorununa neden olmaktadır. Bu nedenle hastanelerde danışmanlık hizmetleri, 
temel yönetim süreçlerinden biri haline gelmektedir (Güllüpunar, 2016:904). Bununla birlikte 
hastanelerin, mimari açıdan karmaşık yapılar olması danışma memurlarının varlığına duyulan 
ihtiyacı artırmaktadır (Tengilimoğlu vd. 2017: 276). Bu durumda hastanın ihtiyaç duyduğunda 
danışma memurlarına ulaşabilmesi ve onlardan gerekli yardımı alabilmesi hastaların, sağlık 
hizmetleri değerlendirmelerinde etkili olan faktörlerden birisi olacaktır. 
Sağlık hizmeti sunan hastanelerde fiziksel ortam, hastanın sağlık hizmetlerini satın alma kararını 
vermesinde ve satın aldığı hizmetten memnun kalmasında hatta hizmeti tekrar satın almasında önemli 
bir faktördür (Güllüpunar, 2016:903). Bu nedenle sağlık hizmetinin sunulduğu fiziksel ortam içinde 
temizlik ve hijyen (Büber ve Başer 2012: 272), hastanedeki yönlendirme levhaları (Tengilimoğlu vd. 
2017: 352) gibi hastanın fiziksel ortama ilişkin algıları hastanın sağlık hizmetleri değerlendirmesinde 
etkili olabilmektedir. 

Bütün bu bilgiler ışığında çalışmanın amacını hastaların hasta karşılama hizmetlerinden 
memnuniyetlerinin hastane tercihlerine, hizmet kalitesi algılarına ve aldıkları hizmetten 
memnuniyetlerine etkisi olup olmadığının belirlenmesi oluşturmaktadır. 

1780



 
   

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

2. Yöntem 

Araştırma Mart-Haziran 2018 tarihinde, Sakarya İl merkezinde hizmet sunan sağlık kuruluşlarından en 
az bir kere hizmet almış olan bireyler ile gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda araştırma evreni açıkça 
belirlenememiş olup net bir örneklem sayısı belirlenememiştir. Ancak örneklem büyüklüğü arttıkça 
evreni temsil kapasitesi artacağından 550 kişilik bir örneklem grubuna anket uygulaması yapılmıştır. 
Veriler üç kısımdan oluşan bir anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Anket formunun birinci kısmında 
katılımcıların yaşları, medeni durumları, cinsiyetleri ve en son hizmet aldıkları hastane gibi sorulardan 
oluşan sosyo demografik bilgiler soru formu kullanılmıştır. Anketin ikinci kısmında Güllüpunar (2016) 
tarafından Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire 
Başkanlığı tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesine dönük olarak hazırlanmış olan anket 
formlarındaki sorulardan da yararlanılarak oluşturulan hastanelerde karşılama hizmetleri ile ilgili ölçek 
kullanılmıştır. Anketin üçüncü kısmında ise servperf ölçeğinin son üç maddesinden oluşan daha sonra 
hizmet alma düşüncesi, hizmet kalitesi algısı ve memnuniyet ile ilgili sorular kullanılmıştır. Elde edilen 
verilerin analizinde SPSS ve Smart PLS 3 programlarından yararlanılmıştır. Verilerin analizinde 
tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, güvenilirlik analizi, korelasyon analizi ve yapısal eşitlik modeli 
kullanılmıştır. 

3. Bulgular 

Araştırmada kullanılan hastanelerde karşılama hizmetleri ölçeğinin geçerlilik çalışması Güllüpunar 
(2016) tarafından yapıldığı için araştırma kapsamında tekrar geçerlilik çalışması yapılmamıştır. Ancak 
Smart PLS 3 programında araştırma modeli kurulup analizler yapılırken Doktor boyutundan 1 soru, 
Danışma ve Yönlendirme boyutundan 1 soru, Yardımcı Sağlık Personeli boyutundan 1 soru ve Fiziki 
Yönlendirme boyutundan 1 soru olmak üzere toplam 4 soru bozuk değerler verdiğinden araştırmadan 
çıkartılmıştır. Bu sorular doktor boyutundan “Hastanede ihtiyaç halinde doktora kolaylıkla 
ulaşılabiliyor”; danışma ve yönlendirme boyutundan “Hastaneye adım attığımda danışabileceğim bir 
birimi/görevliyi kolaylıkla bulabiliyorum”; Yardımcı Sağlık Personeli boyutundan “Sağlık personeli 
hastanın kişisel mahremiyetine özen gösterir” ve Fiziki Yönlendirme boyutundan “Polikliniklerde hasta 
çağırma monitörü açık ve şeffaf bir şekilde görülüyor” sorularıdır. Bozukluk yaratan sorular 
araştırmadan çıkartıldığında oluşan güvenilirlik değerleri tablo 1’de görülmektedir. Buna göre 
çalışmada kullanılan ölçeğin güvenilirlik değerlerinin yüksek olduğu söylenebilir. 

Tablo 1. Güvenilirlik Analizi 

  Cronbach's 
Alpha 

CR* 
 ≥70 

AVE** 
≥50 

Danışma ve Yönlendirme 0,869 0,902 0,605 
Doktor 0,894 0,919 0,655 
Fiziki Yönlendirme 0,844 0,890 0,617 
Temizlik ve Hijyen 0,856 0,893 0,582 
Yardımcı Sağlık Personeli 0,860 0,896 0,589 

*Composite Reliability, ** Average Variance Extracted (AVE) 

Katılımcıların sosyo demografik bulguları tablo 2’de görülmektedir. Buna göre katılımcıların %55,45’i 
kadın %44,55’i erkek; %51,64’ü evli, %48,36’sı bekardır. Katılımcıların çoğunluğu 22-29 yaş 
aralığındadır. Katılımcıların yarsından fazlası Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden 
hizmet alırken yaklaşık %26’sı özel hastanelerden hizmet almaktadır. Katılımcıların %57,45’i yılda 4 
defa veya daha az hastaneye giderken %40,18’i yılda en az 5 defa hastaneye gitmektedir. 

 

Tablo 2. Sosyo Demografik Bulgular 

  Sayı % 
Cinsiyet Kadın 305 55,45 
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Erkek 245 44,55 

Medeni Durum 
Evli 284 51,64 
Bekâr 266 48,36 

Yaş 

21 Yaş ve altı 72 13,09 
22-29 yaş arası 171 31,09 
30-39 yaş arası 116 21,09 
40Yaş ve üzeri 127 23,09 

En Son Hizmet Alınan 
Hastane 

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 276 50,18 
Yenikent Devlet Hastanesi 87 15,82 
Adatıp Hastanesi 61 11,09 
Özel Beyhekim Hastanesi 17 3,09 
Özel Konak Hastanesi 54 9,82 
Toyota Acil Yardım Hastanesi 19 3,45 
Vatan Hastanesi 13 2,36 
Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi 23 4,18 

Hastaneye Gidiş Sıklığı 
Yılda 4 Defa ve Altı 316 57,45 
Yılda 5 defa ve Üstü 221 40,18 

Araştırmada yapılan korelasyon analizi sonuçları Tablo 3’de yer almaktadır. Buna göre hastaların hasta 
karşılama hizmetlerinden memnuniyet boyutlarının tamam ile daha sonra hizmet alma düşüncesi, hizmet 
kalitesi algısı ve genel memnuniyet arasında pozitif yönlü ilişki bulunmaktadır. 

Tablo 3. Korelasyon Analizi Sonuçları 

  1 2 3 4 5 6 7 
1. Temizlik ve Hijyen 1             
2. Doktor ,637** 1           
3. Danışma ve Yönlendirme ,591** ,586** 1         
4. Yardımcı Sağlık Presoneli ,608** ,612** ,615** 1       
5 Fiziki Yönlendirme ,486** ,469** ,434** ,494** 1     
6. Daha Sonra Hizmet Alma Düşüncesi ,413** ,468** ,486** ,441** ,400** 1   
7. Hizmet Kalitesi Algısı ,492** ,517** ,524** ,488** ,391** ,679** 1 
8. Memnuniyet ,530** ,575** ,555** ,522** ,426** ,711** ,844** 

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

Araştırma kapsamında kurulan model şekil 1’de modelin çıktılarına ilişkin bilgiler ise tablo 4 ve tablo 
5’te görülmektedir. Buna göre Temizlik ve Hijyenin ile Yardımcı Sağlık Personeli boyutlarının Daha 
Sonra Hizmet Alma Düşüncesine anlamlı etkisi bulunmamaktadır (Tablo 4). Bu iki boyut dışında 
karşılama hizmetlerinden memnuniyet boyutlarının hepsi, daha sonra hizmet alma düşüncesi, hizmet 
kalitesi algısı ve genel memnuniyeti pozitif yönlü etkilemektedir (Tablo 4, Tablo 5).  
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Tablo 4. T Değerleri 

  t p 
Danışma ve Yönlendirme -> Hizmet Kalitesi Algısı 4,824 0,000 
Danışma ve Yönlendirme -> Memnuniyet 4,849 0,000 
Danışma ve Yönlendirme -> Daha Sonra Hizmet Alma Düşüncesi 4,924 0,000 
Doktor -> Hizmet Kalitesi Algısı 4,585 0,000 
Doktor -> Memnuniyet 5,652 0,000 
Doktor -> Daha Sonra Hizmet Alma Düşüncesi 3,577 0,000 
Fiziki Yönlendirme -> Hizmet Kalitesi Algısı 1,993 0,047 
Fiziki Yönlendirme -> Memnuniyet 2,197 0,028 
Fiziki Yönlendirme -> Daha Sonra Hizmet Alma Düşüncesi 3,232 0,001 
Temizlik ve Hijyen -> Hizmet Kalitesi Algısı 2,345 0,019 
Temizlik ve Hijyen -> Memnuniyet 2,792 0,005 
Temizlik ve Hijyen -> Daha Sonra Hizmet Alma Düşüncesi 0,443 0,658 
Yardımcı Sağlık Personeli -> Hizmet Kalitesi Algısı 2,199 0,028 
Yardımcı Sağlık Personeli -> Memnuniyet 2,081 0,038 
Yardımcı Sağlık Personeli -> Daha Sonra Hizmet Alma Düşüncesi 1,700 0,090 

 

Tablo 5. Model Çıktısı 

  Hizmet Kalitesi Algısı Memnuniyet 
Daha Sonra 

Hizmet Alma 
Düşüncesi 

Danışma ve Yönlendirme 0,232 0,223 0,249 
Doktor 0,197 0,248 0,181 
Fiziki Yönlendirme 0,085 0,093 0,152 
Temizlik ve Hijyen 0,122 0,118 0,022 
Yardımcı Sağlık Personeli 0,109 0,100 0,089 

4. Sonuç 

Araştırma hastaların hastane karşılama hizmetlerinden memnuniyetinin daha sonra hizmet alma 
düşüncesine, hizmet kalite algısına ve hastanın genel memnuniyetine etkisini belirlemek amacıyla 
gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre hastanelerde çalışan doktorlardan duyulan memnuniyet 
daha sonra hizmet alma düşüncesini, hizmet kalite algısını ve hastanın genel memnuniyetini pozitif 
yönlü etkilemektedir. Bu sonuçlar literatürdeki sonuçlar ile birbirinin desteklemektedir (Keating et. al, 
2002:37; Klaus and Maklan, 2013:235).  
Araştırmanın bir diğer sonucu yardımcı sağlık personelinden duyulan memnuniyetin hizmet kalitesi 
algısı ile genel memnuniyeti pozitif yönlü etkilediğini göstermektedir. Buna karşılık hastaların hastaneyi 
tercih etmelerinde yardımcı sağlık personelinin bir etkisi bulunmamaktadır. Bu sonuç literatürdeki 
bilgiler ile tezatlık göstermektedir. Lane ve Lindquist (1988:7) yardımcı sağlık personelinin hastane 
tercihinde önemli bir etken olduğunu belirtmektedir. Çalışmada elde edilen sonuç Türkiye şartlarında 
kabul edilebilir bir sonuçtur. Zira hastalar hastaneye gittiklerinde genel olarak aynı hekimi görseler dahi 
personel sirkülasyonu nedeniyle aynı yardımcı sağlık personelini göremeyebiliyorlar. Özellikle ayaktan 
hizmet alan hastaların hizmet alımı esnasında yardımcı sağlık personeli ile çok fazla etkileşimde 
bulunmuyor olması bu sonucu açıklayabilir. 
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Araştırmanın sonuçlarından biriside danışma ve yönlendirme hizmetlerinden memnuniyetin ve fiziki 
yönlendirmeden memnuniyetin daha sonra hizmet alma düşüncesini, hizmet kalite algısını ve hastanın 
genel memnuniyetini pozitif yönlü etkilediğidir. Bununla beraber hastanenin temizlik ve hijyeninin 
genel memnuniyetini ve hizmet kalite algısını pozitif yönlü etkilemesine karşılık daha sonra hizmet alma 
düşüncesini etkilememsidir. Bu sonuca göre temizlik ve hijyen her ne kadar memnuniyeti etkileyen bir 
faktör olsa da hastalar daha sonra hastaneyi tercih etmede bu faktörü göz önüne almamaktadır. Bu 
sonuçlar literatürdeki sonuçlar ile farklılıklar göstermektedir. Şantaş ve arkadaşları (2016:27)’da 
kuruluşun temizlik ve hijyenini kuruluş tercihinde önemli bir faktör olarak göstermiştir. 
Araştırmadan elde edilen sonuçlar hasta memnuniyeti, hastanın hizmet kalite algısı ve daha 
sonra hizmet alma düşüncesini etkileyen ve etkilemeyen faktörleri ortaya koymaktadır. Bu 
sonuçlar doğrultusunda sağlık kuruluşları hastalarını memnun etmek ve tekrar hastaneleri 
seçmelerini sağlamak adına hastane karşılama hizmetlerine önem vermeleri ve geliştirmeleri 
önerilmektedir. 
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SAĞLIK OKURYAZARLIĞININ GELİŞTİRİLMESİNDE 
ÇEŞİTLİ KİŞİ VE KURULUŞLARIN ROLLERİ  

Mesut Teleş1 
Sıdıka Kaya2 

Özet 

Genel olarak, düşük sağlık okuryazarlığı düzeyinin sanılandan daha yaygın olduğu ve bireysel sağlık 
okuryazarlık düzeyi düşük olan insanların olumsuz sonuçları yaşama olasılıklarının daha fazla olduğu tahmin 
edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, başta düşük sağlık okuryazarlığı becerisine sahip kişiler olmak üzere, tüm 
toplumda sağlık okuryazarlığının geliştirilmesine yönelik kullanılabilecek yaklaşımlar çerçevesinde çeşitli kişi ve 
kuruluşların rollerinin neler olabileceğini tartışmaktır. Çalışmada, sağlık okuryazarlığının geliştirilmesine 
yönelik kimin, ne rolünün olduğu; 1) sağlık hizmeti tüketicilerinin rolü, 2) sağlık hizmeti sunucularının rolü, 3) 
yerel düzeyde sağlık hizmeti sunan kuruluşların rolü, 4) resmi kuruluşlar, düzenleyiciler, tavsiye organları ya da 
sağlık ve eğitim politikalarının rolü, 5) eğitim ve öğretim kuruluşlarının rolü ve 6) destek hizmetleri ve diğer 
kuruluşların rolü olmak üzere altı alt başlıkta incelenmiştir. Çalışma sonucunda, sağlık okuryazarlığı 
becerilerinin geliştirilmesi için, başta sağlık hizmeti tüketicileri ve sunucuları olmak üzere, herkesin sorumluluk 
alması ve üzerine düşeni yapması gerektiği yönünde önerilerde bulunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Sağlık okuryazarlığını geliştirme, sağlık hizmeti tüketicilerinin rolü, sağlık hizmeti 
sunucularının rolü, öğrenileni geri anlatma yöntemi, “bana-üç şey-sor” yöntemi 

 

 

ROLES OF VARIOUS PERSONS AND ORGANIZATIONS IN THE IMPROVEMENT OF HEALTH 
LITERACY 

Abstract 

It has been generally estimated that low health literacy is more widespread than it is thought and people with 
low levels of health literacy are more likely to experience adverse outcomes. The purpose of this study is to 
discuss what could be the roles of various individuals and organizations in the context of approaches that can be 
used to improve health literacy in the whole community, particularly those with low health literacy skills. In the 
study, who has what kind of a role in the improvement of health literacy has been examined in six subtitles; 1) 
the role of healthcare consumers, 2) the role of healthcare providers, 3) the role of organizations that provide 
healthcare services at a local level, 4) the role of government organizations, regulators and bodies that advise 
on or set health and education policy, 5) the role of education and training organizations, 6) the role of support 
services and other organizations. As a result of the study, it has been suggested that everyone should take 
responsibility and dedicate to the improvement of health literacy skills, particularly healthcare providers and 
consumers. 

 

Key Words: Health literacy improvement, the role of healthcare consumers, the role of healthcare providers, 
teach-back method, “ask-me-three” method 

 

1. Giriş 

Modern sağlık sistemleri sağlık tüketicilerinin taleplerini daha karmaşık hale getirmektedir. Sağlık 
hizmetlerinin kullanımında bireylerin katılımı artarken, onlardan bilgiye ulaşma, haklarını ve 
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sorumluluklarını anlama, sağlık kararlarını alma konularında yeni roller üstlenmeleri talep 
edilmektedir (Institute of Medicine, [IOM], 2001). Bu beklentilerin gerçekleşmesi ise, kişilerin 
sağlıkla ilgili konularda bilgi ve yeterlilik sahibi olmaları, yani yeterli düzeyde bir sağlık 
okuryazarlığına sahip olmaları ile mümkündür. 

Sağlık okuryazarlığı kavramının kökeni genel okuryazarlık alanına dayanmaktadır (Çınarlı, 2004). 
Genel olarak okuryazarlık, bir kişinin toplumda işlevlerini yerine getirebilmesi, hedeflerine 
ulaşabilmesi, bilgi ve potansiyelini geliştirebilmesi için basılı ve yazılı bilgileri kullanabilme 
kapasitesi olarak tanımlanmaktadır (Sørensen vd., 2012). HLS-EU Consortium (The European Health 
Literacy Survey Consortium) (2012) tarafından yapılan sağlık okuryazarlığı tanımı ise şu şekildedir; 
“sağlık okuryazarlığı; okuryazarlık ile ilişkilidir ve insanların hayatı boyunca yaşam kalitesini devam 
ettirmesi ve geliştirmesi için günlük hayatta sağlık hizmetleri, hastalıktan korunma ve sağlığın 
geliştirilmesi ile ilgili yargıda bulunması ve kararlar alması amacıyla sağlık bilgisine erişme, sağlık 
bilgisini anlama, değerlendirme ve uygulama için onların bilgisini, motivasyonunu ve yeterliliklerini 
gerektiren bir kapsama sahiptir.” Görüleceği üzere sağlık okuryazarlığı, bilişsel ve sosyal beceriler 
kadar kişinin sağlık bilgisine ulaşma motivasyonunu da içermektedir. Çok genel olarak belirtmek 
gerekirse, bireylerin muhatap oldukları eğitim sistemi, kültürel ve toplumsal faktörler ve sağlık sistemi 
potansiyel olarak sağlık okuryazarlığını etkilemekte ve şekillendirmekte, bu faktörler ise nihayetinde 
sağlık sonuçlarını etkilemektedir (Durusu Tanrıöver vd., 2014). 

Sağlık okuryazarlığı önemlidir, çünkü bireylerin sağlık okuryazarlığı düzeyi ile sağlık sonuçları 
arasında ilişki olduğuna dair tutarlı kanıtlar vardır. Genel olarak, bireysel sağlık okuryazarlık düzeyi 
düşük olan insanların olumsuz sonuçları yaşama olasılıklarının 1,5-3 kat daha fazla olduğu tahmin 
edilmektedir (Australian Commission on Safety and Quality in Health Care [ACSQHC], 2013). 
Berkman ve diğerleri (2011) tarafından yapılan bir sistematik derleme çalışmasında düşük sağlık 
okuryazarlığı ile hasta sonuçları arasındaki ilişkiler incelenmiş ve yapılan inceleme sonucunda, düşük 
sağlık okuryazarlığı ile daha çok hastaneye yatış, daha sık acil servis kullanımı, koruyucu sağlık 
hizmetlerinden mamografi çektirme ve grip aşısı yaptırma oranının daha düşük olması, uygun ilaç 
kullanım düzeyinin daha düşük olması, sağlık mesajlarını ve etiketleri yorumlayabilme kabiliyetinin 
daha düşük olması, sağlık statüsünün zayıf olması ve daha yüksek ölüm oranı arasında anlamlı ilişkiler 
bulunmuştur (Berkman vd., 2011). Yapılan çalışmalar sağlık okuryazarlığı ile sağlık hizmeti kullanımı 
ve maliyeti arasında ilişki olduğunu göstermektedir. IOM (2004) tarafından düşük sağlık okuryazarlığı 
ve sağlık hizmetleri arasında; hastalık ve hastalığın tedavisi hakkında azalan bilgi, artan yatış oranları, 
azalan koruyucu sağlık hizmetleri kullanımı ve artan sağlık hizmetleri maliyetinin dahil olduğu dört 
genel ilişki tespit edilmiştir. 

Sağlık okuryazarlığı kaliteli bakım için bir temeldir ve IOM’nin  “Kalite Uçurumu Raporu: 21. Yüzyıl 
İçin Yeni Bir Sağlık Sistemi (Quality Chasm Report: A New Health System For The 21st Century)” 
isimli raporunda açıklanan kalite iyileştirmenin 6 amacından 3’ü ile ilişkilidir. Bunlar; güvenlik, hasta 
merkezli bakım ve adil tedavidir (IOM, 2001). Bu 3 amacın her birinin sağlık okuryazarlığıyla olan 
ilişkisi örneklerle aşağıda kısaca açıklanmıştır (Abrams vd., 2014). 

Güvenlik (Safety): Güvenlik, sağlık hizmeti alan ve yardım etme niyeti olunan hastalarda 
yaralanmaların önlenmesidir (IOM, 2001). Sağlık okuryazarlığı açısından, örneğin hastalara ilaç 
tedavisinin verildiği anda sade bir dilin ve öğrenileni geri anlatma tekniğinin kullanılması, ilaç 
hatalarını azaltmaya ve uyumu artırmaya yardımcı olabilir (Abrams, 2014). İlaç hataları tıbbi hataların 
en yaygın olanıdır ve ilaç hatalarının çoğu hastaların ilaçlarını nasıl alacaklarını anlamadıkları için 
olmaktadır. ABD’de yapılan bir çalışmada, “günde iki kez ağız yoluyla iki tablet” talimatını, düşük 
okuryazar olan kişilerin %71’i doğru anlamış ve sadece %35’i uygulamasını doğru gösterebilmiştir 
(North Carolina Institute of Medicine [NC IOM], 2007). 

Hasta merkezli bakım (Patient-centered care): Hasta merkezli bakım, bireysel hasta tercihlerine, 
ihtiyaçlarına ve değerlerine saygılı ve duyarlı ve tüm klinik kararlarda hasta değerlerini dikkate alacak 
şekilde sağlık hizmetinin sunulmasıdır (IOM, 2001). Hastaların seçenekleri anladığından emin olma 
ve karar verme sürecine dahil edilmeleri, onların ihtiyaç duyduğu ve istediği bakımı alabilmelerine 
yardımcı olur. İnsanların yaşam tarzlarını anlamak, öz-bakım bilgilerini (self-care information)  
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kullanılabilir hale getirebilmek ve kişisel eylem planlarını ayarlamaya yardımcı olabilmek için 
önemlidir (Abrams vd., 2014). 

Adil tedavi (Equitable treatment): Adil tedavi, sağlık hizmetinin cinsiyet, etnik köken, coğrafi konum 
ve sosyoekonomik statü gibi kişisel özelliklerden dolayı kalitesinin değişmeyecek şekilde 
sunulmasıdır (IOM, 2001). Sağlık okuryazarlığı açısından iletişimi ele alacak olursak, anlaşılır iletişim 
sağlık adaletsizliklerini ortadan kaldırma, kültürel ve dilsel yetkinlikleri inşa etme çabalarının anahtarı 
konumunda olacaktır. Bu durum, yorumlama ve çeviri hizmetleri süresince kültürel ve dil 
farklılıklarını anlamayı ve bu farklılıklara yanıt vermeyi içermektedir (Abrams vd., 2014). 

Sağlık okuryazarlığı giderek akreditasyon ve kalite bakım programları tarafından da kabul 
edilmektedir. Joint Commission (2007) sağlık okuryazarlığının önemini “Hasta bakımında, düşük 
sağlık okuryazarlığının ve etkisiz iletişimin negatif etkileri minimize edilmeksizin hastaların güvenliği 
garanti edilemez.” maddesiyle açıkça ifade etmektedir. Almanya’da 2002 yılında hastalık yönetim 
programları uygulanmaya başlamadan önce, kronik hastalıkların önlenmesi ve yönetimindeki kalite 
uçurumuna yol açan sorunlardan bir tanesi, sağlık okuryazarlığının eksikliği olarak belirlenmiştir 
(Akalın vd., 2012). 

Durusu-Tanrıöver ve diğerleri (2014) tarafından Avrupa Birliği-Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği (The 
European Health Literacy Survey - HLS-EU) kullanılarak Türkiye geneli 23 ilde 4924 kişi üzerinde 
yapılan araştırma, Türkiye’de sağlık okuryazarlığı alanında yapılan ilk saha araştırması özelliğini 
taşımaktadır. Araştırmada, katılımcıların %24,6’sı yetersiz sağlık okuryazarlığı, %40,1’i sorunlu 
sağlık okuryazarlığı, %27,8’i yeterli sağlık okuryazarlığı, %7,6’sı ise mükemmel sağlık okuryazarlığı 
kategorisinde yer almıştır. Bu sonuca göre, Türkiye’deki erişkin toplumun %64,6’sının (yaklaşık 35 
milyon kişinin) sorunlu veya yetersiz sağlık okuryazarlığı kategorisinde yer alabileceği tahmin 
edilmiştir (Durusu-Tanrıöver vd., 2014). HLS-EU Consortium (2012) tarafından sekiz Avrupa 
ülkesinde (Avusturya, Bulgaristan, Almanya, Yunanistan, İrlanda, Hollanda, Polonya ve İspanya) 
toplam 8102 katılımcı üzerinde, yine aynı ölçek kullanılarak yapılan bir çalışmada katılımcıların 
%12,4’ü yetersiz, %35,2’si sınırlı, %36,0’ı yeterli, %16,5’i ise mükemmel sağlık okuryazarlığı 
düzeyinde bulunmuştur. Belirtilen çalışmada katılımcılar sağlık okuryazarlığı düzeylerine göre iki 
kategoride değerlendirildiğinde; %47,6’sının yetersiz veya sınırlı sağlık okuryazarlığı düzeyinde iken 
%52,5’inin ise yeterli veya mükemmel sağlık okuryazarlığı düzeyinde olduğu görülmüştür.  

Bu sonuçlardan anlaşılacağı üzere, daha kaliteli sağlık hizmeti sunumuna ulaşabilmek için, toplumun 
sağlık okuryazarlık düzeyini iyileştirecek ciddi adımların en kısa zamanda atılması gerekmektedir 
(Durusu-Tanrıöver vd., 2014). Düşük sağlık okuryazarlığı bu denli yaygın ve önemli olunca akla; 
“Başta düşük sağlık okuryazarlığı becerisine sahip kişiler olmak üzere, bireylerin veya toplumun 
sağlık okuryazarlığı düzeyi ve becerisi nasıl artırılabilir?” sorusu gelmektedir. Bu çalışma 
kapsamında, sağlık okuryazarlığının geliştirilmesi amacıyla çeşitli kişi ve kuruluşların rollerinin neler 
olabileceği tartışılmıştır. 

Sağlık Okuryazarlığının Geliştirilmesinde Kimin, Ne Rolü Var? 

Toplumda sağlık okur-yazarlığının geliştirilmesi yalnızca bireylerin veya sağlık sektörünün çabası ile 
sağlanamaz, bunun için çok sektörlü yaklaşıma ihtiyaç vardır. Sağlık okuryazarlığının geliştirilmesi 
sağlık sektörünün yanısıra eğitim sektörü, sivil toplum kuruluşları, akademik çevre, medya ve iletişim 
sektörü, iş dünyası gibi değişik tarafların ortak çabası ile sağlanabilir (Bilir, 2014). Bu çerçevede, 
sağlık okuryazarlığını geliştirmede etkili olabilecek çeşitli kişi ve kuruluşların rollerinin neler 
olabileceği aşağıdaki alt başlıklar altında anlatılmıştır. 

 

 

1. Sağlık Hizmeti Tüketicilerinin Rolü 

Sağlık hizmeti tüketicilerinin çok farklı türleri (avukatlar, bakıcılar, tüketiciler, aileler, arkadaşlar, 
hastalar, destek olan insanlar, tüketici ve toplum kuruluşları, grupları veya ağları vb.) olduğu gibi bu 
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tüketicilerin sağlık okuryazarlığını geliştirmedeki rolleri de farklıdır. Sağlık okuryazarlığını artırmak 
için tüketiciler şunları yapabilirler (ACSQHC, 2013): 

• Anlamakta zorlandıkları bilgiyi ya da sağlıkla ilgili bir şeyi sağlık hizmeti sunucularıyla 
tartışabilirler. 

• İletişimde yaşanan zorlukları sağlık hizmeti sunucularıyla tartışabilirler, ailelerinden yardım 
isteyebilirler ya da nitelikli tercümanlar veya hasta hakları gibi destek hizmetlerini talep 
edebilirler. 

• Tedavi ya da bakımları hakkında daha fazla bilgi isteyebilirler. 
• Personele karşı açık ve dürüst olabilmeli, onlara tıbbi geçmişleri ve kullandıkları ilaçlar 

hakkında detaylı bilgiyi verebilmelidirler. 
• Eğitim programlarına katılarak kişisel bilgi ve becerilerini geliştirebilirler. 
• Sağlık okuryazarlığının önemi konusunda toplumda farkındalık yaratabilirler. 
• Tüketici bilgi ve kaynaklarının geliştirilmesine ve incelenmesine dahil olabilirler. 
• Sağlık okuryazarlığı önündeki bariyerleri yok etmek için politikaların, stratejilerin ve 

projelerin planlanmasına, tasarlanmasına ve yapılmasına dahil olabilirler. 
 

2. Sağlık Hizmeti Sunucularının Rolü 

Sağlık hizmeti sunucuları birçok insan için önemli bir bilgi kaynağıdır. Sağlık hizmeti sunucuları ve 
profesyonelleri, hastaların ne kadar sağlık okuryazarı olduklarını nasıl anlayabilirler? Bazı 
araştırmacılar tarafından bu sorunun cevabı ile ilgili araştırmalar yapılmış, sağlık hizmeti sunucuları ve 
profesyonellerinde kısıtlı sağlık okuryazarı olan hastalar konusundaki farkındalığın düşük olduğu 
bulunmuştur. Eğitim, bu farkındalığın artırılmasına yardımcı olabilir, ancak tek başına yeterli değildir 
(Kwan vd., 2006). Düşük sağlık okuryazarlığı becerileri sadece tüketiciler (sağlık hizmeti tüketicileri) 
ve toplum için problemli değildir. Diğer taraftan, bazı sağlık profesyonelleri de düşük sağlık 
okuryazarlığı becerilerine sahip olabilirler; örneğin sağlık profesyonellerinin hastalarına ve topluma 
sağlık sorunlarını anlaşılır bir biçimde açıklayabilme yetenekleri zayıf olabilir. Tüketicilerin 
anlayabilme becerisi ve sağlık profesyonellerinin arasındaki bu uyumsuzluk istenmeyen olumsuz 
sağlık sonuçlarına neden olabilir (Johnson, 2014). Burada, hastalar ile sağlık hizmeti sunucuları 
arasındaki iletişimin önemi ortaya çıkmaktadır. Amerikan Tıp Birliği Kuruluşu (American Medical 
Association Foundation), klinisyenler için, özellikle sağlık okuryazarlığı düşük olan hastalarla kişiler 
arası iletişimi geliştirmek için, altı adımlı bir rehber yayınlamıştır (Weiss, 2009): 

1. Yavaşlayın: İletişim, yavaş konuşarak ve her bir hastayla küçük bir süre ek zaman geçirerek 
geliştirilebilir. Bu şekildeki klinisyen hasta etkileşimi, aynı zamanda hasta merkezli yaklaşımı da 
güçlendirecektir.  (Weiss, 2009). Ayakta durma yerine oturma, konuşma yerine dinleme gibi 
davranışlar hastaya hizmet sunucunun kendisine odaklandığı izlenimini verir. Dikkatli dinleme etkili 
bir iletişim için önemlidir, ancak bu konu tıp fakültelerinin okul müfredatlarında genellikle ihmal 
edilmektedir (Huntington, 2012). 

2.  Tıbbi terimler yerine sade bir dil kullanın: Klinisyenler hastalarla konuşurken tıbbi terimler yerine 
sade bir dil kullanmaya özen göstermelidir. Klinisyenlerin meslektaşları ile günlük konuşmalarında 
kullandığı kelimeler tıbbi eğitimi olmayan kişilerin çoğuna yabancı gelebilir. İyi bir yaklaşım, 
klinisyenlerin hastalara açıklama yaparken sanki büyük anneleriyle konuşuyormuş gibi 
konuşmalarıdır. Buna bazen “oturma odası dili (living room language)” veya “sohbet dili 
(conversational language)” de denir. Klinisyen ve hasta arasında sohbet dilinin kullanılması diyalog 
için fırsat yaratır. Tıbbi kelimelere alternatif olan sade kelimelerin kullanıldığı bazı örnekler Tablo 
1’de verilmiştir (Weiss, 2009).   

Tablo 1. Bazı Tıbbi Terimlere Alternatif Sade Kelimeler 

Tıbbi terim Sade bir dile çevrilmesi 
Analjezik Ağrı kesici 
Anti-enflamatuar Şişliği ve tahrişi azaltma 
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Bening Kanser değil 
Kardiak problem Kalp problemi 
Hipertansiyon Yüksek kalp basıncı 
Toksik Zehirli 
İnfertilite Hamile kalamama 
Selülit Cilt enfeksiyonu 
Kaynak: Weiss, 2009 

3. Hastaların anlamasını ve hatırlamasını sağlayacak resimler kullanın veya çizin: Görsel görüntüler 
hastaların hatırlamasını artırabilir. Özellikle tıbbi kavramları anlamakta zorlanan hastalar için “bir 
resim bin kelimeye bedeldir” sözü, doğru bir sözdür. En etkili resimler basit olanlardır (Weiss, 2009). 
Hastayla ilgisi olmayan ayrıntılar bir öğretim aracı olarak resmin etkinliğini azalttığından buna dikkat 
edilmelidir (Huntington, 2012). 

4. Her bir vizitte verilen bilgi miktarını kısıtlayın ve onu tekrarlayın: Bilgi en iyi yeri geldikçe küçük 
parçalar halinde verildiğinde hatırlanır. Tekrarlamalar hatırlamayı artırır, çünkü tekrarlama 
öğrenmenin ve bellekte tutmanın anahtarıdır (Weiss, 2009). Bilginin bir ya da iki önemli parçasına 
odaklanılmalı, daha sonra gözden geçirilmeli ve tekrar edilmelidir. İdeal olanı, bilginin sağlık ekibinin 
diğer üyeleri tarafından yeri geldikçe tekrarlanmasıdır (Huntington, 2012). 

5. Öğrenileni geri anlatma tekniğini kullanın: Öğrenileni geri anlatma metodu (teach-back method), 
klinisyenlerin vermiş oldukları talimatları hastalardan tekrar etmelerini isteyerek doğru 
anladıklarından emin olma işlemidir. Bu teknik, hastaların ne anladıklarını açıklaması ya da 
göstermesini içerir (Tablo 2).  Örneğin, bir doktor hastasına “İlaçlarını nasıl kullanacağını bana 
anlatmanı istiyorum, böylece her şeyi sana doğu açıkladığımdan emim olabileceğim” ya da “Lütfen 
bana astım inhalerini nasıl kullanacağını gösterir misin, böylece ben de sana talimatları doğru 
anlattığımdan emim olacağım” diyebilir (Weiss, 2009). 

Tablo 2. Öğrenileni Geri Anlatma Metodu 

• Hastaya “Anladın mı?” diye sormayın. 

• Bunun yerine, hastalardan önerilen tedaviyi ya da uygulamayı nasıl yerine 

getireceklerini açıklamalarını ya da göstermelerini rica edin. 

• Eğer hasta doğru açıklayamıyorsa, yeterince öğretemediğinizi varsayın ve alternatif 

yaklaşımlar kullanarak yeniden öğretin. 

Kaynak: Weiss, 2009 

 

6. Özgür bir ortam yaratın - soru sormaya teşvik edin: Birçok hasta tıbbi bilgileri okumakta ve 
anlamakta zorluk yaşadığından, soru sorabilmeleri için kendilerini rahat hissetmeleri sağlanmalıdır 
(Huntington, 2012; Weiss, 2009). Bunun için “Bana-3 Şey-Sor (Ask-Me-3)” programı kullanılabilir 
(Tablo 3). Bana-3 Şey-Sor programı soru sormaya teşvik etmede çok fazla resmi, ama potansiyel 
olarak etkili bir yaklaşımdır. Hastalar, broşür ve posterlerle bu programdan haberdar edilebilirler. 
Çalışmalarda, Bana-3 Şey-Sor programının uygulamalarında çoğu hastanın klinisyenlere soru sorduğu 
ve görüşmelerinde onları cesaretlendirdiği bulunmuştur (Weiss, 2009). 

Tablo 3. Bana-3 Şey-Sor Programı 

   1.  Benim asıl sorunum ne? 

   2.  Ne yapmam gerekiyor (problem hakkında)? 
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   3.  Bunu yapmak benim için neden önemli? 

Kaynak: Weiss, 2009. 
 

3. Yerel Düzeyde Sağlık Hizmeti Sunan Kuruluşların Rolü 

Sağlık kuruluşları ve destek hizmetleri, sağlık okuryazarlığını artırmak için bazı stratejiler 
geliştirebilirler. Bu bağlamda, sağlık kuruluşları şunları yapabilirler (ACSQHC, 2013): 

• Sağlık okuryazarlığı politikaları ve süreçlerini geliştirebilir ve uygulayabilirler. 
• Sağlık hizmeti sunucuları için sağlık okuryazarlığı ve kişilerarası iletişim eğitimine erişimi 

sağlayabilir ve destekleyebilirler. 
• Sağlık bilgi ve becerilerini geliştirmek için sağlık hizmeti tüketicilerine yönelik eğitim 

programları yapabilirler. 
 

4. Resmi Kuruluşlar, Düzenleyiciler, Tavsiye Organları ya da Sağlık ve Eğitim Politikalarının Rolü 

Sağlık okuryazarlığını geliştirmede resmi kuruluşların strateji, politika ve süreçleri belirlemede çok 
önemli görevleri vardır. Örneğin, Birleşik Devletler Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı, 
Hastalıkları Önleme ve Sağlığı Geliştirme Ofisi (United States Department of Health and Human 
Services, Office of Disease Prevention and Health Promotion) tarafından Sağlık Okuryazarlığını 
Geliştirmek İçin Ulusal Eylem Planı (National Action Plan to Improve Health Literacy) çerçevesinde 
yedi hedef belirlemiştir. Bu hedefler şunlardır (United States Department of Health and Human 
Services, 2010): 

Hedef 1. Doğru, erişilebilir ve uygulanabilir sağlık ve güvenlik bilgilerini geliştirmek ve yaymak. 

Hedef 2. Sağlık enformasyonunu, iletişimi, bilinçli karar verme ve sağlık hizmetlerine erişimi 
geliştirecek sağlık sistemindeki değişimleri teşvik etmek. 

Hedef 3. Üniversiteye kadar olan çocuk bakım ve eğitim müfredatını doğru, standartlara dayalı ve 
gelişime uygun sağlık ve bilim enformasyonları ile birleştirmek. 

Hedef 4. Toplumda yetişkin eğitimini, İngilizce dil eğitimini, uygun kültürel ve dilsel sağlık 
enformasyon hizmetlerini sağlamak için yerel çalışmaları desteklemek ve genişletmek. 

Hedef 5. Ortaklıklar kurmak, rehberlik hizmetlerini geliştirmek ve politikaları değiştirmek. 

Hedef 6. Sağlık okuryazarlığını iyileştirmek için temel araştırma ve geliştirmelerin, uygulamaların, 
müdahale ve girişimlerin değerlendirilmesini artırmak. 

Hedef 7. Kanıta dayalı sağlık okuryazarlığı uygulamaları ve girişimlerinin yaygınlaştırılması ve 
kullanımını artırmak. 

Türkiye’de 2012 yılı, sağlık okuryazarlığı kavramının “Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı 
Stratejik Plan 2013-2017”de yer alması açısından önemli bir yıl olmuştur. Stratejik planda 4 stratejik 
amaç ve 32 hedef belirlenmiştir. Stratejik amaçlardan “Sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu 
korumak ve sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek” birinci stratejik amaçtır. Bu amaca ulaşmak için 
belirlenen 10 hedeften üçüncüsü ise “Bireylerin kendi sağlığı üzerindeki sorumluluğunu artırmak için 
sağlık okuryazarlığını geliştirmek” olarak belirlenmiştir. Amacı sağlık okuryazarlığını geliştirmek olan 
bu hedefe yönelik stratejiler ve alt başlıkları şunlardır (Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, 2012): 

 

1. Halk arasında sağlık okuryazarlığı düzeyini tespit etmek, izlemek ve artırmak. 

• Sağlık okuryazarlığı düzeyini takip için sürveyans sistemi kurmak 
• İnsanların sağlıkları konusunda daha çok sorumluluk almaları için eğitim, altyapı ve teknoloji 

kapasitesini artırmak 
• Sağlık okuryazarlığını teşvik etmek amacıyla sektörlerarası işbirliği yapmak 
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• İlk ve orta öğretimde sağlık okuryazarlığı konusunun müfredata eklenmesi için Milli Eğitim 
Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürütmek 

• Sağlık okuryazarlığının geliştirilmesine bir temel teşkil edecek şekilde sağlık ve hijyen bilgisi 
müfredatını güncellemek 

• Sağlık okuryazarlığı eğiticileri ve eğitimcileri için kapasite geliştirme programları hazırlamak, 
• Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile işbirliği yaparak sağlığın geliştirilmesine yönelik 

öğrencilerde farkındalık oluşturmak 
• YÖK ile işbirliği yaparak sağlığın geliştirilmesine yönelik lisans ve yüksek lisans 

programlarına yer vermek. 

2. Toplumda sağlık okuryazarlığını artırmak için iletişim faaliyetlerini güçlendirmek. 

• Halkı, doğru sağlık bilgisine nasıl erişecekleri konusunda bilgilendirmek amacıyla 
kampanyalar düzenlemek 

• Hastalara verilen yazılı bilgileri ve belgeleri daha kolay anlaşılır olması amacıyla güncellemek 
• Kronik rahatsızlığı olan hastalar ve dezavantajlı toplum grupları için hasta bilgi materyalleri 

geliştirmek. 
 

5. Eğitim ve Öğretim Kuruluşlarının Rolü 

Eğitim ve öğretim kuruluşlarının hem bireysel tüketicilerin sağlık okuryazarlığı becerilerini artırma 
rolü, hem de sağlık hizmeti sunucularının sağlık okuryazarlığı bilgisi ve kapasitesini geliştirme rolü 
vardır. Eğitim ve öğretim kuruluşlarının sağlık okuryazarlığını geliştirmedeki rolleri aşağıdaki gibi 
sıralanabilir (ACSQHC, 2013): 

• Okullarda ve halk eğitim kurslarında temel okuma-yazma ve sayısal becerilerin kazandırılması 
yoluyla tüketicilerin sağlık okuryazarlığı becerilerini geliştirmek 

• Tüketiciler için, özellikle sağlık hizmetleri sisteminin karmaşıklığında onlara yönlerini nasıl 
bulması gerektiğini ve öz-yönetim becerilerini (self-management skills) nasıl geliştireceklerini 
öğreten eğitim programları geliştirmek 

• Sağlık hizmeti sunucularına sağlık okuryazarlığı ve ilgili konular (iletişim becerileri gibi) 
hakkında eğitim vermek 

• Eğitim ve öğretim programlarının içerisine sağlık okuryazarlığı ve ilgili konuların dahil 
edilmesini zorunlu hale getirmek. 
 

6. Destek Hizmetleri ve Diğer Kuruluşların Rolü 

Mevcut işlerinin içine sağlık okuryazarlığını dahil ederek onun yükseltilmesine katkıda bulunabilecek 
çok sayıda başka kuruluşlar da vardır. Bazı örnekleri şunlardır (ACSQHC, 2013): 

• Sağlık hizmeti sunucuları ve tüketicilerine eğitim programları düzenleyen sivil toplum 
örgütleri 

• Sağlık hizmeti tüketicilerine verilen bilginin karmaşıklığını azaltan destek hizmetleri 
• Sağlık hizmeti tüketicilerine bilgi ve tavsiye veren akran destek grupları 
• Toplum içinde iyi kalitenin yayılmasını destekleyen, sağlık bilgisinin anlaşılmasını 

kolaylaştıran, sağlık bilgisi ve hizmetlerinde farkındalığı artıran medya 
• Sağlık okuryazarlığı araştırmalarını yürüten ve yaygınlaştıran üniversiteler ve diğer araştırma 

kuruluşları. 

2. Sonuç 

Bireyin düşük sağlık okuryazarlığı düzeyinde olması sadece onun sorunu değildir; bu konu aynı 
zamanda bireyin yakınlarının, sağlık hizmeti sunucularının ve sağlık, eğitim vb. birçok noktada 
yönetimde bulunanların da sorunudur. Sağlık okuryazarlığı düzeyinin veya becerilerinin artırılması 
için; bireyler çeşitli eğitim programlarına katılarak sağlık okuryazarlığı bilgi ve becerilerini 
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geliştirebilir; sağlık hizmeti sunucuları, özellikle de doktorlar daha yavaş ve anlaşılır konuşarak, tıbbi 
terimler yerine sade bir dil kullanarak, hastanın ne anladığını kontrol etmek için öğrenileni geri 
anlatma metodunu kullanarak ve hastaları soru sormaya teşvik ederek bu sürece katkıda bulunabilirler. 
Belediyeler, hastane yönetimi, sivil toplum örgütleri vb. kuruluşlar tarafından düşük sağlık 
okuryazarlığındaki bireyler için eğitim faaliyetleri yürütülebilir. Bu durumda olan bireyler için özel 
birimler oluşturulabilir ve bu kişilerin takipleri daha yakından yapılabilir. Örneğin, sağlık 
okuryazarlığı düzeyi düşük olan hastalar için ilaçların isimleri, alınma zamanları ve kullanma 
talimatının yazılı olduğu kısa mesaj hizmetiyle hatırlatma yapılabilir. Sağlık okuryazarlığıyla ilgili 
olarak ilgili Bakanlıklar, resmi kuruluşlar, politika yapıcılar ve yöneticiler aracılığıyla gerekli yasal 
düzenlemeler yapılabilir. Örneğin, sağlık okuryazarlığı ve ilgili konuların medyada ve ders 
kitaplarında yer alması zorunlu hale getirilebilir. Sağlık okuryazarlığı hemen hemen toplumun 
tamamını ilgilendirdiğinden birey, hastane yönetimi, hasta, hasta yakını, sağlık hizmeti sunucuları, 
kamu kurum ve kuruluşları, medya, politika yapıcılar, sivil toplum kuruluşları ile diğer tüm kurum ve 
kuruluşların işbirliği içinde hareket etmesi gerekir.  
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SAĞLIK OKURYAZARLIĞI VE BAŞARILI YAŞLANMA 
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

Elif Dikmetaş Yardan1 
Ferdane Betül Bölükbaşı2 

Gizem Zevde Aydın3 

Özet 

Çalışanın amacı sağlık okuryazarlığı ile başarılı yaşlanma arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırma 
Samsun İlinde yer alan bir üniversite hastanesinde 50 yaş ve üzeri hastalara yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. 
Üniversite hastanesine başvuran 50 yaş ve üzeri hasta sayısı aylık ortalama 28.627’dir.  . Power Analysis And 
Sample Size Software (PASS) Demo programında 150 hastanın örnekleme dahil edilmesi gerektiği 
belirlenmiştir.143 anket değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmada sağlık okuryazarlığını ölçmek için Aras ve  
Bayık Temel (2017) tarafından Türkçeye uyarlanan sağlık okuryazarlığı ölçeği, başarılı yaşlanmayı ölçmek için 
Hazer ve Özsungur (2017) tarafından Türkçeye uyarlanan başarılı yaşlanma ölçeği kullanılmıştır. Araştırma 
sonucunda Regresyon analizine göre sağlık okuryazarlığı başarılı yaşlanmadaki değişimin %73,9’unu 
açıklamaktadır. (R2=0,739) Regresyon modeli istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. (p<0,001) Sağlık 
okuryazarlığı alt boyutlarının; bilgiye erişim (β=0,405), anlama (β=0,294), değer biçme (β=0,246) ve uygulama 
(β=0,289)’nın başarılı yaşlanmayı pozitif yönde etkilediği sonucu bulunmuştur. Sonuç olarak toplumun sağlık 
okuryazarlığı düzeyini artıracak sağlık politikalarının oluşturulmasının ve uygulamaların geliştirilmesinin 
toplumun başarılı yaşlanma durumlarını geliştireceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Okuryazarlığı; Yaşlanma; Başarılı Yaşlanma 

EXAMINATION OF RELATIONSHIP BETWEEN HEALTH LITERACY AND SUCCESSFUL AGING 

Abstract 

The aim of the study is to examine the relationship between health literacy and successful aging. The research 
was carried out in a university hospital in Samsun province, aimed at patients 50 years of age and over. The 
average number of patients aged 50 years and over who applied to university hospital is 28,627 per month. 
Power Analysis and Sample Size Software (PASS) Demo Program was determined that 150 patients should be 
included in sample. 143 questionnaires were taken into consideration. In order to measure health literacy in the 
study, health literacy scale adapted to Turkish by Aras ve Bayık Temel (2017) was used. In order to to measure 
successful aging, successful aging scale adapted to Turkish by Hazer and Özsungur (2017) was used. As a result 
of the research, according to regression analysis, health literacy explains 73.9% of the change in successful 
aging. (R2=0,739) The regression model is statistically significant. (p<0,001) Health literacy sub-dimensions; 
access to information (β = 0,405), understanding (β = 0,294), appraisal (β = 0,246) and application (β = 0,289) 
were found to have a positive effect on successful aging. As a result, it is thought that the development of health 
policies and practices which will increase the health literacy level of the society will improve the successful 
aging of the society. 

Key Words: Health Literacy; Aging; Successful Aging 

1. Giriş 

İçinde bulunduğumuz yüzyılda, özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde  doğumda beklenen 
yaşam süresi ve yaşlı nüfus giderek artış göstermektedir. Gelişmiş toplumlarda daha fazla görülen, 
ilerleyen yıllarda da gelişmekte olan toplumlarda daha çok belirginleşecek olan yaşlanma olgusu, 
bireylerin yaşam sürelerinin uzaması, doğum oranlarının düşmesi ve dolayısıyla yaşlı nüfusun oransal 
artışı olarak ortaya çıkmaktadır (Nazlı, 2016).  Yaşlanma yaşın ilerlemesi olarak tanımlanırken,  
yaşlılık kavramı; yaşlı olma, ilerlemiş yaşın etkilerini gösterme olarak ifade edilmektedir (Beğer ve 
Havuzer, 2012). Yaşlanma, tüm canlılarda oluşan ve belirli bir süre sonunda ölümle sonuçlanan 
normal fizyolojik bir süreçtir (Nazlı, 2016). Yaşlılık süreci, bireylerde zamana bağlı değişimleri 
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kapsamaktadır (Bahar vd., 2009). Ayrıca yaşlılık süreci, fiziksel, sosyal ve psikolojik olmak üzere 
birden fazla  boyutu içermektedir (Beğer ve Havuzer, 2012). Bireylerin uzayan yaşam sürelerinin 
önemli hastalıklardan arınmış olmasının yanısıra yaşlılık döneminde bireylerin zihinsel ve fiziksel 
işlevlerinin sürdürülebilmesi  ve sağlığının geliştirilmesi de oldukça önemlidir (Baran ve Bahar-
Özvarış, 2012 :26; Britton vd., 2008). Çünkü artan yaş, genellikle, kronik hastalıkların altında yatan 
çeşitli fizyolojik değişiklikleri meydana getirmekte ve hastalık risklerini artırmaktadır (WHO, 2015). 
Bu nedenle yaşam beklentisinin giderek artışı, yaşanacak sağlıklı yılların süresinin ve kalitesinin nasıl 
artırılabileceği konusundaki tartışmaları da beraberinde getirmektedir (Aydın, 2006). Bu tartışmalar 
başarılı yaşlanma kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur.  

Başarı,  genel olarak  bireylerin kendi davranışlarından ve eylemlerinden kaynaklanan olumlu 
kazanımları olarak tanımlanmaktadır (Baltes ve  Carstersen, 1996 :397). Başarılı yaşlanma kavramı, 
bireyin kendisini yaşlılık dönemine hazırlama sürecinde çevresini ve sosyal ilişkilerini canlı tutmak, 
sağlık sorunlarını en aza indirmek için koruyucu tedbirler almak,  zihin ve fiziksel fonksiyonlarını 
geliştirmek için çaba göstermek ve yaşama pozitif bakabilmek olarak ifade edilmektedir. (Görgün- 
Baran, 2008). Diğer bir ifade ile başarılı yaşlanma hastalıklardan kaçınma, yüksek fiziksel ve zihinsel 
işlevsellik, hayata aktif katılım ile ruhsal, fiziksel ve sosyal açıdan mümkün olabildiği kadar iyilik 
haliyle, yaşamın bağımsız şekilde sağlanması ve geliştirilmesidir (Bowling ve Dieep, 2005). Başka bir 
tanımlamaya göre başarılı yaşlanma fiziksel ve zihinsel bakımdan yetkinliklerin pozitif olmasıdır.  
Hastalık riskinin düşük oluşu başarılı yaşlanma göstergeleri arasında yer almaktadır (Özsungur ve 
Hazer, 2017).  

Başarılı yaşlanma bireyin yaşamı boyunca kontrolü en üst düzeyde gerçekleştirmesidir. Literatürde 
başarılı yaşlanma ile bağlantılı olduğu düşünülen birtakım kuramlar bulunmaktadır. Bu kuramlardan 
ilki aktivite (etkinlik) kuramıdır. Aktivite kuramına göre bireylerin kişilerle ve örgütlerle kurduğu 
iletişim ve bireylerin toplumsal rolleri ilerleyen yaş ile birlikte azalmaktadır. Bu durumda bireylerin, 
ileri yaşlarında, çevre ile iletişimlerini ve sosyal rollerini koruyabilmeleri başarılı yaşlanmalarını 
pozitif yönde etkileyecektir (Danış, 2009). Bu kurama göre  yaşlanan toplumlarda, başarılı 
yaşlanmanın gerçekleşebilmesi için, yaşamın başlıca faaliyetlerinin yeniden dağılımını içeren bir 
yaşam seyri yaklaşımına adapte olunması gerekmektedir (Rowe ve Kahn, 2015). Başarılı yaşlanma ile 
bağlantılı olduğu düşünülen bir diğer kuram ise süreklilik kuramıdır. Süreklilik kuramının temelinde 
bireylerin, çocukluk da dahil olmak üzere tüm gelişim dönemlerindeki öğrenmeleri ve bu öğrenmeler 
yardımıyla sorunlarla nasıl baş ettiyse yaşlılık da benzer stratejileri kullanabileceği düşüncesi yer 
almaktadır. Bu noktada yaşam doyumunun, iyimser olmanın ve algılanan kontrolün yüksek olması 
başarılı yaşlanma göstergelerinden bir kısmını oluşturmaktadır. Başarılı yaşlanmayla bağlantılı olduğu 
düşünülen bu kuramların temelinde baş etme ve adaptasyon kavramları yer almaktadır (Şanlı, 
2012:12). 

Başarılı yaşlanma kavramının çeşitli tanımlamaları bulunmakla birlikte  Depp ve Jeste tarafından 
gerçekleştirilen bir araştırmada, sakatlık ya da yaşlılığa bağlı maluliyetin engellenmesi ve bilişsel 
zayıflamanın mümkün olan en az düzeyde olması başarılı yaşlanmanın kritik noktalarını oluşturduğu 
sonucuna ulaşılmıştır (2006). Genel bir ifade ile başarılı yaşlanma, yaşlanma sürecine kararlı bir 
şekilde uyum sağlamayı ve yaşlılığa bağlı stratejilerin en etkili şekilde kullanımını içermektedir (Şanlı, 
2012:12). 

Sağlık okuryazarlığı  hastaların, sağlıkla ilgili kapasiteleri, becerileri ve bilgi birikimleri sonucunda 
hastalık ve tedavi sürecinde kararlara katılma durumlarıdır (Yalçın Balçık vd., 2014). Sağlık 
okuryazarlığının, bireylerin sağlığını etkileyen çeşitli faktörlerle ilişkisi olması nedeniyle, toplum 
sağlığı üzerinde önemli bir role sahip olduğu düşünülmektedir (Akbulut, 2015:113). Öyle ki sınırlı 
sağlık okuryazarlığı, özellikle kronik hastalıkları olan hastalarda kötü sağlık sonuçlarına ve uygun 
olmayan sağlık hizmeti kullanımına yol açabilmektedir (Zuercher vd., 2017). Sağlık okuryazarlığı, 
yaşam kalitesini ve sağlıklı yaşam yılını artıran, sağlık hizmeti alan bireyler için karar verme sürecine 
dâhil olmaya olanak sağlayan, sağlık ve okuryazarlık alanlarının birleşimi ile ortaya çıkmış güncel bir 
kavramdır (Yılmazel ve Çetinkaya, 2016). Sağlık okuryazarlığı kavramı sadece eğitim ile ilgili 
olmayıp, eğitimin yanında sosyo-kültürel faktörler ve sağlık hizmetlerinin birleşiminden oluşmaktadır 
(IOM, 2004). Literatürdeki araştırmalara göre eğitim düzeyi yüksek bireylerde dahi sınırlı 
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okuryazarlığın görülebildiği göz önünde bulundurulduğunda, sağlık okuryazarlığının sadece eğitim 
düzeyi ile ilişkilendirilemeyeceği düşünülmektedir (Warsame vd., 2018). Sağlık okuryazarlığı,  
bireylerin yaşam seyri boyunca, kendileri ve toplum sağlığı ile alakalı davranış ve kararları 
yönlendirecek, temel sağlık bilgisi ve hizmetleri ile ilgili bilgi birikimleri, bu bilgilere erişimleri, 
erişilen bilgiyi anlamaları daha sonrasında ise bu bilgileri yaşam kalitesinin sürdürülmesi ya da 
geliştirilmesi amacıyla sağlığın geliştirilmesi için  kullanmaları olarak ifade edilmektedir (Durmaz vd., 
2015, WHO, 2013:4). Daha yalın bir  ifade ile sağlık okuryazarlığı, “bireylerin, sağlıkları ile ilişkili 
uygun kararlar alabilmesi için ihtiyaç duydukları temel sağlık bilgisine ve hizmetlerine erişme, anlama 
ve yorumlama kapasitesine sahip olma derecesidir (IOM, 2004). Tıp Enstitüsü (IOM) sağlık 
okuryazarlığı kavramını dört kategoride incelemektedir. IOM’a göre sağlık okuryazarlığı kategorileri; 
dinleme ve konuşma becerilerini içeren sözlü okuryazarlık, kültürel ve kavramsal bilgi, okuma ve 
yazma becerilerini içeren yazılı okuryazarlık ve işlemsel becerilerdir (Yılmazel ve Çetinkaya, 2016). 
Bir diğer yaygın sınıflamalarda ise sağlık okuryazarlığı fonksiyonel, iletişimsel ve eleştirel olmak 
üzere üç boyutta incelenmektedir. Bu sınıflandırmada temel okuma- yazma becerileri fonksiyonel 
boyutta, bireylerin sağlık hizmeti sunucuları ile iletişim becerileri iletişimsel boyutta, eleştirel 
düşünebilme yeteneği ve sağlık bilgilerini eleştirel düzeyde değerlendirebilme, anlayabilmeye 
yorumlayabilme durumları eleştirel boyutta incelenmektedir (Nutbeam, 2000). Günümüzde sağlık 
okuryazarlığı kavramına verilen önem giderek artış göstermektedir. Öyle ki sağlık okuryazarlığı, 
sırayla sağlık davranışlarını ve sağlık hizmetleri kullanımını etkilemekte dolayısıyla sağlık sonuçları 
ve sağlık maliyetleri üzerinde etkisi bulunmaktadır  (Sorensen vd., 2012). Bununla birlikte bireylerin 
başarılı yaşlanma durumlarını etkileyen çeşitli faktörler bulunmaktadır. Başarılı yaşlanan bir toplum 
için yaşlanmaya neden olan tüm faktörler incelenerek bunların arasındaki ilişkiler ortaya konmalı, 
başarılı ve sağlıklı yaşlanma yolları belirlenmelidir (Bulut ve Özçakar, 2016). Bu çalışmada sağlık 
okuryazarlığı ile başarılı yaşlanma arasındaki ilişki incelenecektir. 

2. Yöntem 

Bu çalışmanın amacı sağlık okuryazarlığı ve başarılı yaşlanma arasındaki ilişkinin incelenmesidir. 
Çalışmanın problem cümlesini “ Sağlık okuryazarlığının başarılı yaşlanma üzerinde etkisi var mı?” 
oluşturmaktadır. Araştırma Samsun’da bir üniversite hastanesinde 25 Haziran- 20 Temmuz 2018 
tarihleri arasında 50 yaş üzerindeki hastalara yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Üniversite hastanesine 
başvuran 50 yaş üstü hasta sayısı ayda ortalama 28.627’dir. Power Analysis And Sample Size 
Software (PASS) Demo programında “Kronik Hastalığı Olan Yaşlı Bireylerde Sağlık Okuryazarlığı 
Ve Sağlık Algısı İlişkisi” başlıklı yüksek lisans tezi referans alındığında toplam ölçek ortalama değeri 
87,96 ve 13,89 standart sapma değerine göre  tek örnek t testi power analizi sonucunda %95 güven ve 
%99,9 test gücü ile 150 hasta (n=28.627) örnekleme dahil edilmelidir.  Çalışmada örneklemin 
tamamına ulaşılması hedeflenmiştir. Çalışmaya n=150 kişi katılmıştır. Değerlendirmeye alınan anket 
sayısı n=143’tür. Çalışmanın gerçekleştirilebilmesi için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Klinik 
Araştırmalar Etik Kurulu’ndan 2018/316 karar numaralı etik kurul izni ve ilgili kurum izni alınmıştır. 
Araştırmada, verilerin elde edilmesi için anket formu kullanılmıştır. Anket formu demografik bilgiler 
(7 soru), sağlık okuryazarlığı ölçeği (25 soru) ve başarılı yaşlanma ölçeği (10 soru) olmak üzere üç 
bölümden oluşmaktadır. Anket geçerliliği için 50 kişiye uygulanmış, ön çalışma sonucunda, anket 
üzerinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Araştırmada sağlık okuryazarlığını ölçmek için Sorensen 
vd., tarafından geliştirilen Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 4 alt boyuttan ve 25 
maddeden oluşmaktadır (2013). Alt boyutlar; bilgiye erişim (1-5), anlama (6-12), değer 
biçme/değerlendirme(13-20) ve uygulama (21-25) maddelerini içermektedir. Ölçek maddeleri “5: Hiç 
zorluk çekmiyorum, 4: Az zorluk çekiyorum, 3: Biraz zorluk çekiyorum, 2: Çok zorluk çekiyorum, 1: 
Hiç yeteneğim yok.” şeklinde likert yapıda yanıtlanmaktadır. Ölçeğin Türkçe’ye uyarlaması ve  
geçerlik - güvenirlik çalışması Aras ve  Bayık Temel tarafından gerçekleştirilmiştir (2017). Ölçeğin 
Cronbach Alfa değeri 0.92 olarak belirlenmiş, alt boyutların Alfa değerleri de 0.62 le 0.79 arasında 
değişmektedir. Araştırmada katılımcıların başarılı yaşlanma durumunu ölçmek için  2009 yılında Gary 
T. Tarafından geliştirilen SAS (Successful Aging Scale- Başarılı Yaşlanma Ölçeği) kullanılmıştır. 
Ölçeğin Türkçe’ye uyarlaması ve geçerlik-güvenirlik çalışması Hazer ve Özsungur tarafından 
gerçekleştirilmiştir (2017). Başarılı Yaşlanma Ölçeği’nin Türkçe versiyonunda sorunlarla mücadele 
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etme ve sağlıklı yaşam biçimi olmak üzere 2 alt boyut ve 10 madde yer almaktadır. Ölçek Likert 
tipinde olup 1 (Kesinlikle Katılmıyorum) – 7 (Kesinlikle Katılıyorum) arasında değerlendirilmektedir 
Ölçeğin Cronbach Alfa değeri 0.85 olarak belirlenmiştir. Ölçeğin güvenirlik sonuçları iyi düzeydedir. 
Araştırmadan elde edilen verilerin analizi ve hipotezlerin test edilmesinde SPSS for Windows 
programı kullanılmıştır. Verilerin normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov Smirnov testi ile 
incelenmiştir. Veriler normal dağıldığından bulguların yorumlanmasında ortalama ve standart sapma 
değerleri esas alınmıştır. Normal dağılım gösteren iki bağımsız grup arasındaki farklılığın 
incelenmesinde Bağımsız İki Örnek T Testi kullanılmıştır. Normal dağılım gösteren üç ve üzeri grup 
arasındaki farklılığın incelenmesinde Tek Yönlü Varyans Analizi kullanılmıştır (ANOVA). Nicel 
veriler, ortalama, standart sapma şeklinde sunulurken nitel veriler frekans (yüzde) şeklinde 
sunulmuştur. Sağlık okuryazarlığı ile başarılı yaşlanma arasındaki ilişkinin incelenmesi için 
korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. 

3. Bulgular 

Çalışmanın amacı sağlık okuryazarlığı ile başarılı yaşlanma arasındaki ilişkinin incelenmesidir. 
Çalışmanın sonucunda aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. 

Tablo 1. Katılımcılara İlişkin Demografik Bulgular 

Cinsiyet 
 

n 
 

% 
Kadın 

 
65 

 
45,5 

Erkek 
 

78 
 

54,5 
Toplam 

 
143 

 
100,0 

Medeni Durum  n  % 
Evli  118  82,5 
Bekar  25  17,5 
Toplam  143  100,0 
Yaş  n  % 
50-58  61  42,7 
59-67  54  37,8 
68-87  28  19,6 
Toplam  143  100,0 
Meslek  n  % 
Kamu  18  12,6 
Emekli  35  24,5 
Ev Hanımı  50  35,0 
Diğer (Çiftçi, Özel Sektör, Esnaf, Serbest Meslek)  40  28,0 
Toplam  143  100,0 
Eğitim Durumu  n  % 
İlkokul  70  49,0 
Ortaokul  38  26,6 
Lise  18  12,6 
Önlisans, Lisans ve Lisansüstü  17  11,9 
Toplam  143  100,0 
Gelir Durumu  n  % 

Geliri Yok  42  29,4 
700-1600  45  31,5 
1601 ve üzeri  56  39,2 
Toplam  143  100,0 
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Katılımcıların %45,5’i (n=65) kadın, % 54,5’i (n=78) erkek, %82,5’i (n=118) evli % 17,5’i (n= 25) 
bekar, %42,7’si (n= 61) 50-58 yaş aralığında, %37,8’i (n=54) 59-67 yaş aralığında, %19,6 sı (n=28) 
68-87 yaş aralığındandır. Katılımcıların %12,6’sı (n=18) kamuda çalışmakta, %24,5’i (n=35) emekli, 
%35’i (n=50) ev hanımı, %28’i (n=40) diğer meslek gruplarına mensuptur. Katılımcıların %49’u 
(n=70) ilkokul, %26,6’sı (n=38) ortaokul, %12,6’sı (n=18) lise, %11,9’u (n=17) önlisans –lisans- 
lisansüstü mezunudur. Katılımcıların %29,4’ünün geliri bulunmamakta, %31,5’inin geliri 700-1600 
TL arasında ve %39,2’sinin (n=56) 1601 TL ve üzeri geliri bulunmaktadır. 

Tablo 2. Katılımcıların İlaç Dışı Ürün Kullanma Durumları 

İlaç dışı ürün kullanıyor musunuz?       n % 
Evet  7 4,9 
Hayır  136 95,1 
Toplam  143 100,0 

Katılımcıların %4,9’u (n=7) ilaç dışı ürün kullandığını, %95,1’i (n=136) ilaç dışı ürün kullanmadığını 
belirtmiştir. 

Tablo 3. Katılımcıların Sağlık Okuryazarlığı ve Başarılı Yaşlanma Ölçeği Ortalamaları 

 Alt Boyutlar   n Ort.   s.s 

Sa
ğl

ık
 

O
ku

ry
az

ar
lığ

ı 
Ö

lç
eğ

i 

Bilgiye Erişim 143 3,73  1,20 

Anlama 143 3,39  1,07 

Değer Biçme 143 3,62  1,05 

Uygulama 143 3,78  1,09 

B
aş

ar
ılı

 
Y

aş
la

nm
a 

Ö
lç

eğ
i 

Sorunlarla Mücadele Etme 
 

143 5,20  1,53 

Sağlıklı Yaşam Biçimi 143 5,47  1,46 

Katılımcıların sağlık okuryazarlığı ölçeği alt boyutlarına verdikleri cevapların ortalama ve standart 
sapmaları; bilgiye erişim; x:3,73 ss:1,20, anlama; x:3,39 ss:1,07, değer biçme; x: 3,62 ss:1,05, 
uygulama; x:3,78 ss:1,09 olarak bulunmuştur. Başarılı yaşlanma ölçeği alt boyutlarına verdikleri 
cevaplar incelendiğinde; sorunlarla mücadele etme; x:5,20 ss:1,53, sağlıklı yaşam biçimi; x:5,47 s:1,46 
olarak bulunmuştur. 
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Tablo 4. Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre Sağlık Okuryazarlığı ve Başarılı Yaşlanma Durumları 

 Alt Boyutlar Cinsiyet 
 

n Ort. s.s p 
Sa

ğl
ık

 O
ku

ry
az

ar
lığ

ı 
Ö

lç
eğ

i 

Bilgiye Erişim Kadın  65 3,65 1,28 0,455 

Erkek  78 3,80 1,13  
Anlama Kadın  65 3,36 1,13 0,774 

Erkek  78 3,41 1,01  
Değer Biçme Kadın  65 3,62 1,06 0,991 

Erkek  78 3,63 1,05  
Uygulama Kadın  65 3,82 1,09 0,706 

Erkek  78 3,75 1,09  

B
aş

ar
ılı

 
Y

aş
la

nm
a 

Ö
lç

eğ
i 

Sorunlarla 
Mücadele Etme 

Kadın  65 5,09 1,74 0,434 
Erkek  78 5,30 1,33  

Sağlıklı Yaşam 
Biçimi 

Kadın  65 5,28 1,62 0,178 
Erkek  78 5,62 1,31  

aBağımsız İki Örnek T Testi; *p<0,05 

Katılımcıların sağlık okuryazarlığı ve başarılı yaşlanma durumları arasında cinsiyete göre anlamlı 
farklılık bulunmamıştır. 

Tablo 5. Katılımcıların Medeni Durumlarına Göre Sağlık Okuryazarlığı ve Başarılı Yaşlanma 
Durumları 

  
 

Alt Boyutlar Medeni 
Durum 

n Ort. s.s p 

Sa
ğl

ık
 O

ku
ry

az
ar

lığ
ı 

Ö
lç

eğ
i 

 

Bilgiye Erişim  Evli 118 3,96 1,02 <0,001* 
Bekar 25 2,65 1,40 

Anlama  Evli 118 3,60 0,94 <0,001* 
Bekar 25 2,38 1,05 

Değer Biçme  Evli 118 3,78 0,99 <0,001* 
Bekar 25 2,88 1,01 

Uygulama  Evli 118 3,95 1,02 <0,001* 
Bekar 25 2,95 1,02 

B
aş

ar
ılı

 
Y

aş
la

nm
a 

Ö
lç

eğ
i 

 

Sorunlarla 
Mücadele Etme 

 
 

Evli 118 5,51 1,29 <0,001* 
Bekar 25 3,75 1,75 

Sağlıklı Yaşam 
Biçimi 

 
 

Evli 118 5,75 1,23 <0,001* 
Bekar 25 4,11 1,71 

aBağımsız İki Örnek T Testi; *p<0,05 

Katılımcıların medeni durumlarına göre sağlık okuryazarlığı ve başarılı yaşlanma durumları 
incelendiğinde; sağlık okuryazarlığı ölçeği bilgiye erişim alt boyutunda (t: 4,446, p<0.001), anlama alt 
boyutunda (t:5,786, p0,001), değer biçme  alt boyutunda (t:4,117, p<0,001) ve uygulama alt boyutunda 
(t:4,441, p<0,001)  anlamlı farklılık bulunmuştur. Başarılı yaşlanma ölçeği sorunlarla mücadele etme 
alt boyutunda  (t:4,748, p<0,001) ve sağlıklı yaşam biçimi alt boyutunda (t:4,580, p<0,001) anlamlı 
farklılık bulunmuştur. 
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Tablo 6. Katılımcıların Yaşlarına Göre Sağlık Okuryazarlığı Durumları 
Sa

ğl
ık

 O
ku

ry
az

ar
lığ

ı 
Ö

lç
eğ

i 

          Yaş                          Alt Boyutlar  
 Bilgiye Erişim 

(Ort.-s.s) 
Anlama 
(Ort.-s.s) 

 

 

Değer 
Biçme 

(Ort.-s.s) 

Uygulama 
(Ort.-s.s) 

       50-58  4,01-1,04a 3,72-0,99a  3,89-0,94a 3,99-0,97a 
       59-67  3,68-1,29ab 3,36-1,09a  3,55-1,12ab 3,71-1,17a 
       68-87  3,21-1,19b 2,71-0,86b  3,20-0,99b 3,45-1,11a 
      F= 
      p= 

 4,564 
0,012* 

9,623 
<0,001* 

 4,650 
0,011* 

2,550 
0,082 

aANOVA testi; ba-b:Aynı harfe sahip gruplar arasında fark yoktur; *p<0,05 

Katılımcıların yaşlarına göre  sağlık okuryazarlığı ölçeği bilgiye erişim (F=4,564, p=0,012), anlama 
(F=9,623, p<0,001) ve değer biçme (F=4,650, p=0,011) alt boyutlarında anlamlı farklılık bulunmuştur. 

Tablo 7. Katılımcıların Yaşlarına Göre Başarılı Yaşlanma Durumları 

B
aş

ar
ılı

 Y
aş

la
nm

a 
Ö

lç
eğ

i               Yaş                         Alt Boyutlar  
 Sorunlarla 

Mücadele Etme 
(Ort.-s.s) 

 

 

 

Sağlıklı Yaşam 
Biçimi 

(Ort.-s.s) 

          50-58     5,59-1,47a      5,72-1,40a 
          59-67     5,15-1,55ab      5,55-1,48ab 
          68-87     4,46-1,36b      4,76-1,38b 
          F= 
          p= 

    5,551 
   0,005* 

     4,432 
    0,014* 

aANOVA testi; ba-b:Aynı harfe sahip gruplar arasında fark yoktur; *p<0,05 

Katılımcıların yaşlarına göre başarılı yaşlanma ölçeği sorunlarla mücadele etme (F=5,551, p=0,005)  
ve sağlıklı yaşam biçimi (F=4,432, p=0,014) alt boyutlarında anlamlı farklılık bulunmuştur. 

Tablo 8. Katılımcıların Gelirlerine Göre Sağlık Okuryazarlığı Durumları 

Sa
ğl

ık
 O

ku
ry

az
ar

lığ
ı 

Ö
lç

eğ
i 

Gelir Durumu                               Alt Boyutlar  
 Bilgiye Erişim 

(Ort.-s.s) 
Anlama 
(Ort.-s.s) 

Değer 
Biçme 

(Ort.-s.s) 

  Uygulama 
(Ort.-s.s) 

Geliri Yok  3,39-1,37a    3,10-1,15a  3,40-1,03a  3,64-1,18ab 
700-1600  3,38-1,18a    3,09-1,12a  3,38-1,11a  3,54-1,16a 
1601 ve üzeri  4,27-0,84b    3,85-0,78b  3,99-0,92b  4,07-0,90a 
F= 
p= 

 10,629 
<0,001* 

   9,520 
   <0,001* 

 6,113 
 0,003* 

 3,481 
0,033* 

aANOVA testi; ba-b:Aynı harfe sahip gruplar arasında fark yoktur; *p<0,05 

Katılımcıların gelirlerine göre sağlık okuryazarlığı ölçeği bilgiye erişim ( F=10,629, p<0,001), anlama 
(F=9,520, p<0,001), değer biçme (F=6,113, p=0,003) ve uygulama (F=3,481, p=0,033) alt 
boyutlarında anlamlı farklılık bulunmuştur. 
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Tablo 9. Katılımcıların Gelirlerine Başarılı Yaşlanma Durumları 
B

aş
ar

ılı
 Y

aş
la

nm
a 

Ö
lç

eğ
i 

   Gelir Durumu                             Alt Boyutlar  
 Sorunlarla Mücadele 

Etme 
(Ort.-s.s) 

Sağlıklı Yaşam Biçimi 
(Ort.-s.s) 

Geliri Yok           4,76-1,82a 5,02-1,68a 
700-1600           4,92-1,40a 5,36-1,38ab 
1601 ve üzeri           5,77-1,20b 5,89-1,23b 
F= 
p= 

           6,900 
          0,001* 

4,746 
0,010* 

aANOVA testi; ba-b:Aynı harfe sahip gruplar arasında fark yoktur; *p<0,05 

Katılımcıların gelirlerine göre başarılı yaşlanma ölçeği sorunlarla mücadele etme (F=6,900, p=0,001) 
ve sağlıklı yaşam biçimi (F=4,746, p=0,010) alt boyutlarında anlamlı farklılık bulunmuştur. 

Tablo 10. Katılımcıların Eğitim Durumlarına Göre Sağlık Okuryazarlığı Durumları 

 

Eğitim Durumu Alt Boyutlar  
 Bilgiye Erişim 

(Ort.-s.s) 
Anlama 
(Ort.-s.s) 

Değer 
Biçme 

(Ort.-s.s) 

Uygulama 
(Ort.-s.s) 

Sa
ğl

ık
 O

ku
ry

az
ar

lığ
ı 

Ö
lç

eğ
i 

İlkokul  3,40-1,24a 3,08-1,05a   3,40-1,12a    3,61-1,16a 
Ortaokul  3,78-1,29ab 3,38-1,14ab   3,54-1,02a    3,83-1,16a 
Lise  4,13-0,69bc 3,74-0,72bc   4,05-0,82ab    3,90-0,84a 
Önlisans, Lisans ve 
Lisansüstü 

 

 

4,55-0,55c 4,31-0,59c   4,29-0,63b    4,24-0,71a 

F= 
p= 

 5,620 
0,001* 
 

7,829 
<0,001* 
 

4,747 
0,003* 
 

       1,715 
       0,167 
 

aANOVA testi; ba-b:Aynı harfe sahip gruplar arasında fark yoktur; *p<0,05 

Katılımcıların eğitim durumuna göre  sağlık okuryazarlığı ölçeği bilgiye erişim (F:5,620, p=0,001), 
anlama (F=7,829, p<0,001) ve değer biçme (F=4,747, p=0,003) alt boyutlarında anlamlı farklılık 
bulunmuştur. 

Tablo 11. Katılımcıların Eğitim Durumlarına Göre Başarılı Yaşlanma Durumları 

B
aş

ar
ılı

 Y
aş

la
nm

a 
Ö

lç
eğ

i 

Eğitim Durumu                                 Alt Boyutlar  
 Sorunlarla 

Mücadele Etme 
(Ort.-s.s) 

 
 
 

Sağlıklı Yaşam 
Biçimi 

(Ort.-s.s) 

İlkokul  4,99-1,49a  5,43-1,38a 
Ortaokul  4,95-1,84a  5,08-1,81a 
Lise  5,60-1,12ab  5,76-1,24a 
Önlisans, Lisans ve Lisansüstü  6,24-0,56b  6,16-0,72a 
F= 
p= 

 
 

4,037 
0,009* 

 
 
 

2,483 
0,063 
 

aANOVA testi; ba-b:Aynı harfe sahip gruplar arasında fark yoktur; *p<0,05 
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Katılımcıların eğitim durumlarına göre başarılı yaşlanma ölçeği sorunlarla mücadele etme (F=4,037, 
p=0,009) alt boyutunda anlamlı farklılık bulunmuştur. 

Tablo 12. Katılımcıların Mesleklerine Göre Sağlık Okuryazarlığı Durumları 

Sa
ğl

ık
 O

ku
ry

az
ar

lığ
ı 

Ö
lç

eğ
i 

         Meslek                                  Alt Boyutlar  
 Bilgiye Erişim 

(Ort.-s.s) 
Anlama 
(Ort.-s.s) 

Değer 
Biçme 

(Ort.-s.s) 

Uygulama 
(Ort.-s.s) 

        Kamu  4,42-0,68a 3,83-0,55a 4,38-0,65a 4,40-0,63a 
        Emekli  3,38-1,23b 2,99-1,11b 3,20-1,11b 3,32-1,08b 
        Ev Hanımı  3,47-1,33b 3,19-1,13b 3,52-1,07b 3,74-1,15b 
        Diğer  4,06-0,98ab 3,78-0,94a 3,78-0,92b 3,94-1,04ab 
        F=  5,187 5,525 6,135 4,670 
       p=  0,002* 0,001* 0,001* 0,004* 

aANOVA testi; ba-b:Aynı harfe sahip gruplar arasında fark yoktur; *p<0,05 

Katılımcıların mesleklerine göre sağlık okuryazarlığı ölçeği bilgiye erişim (F=5,187, p=0,002), anlama 
(F=5,525, p=0,001), değer biçme (F=6,135, p=0,001) ve uygulama (F=4,670, p=0,004) alt 
boyutlarında anlamlı farklılık bulunmuştur. 

Tablo 13. Katılımcıların Mesleklerine Göre Başarılı Yaşlanma Durumları 

B
aş

ar
ılı

 Y
aş

la
nm

a 
Ö

lç
eğ

i             Meslek  Alt Boyutlar 
  Sorunlarla Mücadele 

Etme 
(Ort.-s.s) 

Sağlıklı Yaşam 
Biçimi 

(Ort.-s.s) 
           Kamu  6,14-0,85a          6,31-0,64a 
           Emekli  4,50-1,49b          4,90-1,45b 
           Ev Hanımı  4,92-1,79b          5,09-1,68b 
          Diğer  5,75-0,99a          6,05-1,03a 
          F= 
          p= 

 8,073 
<0,001* 

         8,061 
      <0,001* 

aANOVA testi; ba-b:Aynı harfe sahip gruplar arasında fark yoktur; *p<0,05 

Katılımcıların mesleklerine göre başarılı yaşlanma ölçeği sorunlarla mücadele etme  (F=8,073, 
p<0,001) ve sağlıklı yaşama biçimi (F=8,061, p<0,001) alt boyutlarında anlamlı farklılık bulunmuştur. 

Tablo 14. Sağlık Okuryazarlığı ve Başarılı Yaşlanma Arasında Korelasyon  Analizi 

                 Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği Alt Boyutları 

B
aş

ar
ılı

 Y
aş

la
nm

a 
Ö

lç
eğ

i A
lt 

B
oy

ut
la

rı
 

   Bilgiye 
Erişim 

Anlama Değer Biçme Uygulama Sağlık 
Okuryazarlığı 

Toplam 
Sorunlarla 
Mücadele 
Etme 

Pearson  0,796** 0,796** 0,758** 0,759** 0,849** 
p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
n 143 143 143 143 143 

Sağlıklı 
Yaşam 
Biçimi 

Pearson 0,706** 0,717** 0,700** 0,705** 0,773** 
p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
n 143 143 143 143 143 

Başarılı 
Yaşlanma 
Toplam 

Pearson 0,796** 0,799** 0,766** 0,769** 0,855** 
p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
n 143 143 143 143 143 

*p<0,001 
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Sağlık okuryazarlığı ölçeği ve Başarılı yaşlanma ölçeği arasındaki korelasyon analizine göre sağlık 
okuryazarlığı ölçeği alt boyutları ile başarılı yaşlanma ölçeği alt boyutları arasında ilişki vardır. 

Tablo 15. Çoklu Regresyon Analizi ve Sonuçları 

Regresyon analizine göre sağlık okuryazarlığı başarılı yaşlanmadaki değişimin %73,9’unu 
açıklamaktadır. (R2=0,739) Regresyon modeli istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. (p<0,001) 

Katılımcıların sağlık okuryazarlığı alt boyutları bilgiye erişim (β=0,405), anlama (β=0,294), değer 
biçme (β=0,246) ve uygulama (β=0,289)’nın başarılı yaşlanmayı pozitif yönde etkilediği sonucu 
bulunmuştur. 

4. Sonuç 

Toplumların sağlıklı bir yaşam sürdürmesi ve ekonomik açıdan gelişmesi, toplumu oluşturan  
bireylerin sağlıklı olması ile ilişkilidir. Günümüzde sağlık okuryazarlığı kavramının sağlığı etkileyen 
önemli faktörlerden biri olduğu vurgulanmaktadır. Sağlık okuryazarlığı sağlık eğitimi, sağlığı koruma 
ve iletişim etkinliklerinde pek çok sonucu etkileyen bir kavramdır. Bu araştırmada ise sağlık 
okuryazarlığı ile başarılı yaşlanma arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda sağlık 
okuryazarlığının başarılı yaşlanmayı pozitif yönde etkilediği bulunmuştur. Bu nedenle toplumun 
sağlık okuryazarlığı düzeyini artıracak sağlık politikalarının oluşturulmasının toplumun başarılı 
yaşlanma durumlarını geliştireceği düşünülmektedir. Bu kapsamda sağlık okuryazarlığını artıracak 
uygulamaların geliştirilmesi, sağlık okuryazarlığı ile ilgili bilgilendirme faaliyetlerinin düzenlenmesi 
ve çeşitli etkinliklerle sağlık okuryazarlığı kavramına dikkat çekilmesi toplumun başarılı şekilde 
yaşlanmasına katkı sağlayabilir. Bireylerin sağlık okuryazarlığı düzeylerinin artırılması ile, ileride 
hastalıklara yol açabilecek, sigara kullanımı, sağlıksız beslenme, akılcı olmayan ilaç kullanımı gibi 
riskli davranışlar azaltılabilir. Bireylerin sağlık okuryazarlığı düzeylerinin geliştirilmesi ile tedavi 
süreçlerine aktif katılımları sağlanabilir. Sağlık okuryazarlığının geliştirilmesi için eğitim kurumları, 
sivil toplum kuruluşları, medya ve iletişim sektörü gibi çeşitli taraflarla işbirliği yapılabilir. Bu sayede 
bireyler, başarılı yaşlanmayı sağlamak için gerekli olan sağlıklı yaşam alışkınlarını kazanmaları 
konusunda desteklenebilir. Ayrıca belirli sürelerde toplumun sağlık okuryazarlığı düzeyini ölçmek için 
çalışmalar gerçekleştirilebilir. Bireylerin, başarılı yaşlanmaları üzerinde önemli etkisi olan, düzenli 
sosyal ilişkilerini devam ettirebilmeleri için uygun fiziksel ortamlar tasarlanabilir. Bireylerin başarılı 
yaşlanmaları, toplumun sağlık statüsünün geliştirilmesi, sağlık hizmetlerinin kullanımı ve dolayısıyla 
sağlık harcamaları üzerinde etkili olmaktadır. Toplumda başarılı yaşlanmanın sağlanmasının sağlık 
harcamalarını ve maliyetlerini azaltacağı düşünülmektedir. Böylece finansal kaynaklar toplumun diğer 
ihtiyaçları için kullanılabilir. Ayrıca başarılı şekilde yaşlanan bireylerin mutlu ve pozitif olmaları 
toplum düzenini de olumlu yönde etkileyecektir. 

 

R2= 0,739 

F= 97,436 

p= <0,001 

Standardize 
Edilmemiş Beta 

  Standart  

Hata 

  Standardize 

Edilmiş 
Beta 

 

 

t p 

Sabit 0,790  0,242    3,266 0,001 

Bilgiye Erişim 0,405  0,097  0,333  4,180 <0,001 

Anlama 0,294  0,127  0,215  2,320 0,022 

Değer Biçme 0,246  0,117  0,177  2,104 0,037 

Uygulama 0,289  0,107  0,216  2,701 0,008 
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 SAĞLIK OKURYAZARLIĞI VE GETİRİLERİ 

Demet Ünalan1 
Sinem Somunoğlu İkinci 2 

Özet 

Sağlık hizmetinden yararlanan bireylerin giderek artan beklentisi, sağlık bakımında artan öz sorumluluk ve 
bunun sonucunda bireylerin sağlıkları ile ilgili hususlarda sorumluluk almaya başlaması ve sağlığa ilişkin 
bilgiye erişim ve kararlara katılım imkânının yükselmesi gibi sağlık alanında yaşanan değişimler, bireylerin 
sağlık okuryazarlığı becerilerinin gelişmesini de beraberinde getirmiştir. Sağlık okuryazarlığı genel anlamda, 
bireylerin sağlıklarına ilişkin uygun kararlar alması sürecinde ihtiyaç duyulan temel sağlık bilgisine ve 
hizmetlerine ulaşma, bunları işleme ve anlama kapasitesini ifade etmektedir. Gerek sağlığın geliştirilmesi ve 
gerekse toplum sağlığı açısından sağlık okuryazarlığının giderek artan öneme sahip olduğunun fark edilmesi, 
bireylerde sağlık okuryazarlığı bilincinin yerleştirilmesi yönündeki çabaların da artmasına yol açmıştır. Bu 
yüzden erken çocukluk döneminden itibaren sağlık okuryazarlığı eğitimine önem verilmeli, okul eğitimi sırasında 
sağlığın geliştirilmesine yönelik bilgilendirme yapılmalıdır.  

Bu düşüncelerden hareketle hazırlanan çalışmada, sağlık okuryazarlığı kavramı tanımlanarak, sağlık 
okuryazarlığı boyutunun düşük olması durumunda yaşanan olumsuzluklara yer verilmesi ve sağlık 
okuryazarlığının yükseltilmesi sürecinde benimsenmesi istenen düzenlemelere ilişkin önerilerde bulunulması 
amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık okuryazarlığı, sağlığın geliştirilmesi, toplum sağlığı, sağlık eğitimi. 

 

HEALTH LITERACY AND ITS ADVANTAGES 

  Abstract 

The changes in the field of health such as increasing expectations of the individuals getting health care services, 
increasing self-responsibility in health care, and as a result, individuals’ starting to take responsibility about the 
matters related to their own health and increasing possibilities to access the information on health and 
participation in the decisions have led individuals’ health literacry skills to be improved. Health literacy 
generally refers to the capacity of individuals to access, process and understand the essential health knowledge 
and services needed to make appropriate decisions about their health. Both in terms of improving health and 
noticing the importance of the increasing health literacy have led the efforts aiming at raising the consciousness 
of health literacy in individuals to increase. Therefore, it should be given importance to give health literacy 
trainings beginning from the early childhood, informing children about improving health during the school 
education.  

In the paper prepared within the framework of these considerations, it is aimed to define the concept of health 
literacy, to state the problems faced in the cases of low level of health literacy and to make suggestions for the 
arrangements that are desired to be adopted in the process of increasing health literacy.  

Key Words: Health Literacy, improving health, public health, health education.  

1. Giriş 

Geçen yüzyılın ortalarına kadar önemli sağlık sorunlarının başında gelen bulaşıcı hastalıklar ve 
bebeklik dönemi ölümleri, geliştirilen ilaçlar ve yapılan aşılar sayesinde büyük ölçüde çözüme 
kavuşturulmuştur. Bununla birlikte tıbbın ilerlemesine, yaşanılan çevre koşullarında görülen 
iyileşmelere ve sağlık hizmetlerinde görülen gelişmelere bağlı olarak yaşam süresi uzamış ve ileri 
yaşlara kadar yaşamını sürdüren kişi sayısına bağlı olarak da kronik hastalıklar gündeme gelmiştir. 
Sözü edilen bu hastalıklar ile mücadelede büyük önem taşıyan faktörlerden biri de kişilerin sağlıkla 
ilgili davranışlarında değişikliğin olması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılmasıdır (Bilir, 
2014). Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılmasında kişilerin bilgilendirilmesinin ve sağlığın 
                                                      
1Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, unalandemet@gmail.com   
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geliştirilmesine ilişkin farkındalık yaratılmasının büyük bir önemi bulunmaktadır. Sağlık okuryazarlığı 
bu yönde ilerleme kaydedilmesindeki önemli adımlardan biri olarak kabul edilmektedir (Bilir, 2014; 
Yılmaz ve Tiraki, 2016). Daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse günümüz toplumlarında 
bireylerin sağlıklı olmaları, sağlıklarını korumaları ve geliştirmeleri sürecinde sağlık okuryazarlığı 
önemli ve güncel konu başlıklarından birisidir (Yılmaz ve Tiraki, 2016).   

Bu düşünceler çerçevesinde hazırlanan çalışmada öncelikle sağlık okuryazarlığı kavramı açıklanacak, 
sağlık okuryazarlığının düşük olmasının olumsuz etkileri üzerinde durulacak ve yükseltilmesine ilişkin 
öneriler tartışılacaktır.     

2. Sağlık Okuryazarlığı Kavramı ve Düşük Olması Durumunda Yaşanan Olumsuzluklar 

Bireylerin sağlık hizmetleri konusunda bilgilenmeleri, sağlığın korunması ve geliştirilmesi 
uygulamalarını öğrenmeleri (Yılmaz ve Tiraki, 2016), kendi sağlıkları ile ilgili konularda sorumluluk 
alabilmeleri ve kararlara katılabilmeleri açısından sağlık okuryazarlığı büyük önem taşımaktadır 
(Berkman ve diğerleri, 2010; Sorensen ve diğerleri, 2012; Yılmaz ve Tiraki, 2016). Sağlık 
okuryazarlığı kavramı ilk olarak 1974 yılında Simond tarafından kullanılmıştır (Çalışkan, 2018; 
Yılmaz ve Tiraki, 2016). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de sağlık okuryazarlığına ilişkin yaptığı 
tanımda, sağlığın korunması ve geliştirilmesi sürecinde bireyin sağlığa ilişkin bilgilere ulaşma, bunları 
kavrama ve kullanma becerisi ifadesini kullanmıştır. Sağlık okuryazarlığı; akılcı ilaç kullanımından, 
sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanılacağının bilinmesine, sağlığa ilişkin bilgilerin kavranmasından 
aydınlatılmış onam formlarının imzalanmasına, öz bakım konusunda karar verilmesinden, sağlık 
çalışanları tarafından söylenenlerin algılanmasına kadar oldukça geniş kapsamlı ve önemli konuları 
içermektedir (Yılmaz ve Tiraki, 2016). 

Bir diğer tanıma göre sağlık okuryazarlığı bireylerin gerek kendilerinin gerekse toplumun sağlığı ile 
ilgili konularda karar verebilmeleri için temel sağlık bilgi birikimine erişimini, bunları algılamalarını, 
değerlendirmelerini ve kuşaktan kuşağa aktarmalarını içermektedir (Çalışkan, 2018). 

Sağlık okuryazarlığı düzeyinin düşük olmasının beraberinde getirdiği birtakım olumsuzluklar 
bulunmaktadır (Çalışkan, 2018; Tözün ve Sözmen, 2015). Toplumun genel sağlık statüsünün düşmesi, 
koruyucu sağlık hizmetlerinin kullanımında görülen azalma (Tözün ve Sözmen, 2015), hatalı ilaç 
kullanımının artması, sağlık bakım maliyetlerinin yükselmesi,  mortalite oranlarının artması (Çalışkan, 
2018; Tözün ve Sözmen, 2015) ve sağlıksız yaşam tarzının yaygınlaşması akla gelen ilk 
örneklerdendir (Çalışkan, 2018).     

Düşük sağlık okuryazarlığının yol açacağı bir diğer sorun da bireyin kendisini doğru ve yeterli ifade 
edememesi ve tedaviye uyum sağlamada güçlük çekmesidir. Kendi hastalığı ve uygulanan tedavi 
konusunda daha az bilgi sahibi olan bireyin hem sağlık hizmetlerine erişim yönünden sıkıntılar 
yaşaması söz konusu olmakta, hem de daha çok tıbbi hataya maruz kaldığı ifade edilmektedir (Yılmaz 
ve Tiraki, 2016). 

Görüldüğü gibi toplumun geneli açısından bakıldığında etkilenen insan sayısının fazlalığı, ortaya çıkan 
kötü sağlık sonuçları, kronik hastalıkların hızında görülen artış, sağlığa ilişkin anlaşılır bir 
bilgilendirme yapılmasına duyulan ihtiyaç ve sağlıktaki eşitsizliklerin ortadan kaldırılmak istenmesi 
gibi temel faktörler, sağlık okuryazarlığının toplum sağlığı açısından taşıdığı önemi göstermesi 
açısından dikkat çekici niteliktedir (Tözün ve Sözmen, 2015).   

3. Sağlık Okuryazarlığının Yükseltilmesine İlişkin Öneriler 

Toplumda sağlık okuryazarlığının yükseltilmesine yönelik yürütülecek faaliyetlerin sadece bireylerin 
gayreti ile ya da sağlık sektörünün çabası ile sınırlandırılması mümkün değildir. Bu süreç sektörler 
arası işbirliğini gerektirmekte, eğitim sektörü, sivil toplum kuruluşları, akademik kuruluşlar, medya, 
iletişim sektörü gibi farklı paydaşların katkı ve katılımına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle toplumun 
öncelikleri belirlenmeli, toplumun beklentilerini karşılayacak şekilde bilgilendirme yapılmalı, belirli 
aralıklar ile çalışmalar tekrarlanmalı, toplumda sağlık okuryazarlığı düzeyinin yükseltilmesi için teşvik 
edici olunmalıdır. Sağlık okuryazarlığının yükseltilmesine yönelik yürütülecek çalışmalarda dikkat 
edilmesi gereken bir diğer husus da, yaşam boyu öğrenme ilkesine göre hareket edilmesi gerektiğidir. 
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Bireylerin kendi sağlıkları ile ilgili konularda söz sahibi olup, kararlara katılma haklarını 
kullanabilmeleri, sağlıklarını korumaları ve geliştirmeleri için sadece okul öğrenimini yeterli 
görmeyip, aile içi eğitim imkânlarının kullanılması, arkadaş ortamlarında ve sosyal ortamlarda eğitim 
fırsatlarının yaratılması yaşam boyu öğrenme ilkesinin yaygınlaşmasına olanak verecektir (Bilir, 
2016).    

4. Sonuç 

Toplumun sağlık seviyesinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve sağlığın geliştirilmesi sürecinde 
içinde yaşanılan çevre, kalıtım ve sağlık hizmetleri kadar önemli olan bir diğer unsur da sağlıklı yaşam 
alışkanlıklarının kazanılmasıdır. Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması sürecinde toplumun 
bilinçlendirilmesinin, sağlıklı olma ve sağlığa ilişkin bilgi birikimlerini geliştirme açısından 
farkındalık yaratılmasının gerekli olduğu ve sağlık okuryazarlığının da bu sürece önemli bir katkı 
sağlayacağı savunulmaktadır. Bu nedenle sağlık okuryazarlığı eğitiminin erken yaşlardan itibaren 
başlaması için gerekli düzenlemeler yapılmalı, erken çocukluk döneminden başlayarak sağlıkla ilgili 
temel kavramlara ilişkin bilgilerin aktarılması gerçekleştirilmelidir. Değişen dünyada kendi 
sağlıklarına ilişkin sorumlulukları artan bireylerin daha aktif olmaları beklenmekte, bunun için de 
sağlık okuryazarlığının yükseltilmesine ilişkin bilinçli ve planlı aktivitelere hız verilmesi 
gerekmektedir. 
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SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ve SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ İLİŞKİSİ 
ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 

  
Cemal Sezer1 

Mustafa Amarat2 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, sağlık okuryazarlığı ile sağlıklı yaşam biçimi arasındaki ilişkinin belirlenmesidir.  Araştırma 
evrenini Sakarya üniversitesi sağlık yönetimi lisans öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında tüm 
evrene ulaşılması hedeflenmiş fakat sadece %59,4’üne ulaşılmıştır. Araştırma veri toplama aracı olarak Walker 
vd. (1996) geliştirdiği Türkçe geçerlilik ve güvenilirlilik çalışmalarını Bahar vd.(2008) yaptığı sağlıklı yaşam 
biçimi ölçeği ile “Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma bulgularında sağlıklı yaşam 
biçimi ile sağlık okuryazarlığı arasında r:0,305 bir ilişki tespit edilmiştir. Sağlık okuryazarlığının sağlıklı yaşam 
biçimine etkisini yordamak amacı ile geliştirilen regresyon modeli anlamlıdır (f=17,889;p:0,00). Bu model sağlık 
okuryazarlığının sağlıklı yaşam biçimindeki değişimin % 0,9’unu (R2=0,093) açıklanmaktadır. Sonuç olarak 
sağlık okuryazarlığının sağlıklı yaşam biçiminde az bir etkisi olsa da bireylerin daha sağlıklı olmalarında sağlık 
okuryazarlığı önem arz etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Sağlık Okuryazarlığı, Sağlıklı Yaşam Biçimi, Sağlık Davranışı, Üniversite 
Öğrencileri 

A STUDY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN HEALTH LITERACY AND HEALTHY LIFE 
STYLE 

Abstract 

This study  aim  is to determine the relationship between health literacy and healthy lifestyle. Sakarya University 
health management undergraduate students constitute the research universe. Within the scope of the research, it 
was aimed to reach the whole house but only 59.4 % was reached. Walker et al. (1996) Turkish validity and 
reliability studies developed by Spring et al. (2008) with his healthy lifestyle scale "Turkey's Health Literacy Scale" 
is used. In the research findings, a relation r: 0,305 was found between healthy lifestyle and health literacy. The 
regression model developed with the aim of predicting the effect of health literacy on the healthy lifestyle is 
significant (f = 17,889, p: 0,00). This model describes 0.9 % (R2 = 0.093) of the change in the healthy lifestyle of 
health literacy. As a result, although health literacy has little effect on healthy lifestyle, health literacy is important 
for individuals to be healthier. 

Key Words: Health Literacy, Healthy Life Style Behaviors, Health Behavior, University Students 

1. Giriş 
Sağlık, yaşamla doğrudan ilgili, yaşam kalitesini biçimlendiren ve her insan için aynı değeri 
taşıyan önemli ve öncelikli bir konudur (Sezer ve Karadeniz, 2018). İnsanların yaşamları boyunca 
en çok değer verdiği olgu “sağlıktır” denilebilir (Özbaşaran vd., 2004:44). Sağlığın başlıca belirleyicileri 
ise, bireyin etkilendiği biyolojik, ekolojik, sosyal, ekonomik faktörler ile yaşam biçimi ve bulunduğu 
yerdeki sağlık hizmetlerinin durumu olarak sıralanabilir. (Tengilimoğlu vd.,2017). Yaşam biçimi, 
bireyin nasıl yaşamakta olduğu ile ilgili olup; bu konuda edindiği ve sürdürdüğü inançları, anlayışları, 
tutumları, davranışları ve alışkanlıkları içermektedir.  Sağlıkla ilgili olarak bireylerin yaşam biçimi, 
sağlıklı ve sağlıksız yaşam biçimi olarak iki kategoride ele alınabilir. Sağlıklı yaşam biçimi, bireylerin 
iyilik halini koruması, sürdürmesi ve geliştirmesi için gerçekleştirdiği davranışları kapsamaktadır (Ayaz 
vd.,2005:27). Bunun tersi ise sağlıksız yaşam biçimi anlamına gelmektedir. Sağlıklı yaşam biçimi 
davranışı sergileyen bireyler sağlıklarını koruyabilir, sürdürebilir ve sağlık durumunu geliştirebilirler 
(Zaybak ve Fadıloğlu, 2004:79).  

                                                      
1 Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, Sakarya, csezer @sakarya.edu.tr 
2 Arş. Gör., Sakarya Üniversitesi, Sakarya, mustafaamarat @sakarya.edu.tr 
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Literatürde bireylerin cinsiyet, yaş, gelir düzeyi ve sağlık okur yazarlık seviyelerinin sağlıklı yaşam 
biçimi üzerinde etkili olduğu belirtilmektedir (Küçükberber vd.,2011; Lukkarinen vd.,1997; Thanavaro 
JL vd., 2006; Baker vd., 2002, Cho vd., 2008). Sağlık okuryazarlığı, sağlığı koruma ve geliştirmeye 
yönelik bilgi kaynaklarına ulaşmada ve bu bilgiyi okuma, anlama ve uygulamada yardımcı olmaktadır 
(Erdağ, 2015:1). Bu çalışmada bireylerin sağlık okuryazarlık seviyeleri ile sağlıklı yaşam biçimi 
sergilemeleri arasındaki ilişki incelenmiştir.  

2. Yöntem 
Çalışmanın evrenini, Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencileri 
(N:294) oluşturmaktadır. Örnekleme tüm evren dâhil edilmiştir. Ancak katılımcıların %59,4’üne 
ulaşılması mümkün olmuştur (n:176). Çalışmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. 
Üç bölümden oluşan anket formunun birinci bölümü katılımcıların sosyo-demografik özelliklerinden 
oluşan 3 ifadeyi kapsamaktadır. İkinci bölümde katılımcıların sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını 
(SYBDÖ) belirlemek için Walker vd. (1996) geliştirdiği Türkçe geçerlilik ve güvenilirlilik çalışmalarını 
Bahar vd.(2008) yaptığı altı boyuttan oluşan ve 52 ifadeyi kapsayan ölçek kullanılmıştır. Üçüncü 
bölümde ise, bireylerin sağlık okuryazarlık düzeyini değerlendirmek amacıyla geliştirilmiş “Türkiye 
Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği (TSOY-32)” ölçeği yer almıştır. 

3. Bulgular 
Çalışmada, her eğitim döneminden eşit bir şekilde katılımcı temsili sağlanmıştır. Katılımcıların % 
73,7’si erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Katılımcıların % 67,6’sı Marmara bölgesinde ikamet 
etmektedir. Araştırmada kullanılan tüm ölçeklerin iç tutarlılık değerleri yeterli (0,700 - 0,916) 
bulunmuştur (Tablo 1). Bu sonuçlar ölçeklerin güvenilir olduğunu göstermektedir. 

Tablo 1. Alt boyutlar ve ölçek toplamı ortalama puanları 

Alt boyutlar ve ölçek 
toplamı Min-Max Ort-SD 

Sağlık Sorumluluğu 9-34 20,0739±4,49637 
Fiziksel Aktivite 8-32 16,3466±4,41547 
Beslenme 11-30 19,5000±3,49039 
Manevi Gelişim 13-36 26,3750±4,54391 
Kişilerarası İlişkiler 13-36 26,3295±4,12718 
Stres Yönetimi 9-30 18,9830±3,68855 
Toplam Puan 78-197 127,6080±17,99110 

 
Türkiye sağlık okur yazarlığı ölçeğinden alınan puanlar; “Formül=İndeks= (aritmetik ortalama-1) x 
[50/3] “ olarak hesaplanmıştır. Ölçek puanlamaları ve seviyeleri Tablo 2’de gösterilmiştir. 
Katılımcıların % 49,1’i yetersiz ve sınırlı sağlık okuryazarlığına sahip iken; %38’i yeterli ve %12,9’u 
mükemmel sağlık okuryazarlığına sahip olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 2. Sağlık Okur Yazarlığı Seviyelerinin Dağılımı 

Seviyeler Ölçek 
puanları Frekans Yüzde(%) 

Yetersiz Sağlık Okur Yazarlığı (0-25) 14 7,8 
Sorunlu – Sınırlı Sağlık Okuryazarlığı (>25-33 74 41,3 
Yeterli Sağlık Okuryazarlığı (>33-42) 68 38,0 
Mükemmel Sağlık Okuryazarlığı (>42-50) 20 12,9 
Toplam  176 100 

Yapılan korelasyon analizinde sağlıklı yaşam biçimi davranış ölçeği ve alt boyutlarının sağlık okur 
yazarlıkla anlamlı bir ilişkisi bulunmuştur (Tablo 3). 
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Tablo 3. Korelasyon Analizi Sonuçları 

 TSOY 
R P 

SYBD ,305 ,000 
Kişilerarası İlişkiler ,241 ,001 

Beslenme ,179 ,017 
Sağlık Sorumluluğu ,254 ,001 

Fiziksel Aktivite ,197 ,009 
Stres Yönetimi ,180 ,017 
Manevi Gelişim ,264 ,000 

Sağlık okuryazarlık seviyesinin etkisini tespit etmek için kurulan model anlamlıdır. Fakat sağlık 
okuryazarlığının sağlıklı yaşam biçimine zayıf bir etkisi vardır (R2:0,093) (Tablo 4). 

Tablo 4. Regresyon Analizi Sonuçları 

Model 
Standardize Edilmemiş 

Katsayılar 

Standardize 
Edilmiş 

Katsayılar T P 

β Std. Hata β 
Sabit 98,611 6,977 ,305 14,134 ,000 

Sağlık Okur Yazarlık ,860 ,203 4,230 ,000 
R ,305 R2 ,093 F 17,889 P 0 

4. Sonuç 
Analiz sonuçlarına göre, sağlık okuryazarlığının sağlıklı yaşam biçimini etkilediği, ancak bu etkinin 
düşük düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Literatürde benzer sonuçlara rastlamak mümkündür (Sezer, 
2012). Buna karşın, sağlık okuryazarlık seviyesi yeterli olan bireylerin, sağlığını geliştirmeye yönelik 
davranış sergilemede daha aktif oldukları, sigara ve alkol tüketimlerinin daha az olduğu,  daha sık 
fiziksel aktivitede bulundukları ve daha düzenli beslenme alışkanlıklarına sahip oldukları tespit 
edilmiştir (Abel ,2007; Kim, 2009; Von Wagner vd., 2007; Baker  vd., 2004). Bu bilgiler ışığında 
bireylerin daha sağlıklı olmalarında sağlık okur yazarlık seviyesinin geliştirilmesi önem arz etmektedir. 
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SAĞLIK OKURYAZARLIĞI, E-SAĞLIK OKURYAZARLIĞI VE 
YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Didem Hekimoğlu1 
Meriç Yavuz Çolak2 

Yalçın Şenel3 

Özet 

Bu araştırma Ankara Çankaya bölgesinde ikamet eden 18-49 yaş aralığındaki bireylerin sağlık okuryazarlığı, e-
sağlık okuryazarlığı ve yaşam kalitesi düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma kapsamında 
Çankaya bölgesinde ikamet eden ve çalışmaya katılmayı kabul eden 600 kişiye yüz yüze görüşme tekniğiyle anket 
uygulanmıştır. Anket formunda demografik özelliklere ilişkin sorular, Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği 
(TSOY-32), E-Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği ve SF-12 Yaşam Kalitesi Ölçeği kullanılmıştır.  Toplanan veriler IBM 
SPSS 20 programı ile analiz edilmiş ve analizlerde tanımlayıcı istatistikler Kolmogorov-Smirnov Testi, Mann-
Whitney U testi ve ki-kare testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgularda katılımcıların %.85,6’sının sağlık 
okuryazarlığı düzeyinin yüksek, %88,8’inin e-sağlık okuryazarlığı düzeyinin yüksek görülmüştür. Araştırma 
sonuçlarına göre E-Sağlık okuryazarlığını etkileyen faktörlerin, eğitim düzeyi, yaşanılan yer, sosyal güvence ve 
sağlık okuryazarlığı düzeyi olduğu görülmüştür. Sağlık okuryazarlığı ve e-sağlık okuryazarlığı ölçek 
puanlamaları ile yaşam kalitesi seviyesi arasında anlamlı bir ilişki görülmemiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Sağlık okuryazarlığı, e-sağlık okuryazarlığı, yaşam kalitesi, sağlık iletişimi  

 

EVALUATION OF HEALTH LITERACY, E-HEALTH LITERACY AND QUALITY OF LIFE 

Abstract 

This study was carried out to determine the health literacy, e-health literacy and quality of life levels of 
individuals aged 18-49 in Ankara Çankaya region. Within the scope of the survey, a questionnaire was applied 
to 600 people who reside in the Çankaya region and who agreed to participate in the study. Polls in the form of 
questions relating to demographics, Turkey Health Literacy Scale (TSOY-32), eHealth Literacy Scale and SF-12 
Quality of Life Questionnaire was used. The collected data were analyzed with the IBM SPSS 20 program and 
the descriptive statistics Kolmogorov-Smirnov Test, Mann-Whitney U test and chi-square test were used in the 
analyzes. In the findings obtained, 85.6% of the participants had higher level of health literacy and 88.8% of the 
participants had higher level of e-health literacy. According to the results of the research, factors affecting E-
health literacy were found to be education level, place of living, social security and health literacy level. There is 
no significant relationship between health literacy and e-health literacy scale scales and quality of life. 

 

Key words: Health literacy, e-health literacy, quality of life, health communication 

 

 

1. Giriş 

 

İletişim, insanların her türlü faaliyetinin ayrılmaz bir parçasıdır. Teknolojik gelişmeler ve internetin 
hayatlarımıza girmesi, bildiğimiz ve alışkın olduğumuz birçok öğrenme ve iletişim kurma yöntemini 
farklılaştırmıştır. Her sektörde olduğu gibi teknoloji ve internetin önemi sağlık sektöründe de 
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karşımıza çıkmaktadır. Başlangıçta basit teknoloji ürünleri kullanılan sağlık alanında günümüzde daha 
karmaşık teknolojilere sahip ürünler kullanıma sunulmuştur (Sargutan, 2005).   

Değişen yaşam koşulları, bireylerin kendileri ve yakınlarının sağlığı ile ilgili konularda bireysel 
sorumluluklar yüklemektedir. Yüklenen bu sorumlulukları yerine getirebilmek için ise bazı 
yeterliliklere sahip olması gerektiği ve bunun da sağlık çıktılarını doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen 
bir faktör olan sağlık okuryazarlığı seviyesine bağlı olduğu düşünülmektedir (IOM, 2004).  Sağlık 
okuryazarlığını tanımlama çabaları 1970’li yıllarda başlamış ve konunun artan önemine paralele olarak 
giderek kapsamı genişleyen tanımlama çalışmaları yapılmıştır. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sağlık 
okuryazarlığı, “sağlıklı olmayı sürdürme ve bu duruma katkıda bulunmayı sağlayan yollarla; bireylerin 
enformasyona erişim, anlama ve kullanma yeteneği ile motivasyonunu belirleyen bilişsel ve sosyal 
beceriler” olarak tanımlanmıştır (akt. Sezgin, 2013). Sağlık okuryazarlığı, Türkiye için yeni olduğu 
kadar diğer ülkelerde de önemi yeni fark edilen bir alandır. Bu sebeple yapılan araştırmalar daha çok 
sağlık okuryazarlığı düzeyine belirlemeye yönelik olmaktadır. Örneğin Avrupa’da 8 ülkeyi kapsayan 
bir araştırmada katılımcıların %35,2’sinin sorunlu, %12,4’ün yetersiz ve %16,5’inin mükemmel sağlık 
okuryazarlığı seviyesinde olduğu görülmüştür (HLS EU, 2012). Bir diğer çalışmaya göre, 90 
milyondan fazla Amerikalı düşük sağlık okuryazarlığına sahiptir (Kutner vd., 2005) Sınırlı sağlık 
okuryazarlığı olan bireyler sağlıkları ve sağlık bakım kaynaklarına erişimde eşitsizlikler yaşamaktadır 
(Sudore vd., 2006). Türkiye’de sağlık okuryazarlığı seviyesinin oldukça düşük olduğu yapılan 
çalışmalarla görülmüştür (Tanrıöver vd, 2014). 
 
Yaşam koşullarına bağlı olarak sağlık ve sağlıklı yaşam kavramlarına tarih boyunca farklı anlamlar 
yüklenmiştir. Günümüzde ise internetin ve teknolojinin sağlık sektöründe yoğun kullanılmaya 
başlanması ile birçok yeni kavram ortaya çıkmıştır. E-sağlık, teletıp, mobil sağlık gibi birçok kavram 
türemiştir. Bu kavramlardan biri olan “e-sağlık” Dünya Sağlık Örgütü’nün ve birçok politika yapıcı ve 
düzenleyici ülkelerin araştırmalarında yer bulmaya başlamıştır. Elektronik Sağlık (E-Sağlık), “İnternet 
ve ilgili teknolojiler aracılığıyla sunulan veya geliştirilen sağlık hizmetleri ve bilgileri” anlamına 
gelmektedir (Eysenbach, 2009). İnternet tabanlı sağlık hizmetleri, hastalar ve hizmet sağlayıcılar 
arasındaki elektronik iletişimi, elektronik tıbbi kayıtları, kişisel sağlık kayıtlarını, sağlık eğitimi 
programlarını, hasta portallarını ve hastalar için Web tabanlı uygulamaları içermektedir (Neupert ve 
Mundie, 2009). E-Sağlık okuryazarlığı, “bireyin bilinçli sağlık kararları vermek için çevrimiçi sağlık 
bilgilerini bulma, anlama ve değerlendirme yeteneği” olarak tanımlanır (Paige vd., 2017). E-sağlık 
okuryazarlığının merkezi bir kuramsal yapısı öz-yeterliliktir; bu, bireyin belirli durumlarda başarılı 
olma veya belirli bir görevi yerine getirme becerisine olan inancının bir tahmininin bir tahminidir 
(Bandura, 1994). Yüksek öz-yeterlilik ve e-sağlık okuryazarlığı, kronik hastalık öz-yönetimi gibi 
sağlığın teşviki ve geliştirilmesi davranışlarını öngörmektedir ( Paige vd., 2017; Clark ve Dodg, 1999). 
 
Dünya Sağlık Örgütü (2013) yaşam kalitesini; “yaşadığı kültür ve değer sistemleri bağlamında, 
amaçları, beklentileri, standartları ve ilgileri ile ilişkili olarak bireylerin yaşamdaki konumlarını 
algılaması” olarak tanımlar. Yaşam kalitesi çok geniş bir kavram olup kişinin fiziksel sağlığı, 
psikolojik durumu, kişisel inançları, sosyal ilişkileri, bağımsızlık düzeyi ve çevresiyle ilişkisinden 
karmaşık bir yolla etkilenir. Yapılan araştırmalarda düşük sağlık okuryazarlığı seviyesine sahip 
bireylerin sağlığı koruyucu veya hastalıkları önleyici tedbirleri almada, kronik hastalıklarla başa 
çıkmada sorunlar yaşadıkları, hastaneye yatışa ve acil servis kullanmaya daha yatkın oldukları ve 
düşük yaşam kalitesi seviyesine sahip oldukları görülmüştür (akt. Aycilek, 2017). Bu bağlamda 
algılanan yaşam kalitesi seviyesi kullanılan iletişim araçlarının niteliği ve sahip olunan sağlık 
okuryazarlığı seviyesi ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Tüm bu bilgiler ışında bu çalışmada yaşam 
kalitesi ile sağlık okuryazarlığı ve yeni bir kavram olan e-sağlık okuryazarlığı arasındaki ilişkiyi 
ortaya koymak amaçlanmıştır.  
 
 
2. Yöntem 
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Bilgi iletişim teknolojileri, sağlık bilgilerine ve sağlık koşullarının öz-yönetimine erişim için yeni 
fırsatlar sağlamasına rağmen, hastaların sağlık okuryazarlığı ile internet tabanlı sağlık hizmetlerinin 
kullanımı arasındaki ilişkiye yönelik kapsamlı araştırmalar yapılmamıştır. Bu çalışmada araştırmaya 
katılanların e-sağlık okuryazarlığı, sağlık okuryazarlığı ve yaşam kalitesi düzeylerini belirlemek ve 
bunların arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. 

Araştırmanın evreni TÜİK 2017 yılı verilerine dayalı olarak Ankara’nın Çankaya ilçesinde yaşayan 
18-49 yaş aralığındaki bireylerden oluşmaktadır. Çalışmanın örneklemi %95 güven aralığında %5 
sapma ile 600 kişi olarak belirlenmiştir. Örnekleme dahil edilen 18-49 yaş aralığındaki bireyler 
olasılıksız örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. 

Çalışma kapsamında kullanılan veri toplama aracı olan anket formu demografik bilgiler formu, 
Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği (TSOY-32), E-Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği ve SF-12 (Kısa Form 
12) Yaşam Kalitesi Ölçeği’nden oluşmaktadır. İlk bölümde yer alan demografik bilgi formunda yaş. 
Cinsiyet, eğitim durumu, sosyal güvence, medeni durum, gelir düzeyi gibi bilgiler sorulmaktadır. 
İkinci bölümde (Okyay ve Abacıgil, 2016) tarafından HLS-EU temel alınarak geliştirilen “Türkiye 
Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği” bulunmaktadır ve Likert tipi  32 sorudan oluşmakta ve iki temel boyutta 
değerlendirilmektedir. Bunlar tedavi ve hizmet boyutu ile hastalıklardan korunma/sağlığın 
geliştirilmesi boyutlarıdır. Yaralanılan ölçek dört kategoride sınıflandırılmaktadır: 0-25 puan arası 
“yetersiz sağlık okuryazarlığı”, 25-33 arası “sorunlu/sınırlı sağlık okuryazarlığı, 33-42 arası “yeterli 
sağlık okuryazarlığı ve” 42-50 arası “mükemmel sağlık okuryazarlığı” olarak tanımlanmıştır.  

Anket formunda yer alan üçüncü ölçek, yaşam kalitesini değerlendirmek amacıyla Türkçe geçerlilik ve 
güvenilirlik çalışması Koçyiğit vd. (1999) tarafından yapılan SF-36 (Kısa Form 36) ölçeğinden 
uyarlanan SF-12 (Kısa Form 12) kullanılmıştır. 

Norman ve Skinner (2006) tarafından geliştirilen ve Gencer tarafından (2017)  geçerlilik ve 
güvenilirlik testleri yapılarak Türkçe’ye uyarlanan “E-Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği” araştırma 
kapsamında kullanılan bir diğer soru formudur. E-Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği, bireyin sağlık 
sorunlarına ilişkin elektronik ortamda sağlık bilgilerini bulma, değerlendirme ve uygulama 
konusundaki becerilerine ilişkin algısını temel alan 8 maddelik bir ölçektir (Milne vd., 2015) 8 
maddelik E-Sağlık Okuryazarlığı sorularından önce, E-Sağlığın önemi ve yararı hakkında görüşleri 
almak için iki soru eklenmiştir. Sorular 5’li likert tipi ölçek skorlamasına sahiptir ve 1 (kesinlikle 
katılmıyorum) ve 5 (kesinlikle katılıyorum) arasında puanlama yapılmaktadır. E-Sağlık sorularının 
çoğunluğunu kabul bireylerin (8 sorudan en az 5'inden 4 veya 5 puan aldıklarında), kendileri 
tarafından algılanan “yüksek e-sağlık okuryazarlığı”na, daha azını kabul eden kişilerin ise “düşük e-
sağlık okuryazarlığı”na sahip oldukları düşünülmektedir. Katılımcılar düşük ve yüksek e-sağlık 
okuryazarlığı seviyelerine göre ayrıldıktan sonra demografik özellikleri, sağlık okuryazarlığı düzeyleri 
ve yaşam kalitesi düzeylerine göre incelenmiştir.  

Veriler Mart-Nisan 2018 tarihleri arasında toplanmıştır. Çalışmaya dahil edilme kriteri okuryazar 
olmak, 18-49 yaş aralığında olmak ve fiziksel engeli bulunmamak olarak belirlenmiştir. Katılımcılara 
anket formaları verildikten sonra çalışmanın amacı, katılımın gönüllü olduğu ve dilediklerinde 
ayrılabilecekleri aktarılmıştır. Her bir soru formunun yanıtlanması 20-25 dakika arasında 
değişmektedir. Elde edilen verilerin istatistiksel analizi SPSS 20.0 paket programıyla 
değerlendirilmiştir. Nicel veri ortalama ve standart sapmalarıyla gösterilmiştir. Yaşam kalitesi ölçek 
puanının normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov-Smirnov Testi ile değerlendirilmiştir. E-sağlık 
okuryazarlığı düşük ve yüksek olan grupların yaşam kalitesi ölçek puanı ortalaması Mann-Whitney U 
testi ile karşılaştırılmıştır. E-sağlık okuryazarlığı düşük ve yüksek olan grupların diğer kategorik 
bağımsız değişkenlerle (yaş, cinsiyet, eğitim, sağlık okuryazarlığı vb.) ilişkisi ki-kare testi ile 
değerlendirilmiştir. İstatistiksel analizlerde anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir.  

3. Bulgular 

Mart-Nisan 2018 tarihleri arasında Ankara Çankaya bölgesinde ikamet eden 18-49 yaş aralığındaki 
600 katılımcıdan toplanan veriler analiz edilmiştir. Tablo 1’de katılımcıların sosyo-demografik 
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özellikleri gösterilmektedir. Katılımcıların ortalama yaşı 29 yıldır ve katılımcıların %43,5’i erkek, 
%56,5’i kadındır. 348 katılımcı (%58) üniversite ve üzeri eğitim seviyesine sahiptir. Katılımcıların 
%38’ini öğrenciler oluşturmaktadır. 

Tablo 1. Katılımcıların Sosyo-Demografik Özelliklerinin Dağılımı 

Demografik Özellikler Sayı (n) Yüzde (%) 

Cinsiyet   
Kadın 339 56,5 
Erkek 261 43,5 
Yaş   
18-28 363 60,5 
29-49 237 39,5 
Medeni durum   
Evli 217 36,2 
Bekar 383 63,8 
Öğrenim Durumu   
Lise ve altı 138 23,0 
Önlisans, Lisans ve üstü 462 77,0 
Meslek   
Mavi Yakalı 131 21,8 
Beyaz Yakalı 211 35,2 
Çalışmıyor 258 43,0 
Yaşanılan Yer   
Köy/ Kasaba 23 3,8 
Şehir Merkezi 188 31,3 
Büyükşehir (metropol) 389 64,8 
Sosyal Güvence   
SGK 502 83,7 
Özel Sigorta 61 10,2 
Yok 37 6,2 
Gelir Durumu   
0-2000 TL 194 32,3 
2000-4000 TL 247 41,2 
4000 TL ve üzeri 159 26,5 
Sağlık okuryazarlığı   
Mükemmel  514 85,7 
Yeterli 76 12,7 
Sorunlu 7 1,2 
Yetersiz  3 0,5 

Tablo 2’de 600 katılımcının E-Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği sorularına verdikleri yanıtlar 3 kategoride 
değerlendirilmiştir. Katılma (sorulara 4 veya 5 yanıtını verenler), kararsız (3 yanıtını verenler) ve 
katılmama (1 veya 2 yanıtını verenler).  

 

Tablo 2. Katılımcıların E-Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği Skorları  

 Skorlar (%) 

E-Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği Soruları Katılmama Kararsız Katılma 
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A. Sağlığınız hakkında karar verirken internetin size yardımcı 
olmada ne kadar faydalı olduğunu düşünüyorsunuz? 20,5 13,2 66,3 

B. İnternette sağlık kaynaklarına erişebilmek sizin için ne kadar 
önemli? 16,0 14,3 69,6 

C. E-Sağlık Okuryazarlığı:    
1. İnternette hangi sağlık kaynaklarının ulaşılabilir 
olduğunu biliyorum.  15,3 29,7 55,0 

2. İnternetteki yararlı sağlık kaynaklarını nerede 
bulacağımı biliyorum. 15,3 29,7 55,0 

3. İnternetteki yararlı sağlık kaynaklarını nasıl 
bulacağımı biliyorum.  15,3 21,7 63,0 

4. Sağlık hususunda sorularıma yanıt bulmak adına 
interneti nasıl kullanacağımı biliyorum.  13,5 19,5 67,0 

5. İnternette bana yardımcı olması adına bulduğum 
sağlık bilgilerini nasıl kullanacağımı biliyorum.  13,3 22,2 64,5 

6. İnternette bulduğum sağlık kaynaklarını 
değerlendirmek için ihtiyacım olan beceriye sahibim. 13,2 20,2 66,7 

7. İnternetteki yüksek kalitedeki sağlık kaynaklarını 
düşük kalitedeki sağlık kaynaklarından ayırt edebilirim. 14,3 23,5 62,2 

8. Sağlığa ilişkin kararlar verirken internetten bilgi 
kullanımında kendime güveniyorum. 13,0 22,2 64,9 

 

Toplamda katılımcıların %11,2’sinin düşük, %88,8’inin ise 8 sorudan en az 5 tanesine 4 veya 5 puan 
vererek orta ve yüksek e-sağlık okuryazarlığı seviyesine sahip olduğu görülmüştür.  Tablo 3’te yüksek 
ve düşük e-sağlık okuryazarlığına sahip katılımcılarının demografik değişkenlere ve sağlık 
okuryazarlığı düzeylerine göre dağılımları verilmiştir.  Yaşam kalitesi ölçek puanının Kolmogorov-
Smirnov normallik testi sonucunda normal dağılıma uygun olmadığı belirlenmiştir (p<0,05). Bu 
nedenle E-Sağlık Okuryazarlığına göre yaşam kalitesi puanı parametrik olmayan Mann-Whitney U 
Testi ile karşılaştırılmıştır. E-Sağlık Okuryazarlığı gruplarına göre yaşam kalitesi skorlarında anlamlı 
farklılık bulunmamıştır (p=0,924). Tablo 4’de görüldüğü gibi sağlık okuryazarlığı ve e-sağlık 
okuryazarlığı düzeylerinin yaşam kalitesine olan etkisi incelenmiş ve istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık bulunamamıştır (p=0,160, p=0,986). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablo 3. Katılımcıların Sosyo-demografik Özelliklerine Göre Düşük ve Yüksek Algılanan E-Sağlık 
Okuryazarlığı Gruplarının Karşılaştırılması 

 

Düşük E-Sağlık OKY 
(n=67) N (%11,2)  

Yüksek E-Sağlık OKY 
(n=533) N (%88,8)  P 
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Demografik Değişkenler n % n %  

Yaş      
18-28 39 10,7 324 89,3 0,389 
29-49 28 11,8 209 88,2  
Cinsiyet      
Erkek 26 10,0 235 90,0 0,245 
Kadın 41 12,1 298 87,9  
Medeni Durum      
Evli 30 13,8 187 86,2 0,079 
Bekar 37 9,7 346 90,3  
Eğitim      
Lise ve altı 22 15,9 116 84,1 0,033* 
Önlisans/lisans ve üstü 45 9,7 417 90,3  
Meslek      
Mavi Yakalı 18 13,7 113 86,3 0,391 
Beyaz Yakalı 25 11,8 186 88,2  
Çalışmıyor 24 9,3 234 90,7  
Yaşanan Yer      
Köy/kasaba 7 30,4 16 69,6 0,002* 
Şehir merkezi 26 13,8 162 86,2  
Büyükşehir 34 8,7 355 91,3  
Gelir durumu      
0-2000 TL 26 13,4 168 86,6 0,486 
2000-4000 TL 25 10,1 222 89,9  
4000 TL ve üzeri 16 10,1 143 89,9  
Sosyal güvence      
SGK 49 9,8 453 90,2 0,023* 
Özel Sigorta 13 21,3 48 78,7  
Yok 5 13,5 32 86,5  
Sağlık okuryazarlığı Düzeyi      
Mükemmel 47 9,1 467 90,9 0,000* 
Yeterli 15 19,7 61 80,3  
Yetersiz/Sorunlu 5 50,0 5 50,0  

*p<0,05 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablo 4. Katılımcıların E-Sağlık okuryazarlığı ve Sağlık Okuryazarlığı Puanları ve Yaşam Kalitesi 
İlişkisi 

  N % Ort. Std. Sapma P 

Sağlık 
Okuryazarlığı 

Yüksek 514 85,6 63,60 6,124 0,160 Düşük 86 14,3 62,59 6,539 
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E-Sağlık 
Okuryazarlığı 

Yüksek 533 88,8 63,46 6,127 0,986 Düşük 67 11,1 63,44 6,717 

 

4. Sonuç 

Yetişkinlerin e-sağlık okuryazarlığı, sağlık okuryazarlığı ve yaşam kalitesi düzeylerini belirlemek ve 
bunların arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla Ankara’nın Çankaya ilçesinde yaşayan 600 katılımcı 
ile gerçekleştirilen saha çalışmasına dayalı araştırmanın en önemli sonuçları aşağıda özetlenmiştir.  
Ancak araştırmanın sonuçlarını bir takım sınırlılıkları ile değerlendirmek doğru olacaktır. 
Araştırmanın kesitsel bir saha çalışması olarak planlanması ve katılımcıların kolayda örnekleme 
yöntemiyle seçilmesi nedeniyle sonuçlar genellenememektedir.  

Araştırmaya katılan bireylerin sağlık okuryazarlığı seviyeleri incelendiğinde %85,6’sının mükemmel 
sağlık okuryazarlığa sahip olduğu görülmüştür. Tanıöver vd.’nin yapmış olduğu Türkiye Sağlık 
Okuryazarlığı Araştırması’nda ise toplumun %64,6’sının yetersiz veya sorunlu sağlık okuryazarlık 
seviyesine sahip olduğu görülmüştür (2014). Bulgulardaki farklılığın bu çalışmanın örneklem 
özelliklerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. E-Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği’nden elde edilen 
sonuçlarda da sağlık okuryazarlığına paralel bulgular elde edilmiş, katılımcıların %88,8’nin yüksek 
okuryazarlığa sahip olduğu görülmüştür. E-sağlık okuryazarlığı ölçeği yapılan bu araştırma ile ilk defa 
kullanıldığından başka çalışmalar ile karşılaştırılması mümkün olmamıştır. Fakat literatürde benzer 
çalışmaların olduğu görülmüştür (Kima ve Xieb, 2017).  

Araştırma sonuçlarına göre E-Sağlık okuryazarlığını etkileyen faktörlerin, eğitim düzeyi, yaşanılan 
yer, sosyal güvence ve sağlık okuryazarlığı düzeyi olduğu görülmüştür. Eğitim seviyesi ve sağlık 
okuryazarlığı seviyesi arttıkça e-sağlık okuryazarlığı da artmaktadır. Bu sebeple öncelikle eğitim 
seviyesinin yükseltilmesi e-sağlık okuryazarlığı da olumlu yönde etkileyecektir. Yapılana araştırmalar 
düşük sağlık okuryazarlığı olan bireylerin e-sağlık okuryazarlığı açısından zorluklar yaşadığını 
göstermektedir (Jensen vd, 2010; Clement vd., 2009). Ayrıca düşük sağlık okuryazarlığı olan bireyler, 
daha az önleyici hizmet ve de Sağlık hizmeti kullanma eğilimindedir (Herndon vd., 2011). 

Bu çalışmada yaşam kalitesi ve sağlık ve e-sağlık okuryazarlığı arasında anlamlı bir ilişki 
bulunamamış olsa da literatürde yer alan çalışmalar okuryazarlık seviyesinin yaşam kalitesine etki 
eden faktörler arasında olduğunu göstermektedir. Bu sebeple bundan sonraki çalışmalar örneklemin 
farklılaştırılarak yapılması farklı sonuçlar elde edilmesini sağlayabileceği düşünülmektedir. Yeterli e-
sağlık okuryazarlığı becerisine sahip olmayan kronik hastalık hastaların sağlıkla ilgili bilgileri 
internette araştırırken sıklıkla bunaltıcı, şaşkın ve korkmuş hissettikleri görülmüştür (Fox, 2007). 
Araştırmanın e-sağlık okuryazarlığı ölçeğinden elde edilen bulgularda da en düşün oranda katılıyorum 
yanıtı verilen soruların %55 ile sağlık ile ilgili kaynakların hangilerinin ulaşılabilir olduğunu bilmek 
ve nasıl ulaşabileceğini bilmek olduğu görülmüştür. 

DSÖ’nün 2012 yılında üye ülkelerde yapmış olduğu kapsamlı bir e-sağlık araştırmasında elektronik 
bilgi sistemlerinin hastalar tarafından kullanımını ve adaptasyon süreçlerini incelemiştir. Bu 
araştırmaya göre gelire sahip ülkeler için tasarlanmış sistemler düşük gelirli ülkelere uygun 
olmayabilir. Bu sebeple e-sağlık alt yapısı her ülkeye özgü olarak inşa edilmelidir. Aynı rapora göre 
iyi e-sağlık sistemlerinin kurulumu sağlık yöneticilerinin birincil öncelikleri arasında yer almalıdır. 
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İŞYERİ NEZAKETSİZLİĞİ VE TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ 
İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: HEMŞİRELER ÜZERİNE BİR 

ARAŞTIRMA 
Soner Taslak1 
Çağdaş Işıkay2 

 
Özet 

Amaç: Hemşirelerin işyerinde meslektaşlarından, doktorlarından ve yöneticilerinden gördükleri nezaketsizliğin, 
tükenmişliklerine olan etkisinin ortaya konulmasıdır.  

Yöntem: Çalışmanın örneklemini, bir kamu hastanesinde en az bir yıl çalışan ve araştırmaya katılmayı kabul 
eden 74 hemşire oluşturmuştur. Hemşirelere, sosyo-demografik özellikleri (Gümüş, 2006) belirlemeye yönelik 
hazırlanan soruların yanında işyeri nezaketsizliği (Cortina vd., 2001) ve tükenmişlik (Maslach vd., 1981) 
ölçeklerinden oluşan anket formu Ağustos-Ekim 2017 tarihinde gözetim altında uygulanarak veriler toplanmış 
ve değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Örnek kitleyi oluşturan hemşirelerin tamamının bayan, %90,5’inin evli, %50’sinin lisans mezunu 
olduğu, % 50’sinin haftada en fazla 40 saat çalıştığı tespit edilmiştir. Korelasyon analizine göre; doktor 
nezaketsizliği (r=,248; p=,033) ile tükenmişlik arasında pozitif yönde ve anlamlı ilişki olduğu tespit edildi. 
Meslektaş ve yönetici nezaketsizliği ile tükenmişlik arasında anlamlı bir korelasyon bulunmamaktadır. 
Regresyon analizi; doktor nezaketsizliği (Düzeltilmiş R2=,049) değişkeninin, tükenmişliği açıkladığını (p<0,05) 
göstermektedir.  

Sonuçlar ve Öneriler: İşyerinde yaşanan nezaketsiz durumların tükenmişliğe neden olabileceği, özellikle 
doktorlardan görülen nezaketsizliğin bu durum üzerinde daha etkili olduğu belirlendi. Yöneticilerin; işyeri 
nezaketsizliği ve tükenmişliğin çalışanlara ve örgüte zarar vermemesi için önlem almaları gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Hemşire, İşyeri Nezaketsizliği, Tükenmişlik 

 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN WORKPLACE INCIVILITY AND BURNOUT: 
A RESEARCH ON NURSES 

Abstract 

Objective: The incivility that nurses see from their colleagues, doctors and managers in the workplace is to 
reveal the effect on the their burnout. 

Method: The sample of the study consisted of 74 nurses working in a public hospital for at least one year and 
agreeing to participate in the research. The questionnaire, which consisted of the questions prepared to 
determine the socio-demographic characteristics of the nurses (Gümüş, 2006), the workplace incivility  (Cortina 
et al., 2001) and burnout (Maslach et al., 1981), was carried out under supervision in August-October 2017 and 
the data were collected and evaluated. 

Findings: It was determined that all of the sample audience nurses were female, 90,5% were married, 50% were 
bachelor's degree and 50% were working for a maximum of 40 hours per week. According to the correlation 
analysis; it was determined that there was a positive meaningful  relationship between doctor incivility (r=,248; 
p=,033) and burnout. There is no significant correlation between colleague and manager incivility and burnout. 
Regression analysis reveals that the variable of doctor incivility (adjusted R2 =,049) explain of burnout (p 
<0.05). 

Results and Suggestions: The incivility situations experienced in the workplace will be reason the burnout, 
especially incivility that has been seen from doctors was more effective on this situation. Managers; workplace 
incivility and burnout should take measures to prevent harm to employees and the organization. 

Keywords: Nurse, Workplace İncivility, Burnout 

                                                      
1 Prof.Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, sonertaslak@mu.edu.tr 
2 Öğr.Gör., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, cagdasi@mu.edu.tr 
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1. Giriş 

Kavramsal açıdan nezaket, başkalarına haysiyetle davranmayı, bir başkasının duygularına ilgili olmayı 
ve karşılıklı saygı için sosyal normları muhafaza etmeyi içerir. Nezaketsizlik ise kabalığı, bir 
başkasının duygularına saygılı davranmamayı ve kişilerarası ilişkilerde saygı normlarını ihlal etmeyi 
kapsar. Başkalarına bağırmak, onları küçümsemek ve azarlamak gibi nezaketsiz davranışlar bireyleri 
olumsuz etkilemektedir (Dion, 2006: 11). Buna karşın değişen dünyayla birlikte nezaketsizlik 
artmaktadır (Johnson ve Indvik, 2001: 458; Pearson vd., 2000: 125; Polatçı ve Özçalık, 2013: 18). 
Cortina ve arkadaşları, yaptıkları araştırmada, son beş yılda işyeri nezaketsizliği deneyimleyen 
çalışanların oranının yüzde 71 olduğunu saptamıştır (2001: 64). Trudel ve Reio, yürüttükleri 
çalışmada, katılımcıların yüzde 86,2’sinin geçtiğimiz yıl içerisinde işyeri nezaketsizliği yaşadığını 
ortaya koymuştur (2011: 410). İşyeri nezaketsizliğinin kuruluşlar açısından oldukça maliyetli 
olabileceği ve çalışanları olumsuz etkilediği bildirilmektedir (Pearson ve Porath, 2009; Porath ve 
Pearson, 2013). 

Örgütleri hem örgütsel açıdan hem de bireysel açıdan etkileyen diğer konu ise tükenmişliktir. 
Tükenmişlik, insanlar ile olan iletişimin aşırı derecede fazla olduğu bir işte, kişiler arası stresörlere 
yönelik gelişen bir tepki durumunu ifade eder. Tükenen bireylerde, tutumsal ve davranışsal 
değişiklikler meydana gelir. Bu tablo, özellikle insana hizmet vermeyi temel alan sektörlerde çalışan 
bireyleri daha fazla etkilemektedir. Duygusal tükenme, hizmet verilen kişilere karşı duyarsızlaşma ve 
mesleki yetkinlikte azalma ile kendini gösteren kompleks bir durumdur (Leither ve Maslach, 1988: 
297-298). 

İş yerinde karşılaşılan nezaketsiz davranışların, hem birey hem de örgüt için geri dönüşsüz sonuçları 
olan tükenmişlik üzerindeki etkisi, birçok araştırmacı tarafından ele alınmıştır. Bununla birlikte, 
tükenme yaşayan bireylerin, duyarsızlaşmanın da etkisiyle nezaketten yoksun davranışlar 
sergileyebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Yapılan araştırmalar, işyeri nezaketsizliğinin 
tükenmişliği artırdığını ortaya koymuştur (Huang ve Lin, 2017; Taylor, 2010; Welbourne vd., 2015).  

İşyeri nezaketsizliği ve tükenmişlik arasında ki ilişkiyi yabancı literatürde ortaya koyan sınırlı sayıda 
araştırma olmasına karşın, ülkemizde bu yönde bir araştırmaya rastlanmamıştır. Özellikle sağlık 
sektöründe, hemşirelerin meslektaşlarından, doktorlarından ve yöneticilerinden gördükleri 
nezaketsizlik ve bu nezaketsizliğin tükenmişliklerine etkisi hasta bakımını olumsuz yönde 
etkileyebilir. Bu kavramlar arasında ki ilişkinin incelenmesinin, hem çalışanlar hem kurum hem de 
toplum sağlığı açıdan önemli olacağı ve literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

1.1. İşyeri Nezaketsizliği 

İşyeri nezaketsizliği kavramı, ilk kez Andersson ve Pearson tarafından 1999 yılında ortaya konulmuş 
ve üretkenlik karşıtı işyeri davranışları içerisinde yeni bir alan olarak geliştirilmiştir. Bu makalede 
işyeri nezaketsizliği ‘hedef alınan kişiye zarar verme niyetinin belirsiz olduğu, işyerinde karşılıklı 
saygı kurallarının ihlal edildiği, düşük yoğunluklu bir sapma davranışı’ şeklinde tanımlanmıştır. 
Nezaketsiz davranışlar karakteristik olarak kabadır ve başkalarına saygısızlık göstermeyi içerir 
(Anderson ve Pearson, 1999: 456). 

Spence Laschinger ve arkadaşları, işyeri nezaketsizliğini, şiddete tırmanma potansiyeli olan, pozitif 
çalışma ortamına karşı bir tehdit oluşturan davranışlar olarak görmektedir (2014: 6). Zauderer, işyeri 
nezaketsizliğini  "çalışanların haysiyet ve benlik saygısını zayıflatan ve gereksiz acılar yaratan saygısız 
davranış" olarak tanımlamıştır. Yazar, nezaketsizlik davranışlar ile, başkalarının refahı için endişe 
edilmediğine ve bireylerden beklenen davranışların tersinin yapıldığına dikkat çekmektedir (2002: 38). 

Bu tanımlar incelendiğinde bazı özellikler üzerinde durulduğu göze çarpmaktadır. Anderson ve 
Pearson (1999) işyeri nezaketsizliğinin; işyeri normlarının ve saygının ihlali, niyetin belirsizliği ve 
düşük yoğunluklu olma gibi üç özelliğe sahip olduğunu bildirmektedir. 
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1.1.1. İşyerinde Görülen Nezaketsiz Davranışlar 

Yapılan çeşitli araştırmalar ile işyerinde ne gibi nezaketsiz davranışlarla karşılaşıldığı ortaya 
konulmaya çalışılmıştır. Pearson ve arkadaşları, yaptıkları araştırmada, çalışanların maruz kaldıkları 
nezaketsiz davranışları belirtmelerini istemiştir. Bu davranışlar arasında, üstün çalışana bağırması, 
aşağılayıcı isimler takması, çabalarının karşılığında teşekkür etmemesi, çalışanın kararlarının 
çiğnenmesi, konuşmasının kesilmesi, konuşmasına izin verilmemesi, hiçe sayılması, saygısızlık 
görmesi, öğle yemeğine davet edilmemesi, hakarete maruz kalması, beceriksizlikle suçlanması, diğer 
çalışanların çöplerini çalışma ortamında bırakmaları ve ortak çalışma ortamlarının dağınık bırakılması 
gibi davranışlar olduğu tespit edilmiştir (2000: 126-127). 

Pearson ve arkadaşlarının (2000) işyerinde görülen nezaketsiz davranışlarla ilgili görüşlerine diğer 
araştırmacılarda katkıda bulunmuştur. Buna göre; olumsuz notlar veya e-postalar yazmak, bir 
meslektaşının itibarını zedeleyici davranmak, meslektaşlarını görmezden gelmek veya kaçınmak, 
çalışanlara bir çocuk gibi muamele etmek, kibirli davranışlar sergilemek, bir başkasını rol oynamadığı 
bir eylem için azarlamak, birini toplantıdan dışlamak, alenen birilerini kınamak, asılsız suçlamalarda 
bulunmak ve dedikodu yaymak nezaketsiz davranışlar arasında değerlendirilmiştir (Johnson ve Indvik, 
2001: 457-459; Porath ve Pearson, 2010: 64 ).  

 

1.1.2. İşyeri Nezaketsizliğinin Etkileri 

Nezaketsizlik, zarar verici davranışların hafif bir biçimi olmasına rağmen bir çalışanın tutumunu ve 
örgüte karşı davranışlarını önemli ölçüde etkileyebilir (Anderson ve Pearson,1999:468). Çalışanların 
birbirlerine karşı davranma biçimleri, birlikte çalışabilme yeteneklerini, diğer meslektaşları ve yakın 
çevreleri ile olan etkileşimlerini de etkiler (Pearson vd., 2000: 129). İşyeri nezaketsizliğine yönelik 
araştırmalar, nezaketsizliğin bireyler ve örgütleri olumsuz etkileyebileceğini ortaya koymaktadır. 

İşyeri nezaketsizliğinin bireyler üzerinde; stres, kaygı, tükenmişlik, sağlık sorunları, iş-aile 
çatışmasında artışa neden olabileceği belirlenmiştir. Buna karşın; bilişsel fonksiyonlarda, 
yardımseverlik davranışlarında, örgütsel bağlılıkta, uyumlu takım çalışmasında ve iş doyumunda 
azalmaya da yol açmaktadır. İş yeri nezaketsizliğinin örgütsel etkileri arasında; işten ayrılma 
niyetinde, misilleme davranışlarında artma, iş performansı, verimlilik, kalite, adalet algısında azalma, 
olumsuz örgüt kültürü, yönetsel ve yasal sorunlar sayılabilmektedir (Cortina, 2008: 56; Dion, 2006: 
88; Logan, 2016: 50; Porath ve Pearson, 2013: 116; Ricciotti, 2016: 7). 

 

1.1.3. İşyeri nezaketsizliği ile mücadele yöntemleri 

Nezaketsizliğe maruz kalan hedef, kendine göre bazı yöntemler geliştirerek bireysel olarak mücadele 
edebilir. Burada önemli olan konu, nezaketsiz yaşam bölümlerinin oluşumunu veya tekrarlamasını en 
aza indirmeye yardımcı olabilecek, istihdam yaşam döngüsü boyunca uygulanabilecek mevcut 
düzeltici ve koruyucu eylemleri hayata geçirmektir. Buradan yola çıkarak işyeri nezaketsizliği ile 
mücadele yöntemlerini bireysel ve örgütsel yöntemler olarak 2 başlık altında inceleyebiliriz (Pearson 
vd., 2000: 133; Pearson ve Porath, 2005: 12).  

Bireyler, nezaketsizliğe bazı tepkiler vererek bireysel boyutta mücadele yoluna gitmektedirler. Beattie 
ve Griffin, en yaygın tepkinin, kışkırtıcıyı görmezden gelmek ya da ondan kaçınmak olduğunu 
vurgulamaktadır. En az yaygın olan tepki ise, kışkırtıcı dışında ki başka birine negatif bir tepki 
vermektir (2014: 633). Nezaketsizlikle mücadelede örgütün yapabileceği bir takım girişimler olduğu 
da görülmektedir. Bunlar arasında; beklentilerin belirlenmesi, formal bir örgüt yapısı oluşturmak, 
nazik bir ortam oluşturmak, işe alım sürecine önem vermek, oryantasyon ve eğitim programları 
düzenlemek, kışkırtıcıyla ilgilenmek, şikayetleri ciddi bir şekilde ele almak, güçlü kışkırtıcı bireyleri 
koruyucu davranmamak ve örgütten ayrılış sonrası görüşmelere yatırım yapmak gibi örgütsel 
girişimleri saymak mümkündür (Pearson vd., 2000: 133; Pearson ve Porath, 2005: 12; Porath ve 
Pearson, 2010: 67; Porath ve Pearson, 2013: 120). 
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1.2. Tükenmişlik 

Birçok çalışan, iş hayatında çeşitli zorluklarla ve engellerle karşı karşıya gelmektedir. Çalışanların, bu 
stresörlere verecekleri tepkiler farklı olabilir. Bu tepkiler, insan sağlığının olumsuz yönde etkilendiğini 
gösteren fiziksel ve psikolojik tepkiler olabilir. Literatür incelendiğinde, çalışanlarda iş stresine bağlı 
ortaya çıkabilecek tepkilerden birinin de tükenmişlik olduğu göze çarpmaktadır.   

Tükenmişlik zihinsel sağlık durumuna karşıt olarak "zihinsel hastalık" durumu olarak da 
tanımlanabilir. Araştırmalar tükenmişlik sendromunun, enerji kaynaklarının bozulması ve kronik 
strese bir tepki olarak tanımlandığını ve genellikle bakım mesleklerinde görüldüğünü saptamıştır 
(Bühler ve Land, 2003: 5-11). Peker’e göre tükenmişlik, birkaç günde ortaya çıkmaz. Tükenme süreci,  
oldukça yavaş gelişen ve dolayısıyla uzun yıllar sonunda kendini belli eden bir olgudur. Tükenmişlik, 
depresyon, yorgunluk, aşırı sinirlilik, uykusuzluk ve rahat olamamakla karakterizedir (2002: 306).  

Tükenmişlik; duygusal yönden tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı hissi olarak 3 alt boyutta ele 
alınmıştır (Maslach ve Jackson,1981: 99-104). Duygusal tükenme, bireyin başka insanlarla iletişimleri 
sonucunda gelişen, duygusal yönden tükenmiş hissetme duygularını ifade eder. Çalışanın yaptığı işte 
karşılaştığı kronik strese yanıt olarak ortaya çıkar. Bireyin işi tarafından tüketilmesini ifade eder. 
Duyarsızlaşma, genellikle kişinin hizmetinin veya bakımının alıcısı olan bu insanlara karşı duygusuz, 
merhametsiz ve katı bir tepkiyi ifade eder. Çalışanların, hizmet alıcıları olan insanlara karşı insanlık 
dışı ve alaycı tutumlar geliştirmesi anlamına gelir. Birey hizmet sunduğu kişilere karşı, duygudan 
yoksun, merhametsiz bir şekilde davranır. Kişisel başarıda düşme, kişinin, kendi çalışmalarında 
yeterlilik ve başarı duygularında bir düşüş olması anlamına gelir. Çalışan, kendini işinde yetersiz ve 
başarısız olarak algılar (Leiter ve Maslach,1988: 297-298; Maslach ve Jackson, 1981: 99-112; 
Maslach, vd., 2001: 403). 

 

1.2.1. Tükenmişlik Sendromunun Belirtileri 

Tükenmişlik sendromunun; fiziksel, psikolojik ve davranışsal belirtileri bulunmaktadır. Fiziksel 
belirtiler arasında; kronik yorgunluk, enerji düşüklüğü, uyku bozuklukları, bedensel işlevlerde 
bozulma, soğuk algınlığı, gripler, kalp rahatsızlıkları ve çeşitli ağrılar sayılabilmektedir. Psikolojik 
belirtiler; anksiyete, sinirlilik, sık değişen ruh hali, hassas- duygusal hissetme, empati kurmada 
yetersizlik, çaresizlik- umutsuzluk hisleri, öfke, suçluluk hisleri, benlik saygısında azalma, konsantre 
olamama ve başarısızlık hisleri olarak sıralanmaktadır. Davranışsal belirtiler arasında; madde 
kullanımı, sosyal aktivitelere katılmama, ilgisiz ve saygısız davranışlar, istifa etmek, işe devamsızlık, 
saldırganlık ve paranoya sayılabilmektedir (Freudenberger, 1974: 160; Korunka vd., 2010: 20-25; 
Lambie, 2007: 83). 

 

1.2.2. Tükenmişlik ile Mücadele Yöntemleri 

Tükenmişlikle mücadele, hem bireysel hem de örgütsel boyutta gerçekleştirilebilmektedir. Bireysel 
yöntemler arasında; kendini doğru tanımak, mantıklı hedefler belirlemek, işin uygulama tekniğini 
geliştirme, dinlenme zamanlarını programlamak, bireyin kendisiyle iletişim kurması, problemleri 
içselleştirmemek, kariyer planlama, iş değiştirme, zaman yönetimi ve stres yönetimi sayılabilmektedir. 
Örgütsel yöntemler arasında; personel seçimi kriterlerini belirleme, yönetim geliştirme, örgüt 
geliştirme, iş rotasyonu, iş zenginleştirme, çatışma yönetimi, çalışılan çevre şartlarının iyileştirilmesi, 
performans değerlendirme, eğitim programları, sosyal destek ve adil çalışma ortamı oluşturmak 
sayılabilir (Dalkılıç, 2014:115; Izgar, 2003: 46; Koçel, 2014: 107; Özel, 2009: 80; Schrbracq vd., 
1996: 415). 

 

1.3. İşyeri Nezaketsizliği ve Tükenmişlik İlişkisinin İncelenmesi 

Bir çalışanın iş yerinde yaşamış olduğu nezaketsiz davranışlar, onun üzerinde stres oluşturabilir. İş 
stresinin de eklenmesiyle daha da baskı altında kaldığını hisseden çalışan, zamanla bu baskıya 
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dayanamayabilir, savunma mekanizmaları yetersiz kalabilir ve tükenmişlik yaşayabilir. Tükenen birey, 
işine odaklanamaz, performansı düşer, kendini yetersiz görmeye başlar, diğer bireylere duyarsızlaşır 
ve tüm bunların etkisiyle nezaketsiz davranışlar sergilemeye başlayabilir. İşte bu döngü, hem bireyler 
hem de örgütler için yıkıcıdır.   

Huang ve Lin, işyeri nezaketsizliğinin, çalışanların duygusal tükenmişliğini artırıcı rol oynadığını 
vurgulamaktadır (2017: 16). Welbourne ve arkadaşları, işyeri nezaketsizliği ile duygusal tükenmişlik 
arasında olumlu yönde bir ilişki olduğunu saptamıştır (2015: 211). Taylor, hem yöneticiden hem de 
meslektaştan kaynaklanan nezaketsizliğin tükenmişliği olumlu yönde etkilediğini, nezaketsiz 
davranışlar karşısında çalışanın tükenmişliğinin arttığını tespit etmiştir (2010: 51). 

Spence Laschinger ve arkadaşlarının, hemşireler üzerinde yürüttüğü araştırmada, yönetici 
nezaketsizliği ile duygusal tükenmişlik arasında orta düzeyde buna karşılık, meslektaş nezaketsizliği 
ile duygusal tükenmişlik arasında düşük düzeyde olumlu yönde ve anlamlı bir korelasyonun varlığı 
saptanmıştır. Hemşirelerin, yöneticilerinden gördükleri nezaketsizliğin, duygusal tükenmişliklerini 
artırmada daha fazla etkili olduğu ortaya konulmuştur.  Hemşirelerin yöneticilerden (ort. 0,66) ve 
meslektaşlarından (ort. 0,81) düşük düzeyde nezaketsizlik gördüğü de tespit edilmiştir (2009: 306). 

 

2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmanın evrenini, Muğla İli Kamu Hastaneleri Birliği’ne bağlı bir hastanede çalışan hemşireler 
oluşturmaktadır. Araştırma da tam sayım örnekleme yöntemi kullanılmış ve belirlenen 110 hemşireden 
araştırmaya katılmayı kabul eden 74 hemşireye anket uygulanmıştır. Anket formunun birinci 
bölümünde hemşirelerin sosyo-demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular, ikinci bölümünde 
meslektaşlarından, doktorlarından ve yöneticilerinden gördükleri işyeri nezaketsizliğini belirlemeye 
yönelik Cortina vd. (2001) tarafından geliştirilen, Türkçe’ye çevirisi Kaya (2015) tarafından yapılan 7 
maddeden oluşan işyeri nezaketsizliği skalası (WIS) ve üçüncü bölümünde de tükenmişlik düzeyini 
ölçmeye yönelik Maslach ve arkadaşları (1981) tarafından geliştirilen Türkçe’ye çevirisi, geçerlik ve 
güvenirlik çalışması Çam (1992) tarafından yapılan 22 maddeden oluşan tükenmişlik ölçeği yer 
almaktadır. Her iki ölçekte de beşli likert tipi ölçek kullanılmış; işyeri nezaketsizliği için maddeler ‘1: 
Hiçbir zaman, 2: Çok nadir, 3: Bazen, 4: Çoğu zaman, 5: Her zaman’ şeklinde, örgütsel adalet algısı 
için maddeler ‘1: Kesinlikle Katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: Kararsızım, 4: Katılıyorum ve 5: 
Kesinlikle Katılıyorum’ şeklinde değişen cevapları içermektedir. Meslektaş, doktor ve yönetici 
nezaketsizliği ve tükenmişlik ölçeklerine ilişkin ortalama, standart sapma ve güvenilirlik analizleri 
Tablo 1’de yer almaktadır.   

 

               Tablo 1. Ölçeklere İlişkin Ortalama, Standart Sapma ve Güvenilirlik Değerleri 

Ölçek Ortalama  Standart 
Sapma 

Cronbach Alpha 
(α) 

Meslektaş 
Nezaketsizliği 

1,73 0,85 ,921 

Doktor Nezaketsizliği 1,99 0,97 ,940 
Yönetici Nezaketsizliği 1,61 0,95 ,954 
Tükenmişlik 

 
2,61 
 

0,66 
 

,894 
 

 

2.2. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

Araştırmada bağımsız değişken olarak işyeri nezaketsizliği, bağımlı değişken olarak tükenmişlik ele 
alınmıştır. Hemşirelerin işyerinde birlikte çalıştıkları meslektaşlarından, doktorlarından ve 
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yöneticilerinden gördükleri nezaketsizliğin, tükenmişlikleri üzerine olan etkisi belirlenmeye 
çalışılmıştır.  

 

 

 

 

 

Hipotez 1: Meslektaş nezaketsizliği, tükenmişliği olumlu yönde etkiler. 

Hipotez 2: Doktor nezaketsizliği, tükenmişliği olumlu yönde etkiler. 

Hipotez 3. Yönetici nezaketsizliği, tükenmişliği olumlu yönde etkiler. 

 

3. Bulgular 

3.1. Frekans Dağılımı 

Yapılan analiz sonucunda araştırmaya katılan tüm hemşirelerin bayan olduğu, % 54,1’inin 38-46 yaş 
grubunda, % 90,5’inin evli, % 50’sinin lisans mezunu olduğu tespit edilmiştir. İlaveten, hemşirelerin 
%27’sinin 16-20 yıldır çalıştığı ve % 50’sinin haftada 40 saatin üstünde çalıştığı bulgulanmıştır. 
Ayrıca hemşirelerin yaş ortalamasının 38,12, çalışma yılı ortalamasının 17,97 ve haftalık çalışma saati 
ortalamasının 45,89 olduğu tespit edilmiştir.  

 

Tablo 2. Hemşirelerin Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Özellik n % Ort. Özellik n % Ort. 
Yaş 
20-28 
29-37 
38-46 
47-64 

 
5 
25 
40 
4 

 
6,8 
33,8 
54,1 
5,4 

 
 
38,12 

Çalışma  
Yılı 
1-5 
6-10 
11-15 
16-20 
21-25 
26-30 
31-46 

 
 
3 
13 
11 
20 
16 
9 
2 

 
 
4,1 
17,6 
14,9 
27,0 
21,6 
12,2 
2,7 

 
 
 
 
17,97 

Medeni 
Durum 
Evli 
Bekar 

 
 
67 
 7 

 
 
90,5 
9,5 

 

Eğitim 
Lise 
Önlisans 
Lisans 
Yükseklisans 

 
6 
28 
37 
3 

 
8,1 
37,8 
50,0 
4,1 

 Haftalık 
Çalışma Saati 
 
25-40 
41-97 

 
 
 
37 
37 

 
 
 
50,0 
50,0 

 
 
 
45,89 

Toplam 74 100,0  Toplam 74 100,0  

 

 

3.2. Korelasyon Analizi 

Değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü ve şiddetini belirlemeye yönelik korelasyon analizi yapılmış 
ve sonuçlar Tablo 3’de sunulmuştur.  

 

İŞYERİ NEZAKETSİZLİĞİ 

• Meslektaş Nezaketsizliği 
• Doktor Nezaketsizliği 
• Yönetici Nezaketsizliği 

 

 

 

 

TÜKENMİŞLİK 
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Tablo 3. Nezaketsizlik ve Tükenmişliğe İlişkin Korelasyon Analizi 
Değişkenler 1 2 3 4 
1-Meslektaş 
Nezaketsizliği 1    

2- Doktor Nezaketsizliği ,494** 1   
3-Yönetici 
Nezaketsizliği 

,258* ,440** 1  

4- Tükenmişlik ,200 ,248* ,124 1 

*p<0.05 düzeyinde anlamlıdır, **p<0.01 düzeyinde anlamlıdır. 
 

Sonuçlara göre; doktor nezaketsizliği ve tükenmişlik arasında pozitif yönde ve anlamlı korelasyon (r= 
,248; p=,033) olduğu tespit edildi. Fakat; meslektaş ve yönetici nezaketsizliği ile tükenmişlik arasında 
istatistiksel açıdan anlamlı bir korelasyon belirlenememiştir. Ayrıca, meslektaş nezaketsizliği ile 
doktor nezaketsizliği(r= ,494; p=,000) ve yönetici nezaketsizliği (r= ,258; p=,026) arasında pozitif 
yönde ve anlamlı korelasyon olduğu da saptanmıştır.  

 

3.3. Regresyon Analizi 

Hemşirelerin, doktorlarından gördükleri işyeri nezaketsizliğinin onların tükenmişliği üzerindeki 
etkisini belirlemek amacıyla regresyon analizi yapılmış ve sonuçlar Tablo 4’de sunulmuştur. 

 

 

Tablo 4. Doktor Nezaketsizliğinin Tükenmişlik Üzerindeki Etkisini İncelemeye Yönelik Regresyon                 
Analizi  

Bağımlı Değişken: Tükenmişlik 
Bağımsız 
Değişken R2 Düzeltilmiş 

R2 F β P Durbin- 
Watson 

Doktor 
Nezaketsizliği 

,062 ,049 4,738 ,248 ,033 2,160 

 
Regresyon analizi tükenmişliğin; doktor (Düzeltilmiş R2=,049) nezaketsizliği değişkeni tarafından 
açıklandığını, p<0,05 düzeyinde anlamlılık sağlandığını göstermektedir. Hemşirelerin, doktorlardan 
(β=,248, p=,033) gördükleri nezaketsizlik, onların tükenmişliğini pozitif yönde etkilemektedir. Bu 
sonuçlar değerlendirildiğinde; Hipotez 2 kabul edilmekte ancak hipotez 1 ve 3 reddedilmektedir.  

 

4. Sonuç 

Günümüzde, çalışma ortamında yaşanan nezaketsiz davranışlarda artış yaşanmaktadır. Bu saygıdan 
yoksun, kabalıkla karakterize davranış şekilleri, insanları olumsuz etkilemektedir. Bu etkilerin 
arasında, her açıdan maliyetli olmasıyla dikkat çeken tükenmişlik de bulunmaktadır. Hem işyeri 
nezaketsizliği hem de tükenmişlik, kurumlar açısından iki önemli kavram olarak karşımıza çıkmakla 
birlikte, nezaketsizliğin, tükenme düzeyini etkilediği kanaatine varılmıştır.  

Bu araştırma kapsamında, nezaketsizlik ve tükenmişlik arasındaki ilişkiler ortalama değerler, 
korelasyon ve regresyon analizleriyle ortaya konulmuştur. Buna göre hemşireler; meslektaşlarından ve 
doktorlardan ‘orta’ düzeyde, yöneticilerinden ise düşük düzeyde nezaketsizlik görmekteler (Tablo 1). 
Laschinger’in bildirimlerine göre ise; meslektaş, doktor ve yöneticiden görülen nezaketsizlik orta 
düzeyde olup bu araştırmanın sonuçlarıyla kısmen uyumluluk göstermiştir (2014: 287). Ayrıca, 
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Laschinger ve arkadaşlarının yapmış oldukları araştırmada, hemşirelerin meslektaşlarından ve 
yöneticilerinden gördükleri nezaketsizliğin düşük düzeyde olduğu ve dolayısıyla bu araştırmanın 
bulgularıyla kısmen paralellik gösterdiği bulgulanmıştır (2009:306). Diğer bir sonuca göre; hemşireler 
en fazla doktorlardan en az yöneticilerden nezaketsizlik görmektedir (Tablo 1). Buna karşılık, 
Laschinger (2014: 287) ve Laschinger ve arkadaşlarının (2009: 306) araştırmasına göre; hemşirelerin 
en çok meslektaşlarından en az yöneticilerinden nezaketsizlik gördükleri saptanmıştır. Değerlendirme 
sonucunda, literatür ile bu araştırmanın sonuçlarının kısmen uyumluluk gösterdiği tespit edilmiştir.  

Korelasyon analizine göre; hemşirelerin doktorlarından gördüğü nezaketsizlik, onların tükenmişlik 
düzeyini pozitif yönde etkilemekte yani yükseltmektedir (Tablo 3). Ulaşılan bu sonuç, Huang ve Lin 
(2017: 16) ve Welbourne ve arkadaşlarının (2015: 211) bildirimleriyle kısmen paralellik göstermiştir. 
Ayrıca, meslektaş ve yönetici nezaketsizliği ile tükenmişlik arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 
korelasyon belirlenememiştir. Bu doğrultuda Taylor’un (2010: 51), hem yöneticiden hem de 
meslektaştan kaynaklanan nezaketsizliğin tükenmişliği olumlu yönde etkilediğine yönelik 
bildirimleriyle, bu araştırmanın sonuçları farklılık göstermiştir. 

Regresyon analizine göre; doktor nezaketsizliği, tükenmişlik düzeyindeki değişimin % 4,9’unu 
açıklamış ve bu değişkenler arasında pozitif yönlü bir ilişki (β=,248, p=,033) olduğu saptanmıştır. 
Buna karşın, meslektaş ve yönetici nezaketsizliğinin, hemşirelerin tükenmişliğini etkilemediği 
saptanmıştır. Yani, doktordan görülen nezaketsizliğin hemşirelerin tükenmişliği üzerinde etkili olduğu 
tespit edilmiştir (Tablo 4).  

Sonuç olarak; iş yaşamında karşılaşılan nezaketsiz davranışlar, bireyde kızgınlık, öfke, stres gibi 
durumlara neden olabilir. Çalışan, çalışma günlerinde maruz kalacağı bu uygunsuz, nezaketten yoksun 
davranışları düşünerek ve bu davranışlara karşı savunma mekanizmaları geliştirerek zamanını boşa 
harcayabilir, işinde konsantrasyon kuramayabilir ve tüm bunlar iş stresini daha da artırabilir, sonuçta 
da performansını ve enerjisini düşürebilir. Bu aşamada çalışan, artan stres ve maruz kaldığı 
nezaketsizlik karşısında sağlığını koruyabilmek için tepkisel olarak nezaketsiz davranışlarda 
bulunabilir. Bununla birlikte sürekli olarak nezaketsiz bir çalışma ortamında olmak, zamanla bireyin 
stresle mücadele mekanizmalarını zayıflatabilir ve duygusal açıdan tükenmesine neden olabilir. 
Duygusal tükenmenin etkisiyle çalışanlar, hizmet sundukları bireylere ve çevrelerindeki diğer 
insanlara karşı duyarsızlaşabilirler. Duyarsızlaşan birey de, duyarsızlaşmanın etkisiyle maruz kaldığı 
nezaketsiz davranışlara, nezaketsiz karşılıklar verme eğiliminde olabilir. Bu şekilde, işyeri 
nezaketsizliği sarmal etki oluşturarak, tüm çalışanları etkisi altına alabilir ve örgüt ikliminin 
olumsuzlaşmasına neden olabilir. Tüm bunlar özellikle sağlık ekibinin en temel iki üyesi olan doktor 
ve hemşireler arasında gerçekleştiğinde, hasta bakım kalitesinin düşmesi, maliyetlerin artması, çeşitli 
sağlık sorunlarının yaşanması, işten ayrılmaların artması, iş doyumu ve işe bağlılığın azalması ve iş 
kazalarının artması kaçınılmaz olacaktır. Bu noktada, yöneticiler tarafından; işyeri nezaketsizliği, 
tükenmişlik ve bu iki kavram arasındaki etkileşimlerin farkında olunması, bu farkındalığı sağlamak 
için çeşitli eğitimler yapılması, saygılı bir kurum ortamı için beklentilerin neler olduğunun açıkça 
ortaya konulması ve nezaketsizliğe müsaade edilmeyeceğinin vurgulanması gerekmektedir.  
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Özet 

Amaç: Bu araştırmada, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde iyonize radyasyonla çalışan sağlık 
çalışanlarında iş yükünün yorgunluğa olan etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve yöntem: Araştırmada nicel araştırma deseni kullanılmış olup, tanımlayıcı nitelikte bulgular ortaya 
konulmuştur. Veriler, görgül araştırma tekniğine uygun olarak anket yöntemiyle toplanmıştır Araştırmada elde 
edilen veriler SPSS 22.0 programı ile analiz edilmiş, sonra korelasyon analizi yapılarak veriler birbiriyle 
ilişkilendirilmiştir.  

Bulgular: Analiz sonucuna göre iş yükünün yorgunluğu pozitif yönde etkilediği (r=218) gözlemlenmiştir. 

Sonuç: Yoğun ve stresli ortamda çalışan sağlık çalışanlarının iş yüklerinin azaltılarak daha az yorulmalarının 
sağlanması daha iyi ve kaliteli hizmet sunmaları için önem arz etmektedir. Çalışanın motivasyonunun yükseltilmesi 
ve düzenleyici önlemlerin alınması hem performans sisteminin getirdiği yükü üzerlerinden alarak iş yerinde 
verimliliği artıracak, hem de tıbbi hatalarla beraber hasta ile yanlış iletişimin önüne geçecektir. Sağlık 
çalışanlarının iş yükünün azaltılması gerek performanslarının gerekse motivasyonlarının yükseltilerek huzurlu ve 
mutlu bir iş ortamı yaratacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İş yükü, yorgunluk, sağlık personeli 

THE EFFECT OF HEALTH WORKERS ON WORKING TORTIOUS 

Abstract 

Objective: In this study, it was aimed to investigate the effect of work load on the fatigue of health workers working 
with ionized radiation at Selçuk University Medical Faculty Hospital. 

Materials and methods:  Quantitative research design has been used in the research and findings are presented 
in descriptive quality. The data were collected by questionnaire method in accordance with the empirical research 
technique. The data obtained in the study were analyzed by SPSS 22.0 program, then correlation analysis was 
performed and the data were correlated.  

Findings: According to the analysis result, the work load affected the fatigue positively (r = 218). 

Conclusion: Reducing the workload of health workers working in an intense and stressful environment is 
important for providing better and higher quality services. Raising the motivation of the employee and taking the 
regulatory measures will increase the efficiency in the workplace by taking the load from the performance system 
and prevent miscommunication with the patient together with medical errors. Reducing the workload of the health 
workers will increase the motivation of their performances and create a peaceful and happy work environment. 

Key words: Workload, fatigue, health personnel 

1. Giriş 

Bu çalışmada iyonize radyasyonla çalışan sağlık personelinin iş yükünün yorgunluğa olan etkisinin 
önemi ele alınmıştır. İş yükü ve yorgunluğun tanımları verildikten sonra birbirleriyle olan ilişkileri ve 
etkilendikleri diğer etmenlerden bahsedilmiştir. Yapılan anket çalışması ve veriler değerlendirildikten 
sonra, sonuç kısmında konuyla ilgili çalışmalardan ortaya çıkan sonuçlara yer verilmiş ve önerilerde 
bulunularak araştırma tamamlanmıştır.  

                                                      
1 Dr.Öğ.Üyesi Selçuk üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık yönetimi Bölümü mtyorulmaz@hotmail.com 
2 Arş.Gör Selçuk üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık yönetimi Bölümü ramazan46k@gmail.com 
3 YL. Öğ. Selçuk üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık yönetimi Bölümü ferhan_gi@yahoo.com 
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1.1 İş Yükü Kavramı 

İş yükü belirli bir sürede ve istenen kalitede yapılması hedeflenen iş miktarı şeklinde tanımlanabilir. İş 
yükü, iş gören açısından verimliliği, çalışan açısından ise işi yapmak için geçirilen zaman ve enerjiyi 
ifade etmektedir. İş yükü denilince kişinin kaldırabileceğinden fazla iş üstlenerek, baskı ve stres altında 
çalışması hatta bazen kişinin kendini yetersiz hissetmesi aklımıza gelebilir (Kulaklıkaya 2013:47). 

İş yükü, çalışanlara işin bitmesi için gereken süreden daha az bir zamanda, gerçekleştirebileceğinden 
daha fazla işin yüklenmesidir. İş yükü çalışanın ona uygun olmayan bir şekilde işverenin talepte 
bulunmasıdır (Şimşek, 2005: 261). İş yükünü iki ana başlıkta inceleyebiliriz. İlki kantitatif (niceliksel) 
iş yükü, ikincisi kalitatif (niteliksel) iş yükü olarak gruplandırılabilir. Kantitatif iş yükü bireyin 
yapabileceği belli bir iş için belirlenen zamanın azlığı, belli sürede yapılması gereken iş miktarının 
fazlalığı ve fiziki olarak işin bireyin üstesinden geleceğinden ağır ve yorucu olmasıdır. Bu da belirlenen 
sürede bitmesi istenen işin çalışanda stresi tetikleyerek, motivasyonu düşüren aşırı yükleme yapılması 
durumudur. Kalitatif iş yükü beklenen işin niteliklerinin çalışanın mevcut durumuna uygunsuzluğu yani 
birey tarafından algılanan iş yükü durumudur (Soysal, 2009: 20). 

İş yükü, bir işin bitmesi için bireyin üstesinden geleceğinden fazla çalışması hem daha fazla süre hem 
de daha fazla güç harcaması, kişinin bilgi ve yeteneğinden fazlasına gerek duyması strese yol açmakta 
bu da bireyin tükenmişlik sendromuna yakalanması, işe gelmek istememe, sabah uyanamama 
dolayısıyla işe geçe kalma, başarısızlık, çalışanlarla ve amirleriyle tartışma, aile yaşantısında çatışmalara 
yol açabilmektedir (Gümüştekin ve Özütemiz 2005: 274). 

İş yükünün bireyi negatif yönde etkilediği durumlar şunlardır (Understanding Ergonomics At Work 
2005): 

1. Belirsiz görev tanımı  

2. İşi yapmak için yetersiz zamandan dolayı baskı altında hissetmek 

3. Uygun olmayan ve yetersiz eğitim  

4. Yetersiz sosyal destek 

İş yükü dört bölümde incelenebilir (Dağdeviren 2005): 

1. Fiziksel iş yükü: Fiziksel çalışma ile yapılan işlerde işin güçle yapılmasını içerir. İş yükü, taşıma 
frekansı, yükün hacmi, taşınan süre ve yol ile bağlantılı olarak farklılık arz edebilir. Literatürde taşınan 
yükün hacminin eklem ve omurga rahatsızlıkları ve sakatlanmalara sebebiyet verdiği görülmektedir. 
Diğer bir literatürde insan sağlığı için büyük risk taşıdığı ifade edilmektedir (Ildız 2009, 33).  

2. Çevresel iş yükü: İş yerinin çevresel faktörlerinin neden olduğu iş yüküdür. Nem, ısı, ses, aydınlatma, 
toz, radyasyon, gaz gibi maddelerin meydana getirdiği zararlardan kaynaklanan iş yüküdür. Bu faktörler 
incelendiğinde çalışanın gerek ruh gerekse beden sağlığının olumsuz yönde etkilendiği görülmektedir 
(Dağdeviren 2005).  

3. Konuma bağlı iş yükü: Bireyin işini yaptığı esnada duruş bozukluğuna sebep olacak şekilde çalışması, 
rahat edemediği pozisyonda uzun süreli bulunması, dinlenme süresinin azlığı vardiya nöbetlerinin 
düzensizliği gibi nedenler iş yükünün artmasına sebep olmaktadır (Dağdeviren 2003).  

4. Zihinsel iş yükü: Hesap yapma, iletişim kurma, karar ve destek sistemlerini yönetme, araştırma yapma 
gibi mental faaliyetlerin oluşturduğu iş yüküdür. Zihinsel iş yükünün bireyin kaynaklara erişimi ile 
doğrudan ilişkili olduğu görülmektedir.  İş yükünün bu kaynakların değişimi ile artması ya da azalması 
beklenmektedir (Jung 2001). 

Sağlık personellerinin iş yükünün fazla olmasının dört sebebi olduğu söylenmektedir (Carayon ve 
Gürses 2008, 1):  

• Sağlık personeline duyulan ihtiyacın her geçen gün artması 
• Artan ihtiyaca yönelik arzın yetersiz kalması 
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• Çalışan sayısının azaltılarak fazla mesai uygulamasına geçilmesi 
• Hasta yatış gün sayısının düşürülmesi 

İş yükü ile risk algısı arasında doğru bir orantı vardır. İş yükü arttıkça zarara uğrama riski düşüncesi de 
artmaktadır. Fakat bu algı kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Bazı bireyler iş yükleri ne kadar 
fazla olursa olsun işin tehlikesini ve riskini anlayamamakta ya da anlamak istememektedir (Türktemiz 
2016). 

Sağlık çalışanları gerek ilgilendikleri hastalar, gerek performansa dayalı işleri ve çalışma saatlerinin 
uzun olması gibi nedenlerden dolayı diğer meslek gruplarına göre iş yükü baskısını daha yoğun 
hissetmektedirler. İş yükünün fazla olması nedeniyle tıbbi hatalar oluşabilmekte ve iletişimde problem 
yaşanabilmektedir. Bu durum geri dönüşü olmayan tıbbi hatalara neden olabildiği gibi, hastalar ve 
personeller arasında öfke kontrolünden kaynaklı sorunlara sebep olmaktadır. Çalışanların yaşadığı iş 
yükünün baskısı, personel sayısı artırılarak, iş tanımları ve gerekleri belirlenerek, sosyal destek sağlanıp 
motivasyon yükseltilerek azaltılabilir. 

OECD ülkelerine baktığımızda her 100.000 kişiye 343 hekim, 1098 ebe ve hemşire düşmekteyken, 
Türkiye’de ise 181 hekim, 257 ebe ve hemşire düşmektedir. Diğer ülkelere bakıldığında, Türkiye kişi 
başına düşen sağlık personeli sayısında son sıralarda yer almaktadır. Türkiye’de sağlık personelinin 
ilgilendiği hasta sayısının OECD’den yüksek olması ülkemizde iş yükünün de daha fazla olduğunu 
gösterir (OECD 2017). 

Fazla mesailere kalarak eleman açığını kapatmaya çalışan sağlık personeli zamanla üzerine binen ağır 
iş yükünü kaldıramamaktadır. Sağlık çalışanları bu yoğun iş yükü arasında üzüntü ve endişe içerisinde 
olan hasta ve hasta yakınlarıyla iletişim kurmak zorundadır. Buda bazen stres, öfke kontrolsüzlüğü ve 
hatta istenmese de şiddete kadar gitmektedir. Özellikle kadın sağlık personelinin iş yerindeki iş yüküne 
ilave olarak çocuk bakımı, ev işleri, yemek, ütü, eşin bakımı gibi evdeki iş yükü de eklenmektedir. Hem 
ev hem de işyerinde bu yükü taşıması imkânsız hale gelerek, mesai arkadaşlarıyla ve ailesiyle çatışmalar 
yaşanmakta, bu da hem iş hem özel yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilmektedir. Bu durumda işten 
ayrılma eğilimi ve tükenmişlik de görülebilmektedir (Ergen, 2015: 11). 

Çalışanların iş yükünü azaltmak için yapılabilecekler şunlardır (Korkmaz 2012): 

• İş tanımları ve gereklilikleri belirtilmeli 
• Yeterli personel sayısı belirlenmeli 
• Kanunlar belirlenirken iş analizi ve iş yükü dikkate alınmalı 
• Kurallar ve işleyiş yazılı doküman haline getirilmeli 
• İşe giren personelin beklentileri görüşülmeli ve işe adaptasyonu sağlanmalı 
• Çalışma alanı personelin istediği niteliklerde olmalı ve karar sürecinde yer almalı 
• Çalışanların moral ve motivasyonunu artıracak organizasyonlar yapılmalı (ödüllendirme, kreş,  

sosyal faaliyetler vb.) 

1.2 Yorgunluk Kavramı 

Yorgunluk azalmış enerji ile birlikte aktivite yoğunluğuna bağlı olarak sıkılma, motivasyon kaybı ve 
tükenmişlikle açıklanabilecek kişisel bir bitkinlik durumudur. Bir işi yapabilmek için gerekli kaynaklara 
ulaşabilme ve temin edebilme zorluğu, bunun içinde gereğinden fazla fiziksel ve zihinsel kapasitenin 
kullanımına bağlı olarak çeşitli sendromların görülmesi diye tanımlanabilmektedir (Aaronson JS vd, 
1999:45-50). 

Yorgunluğu yaş, cinsiyet, beslenme, sağlık, yaşam biçimi, uykusuzluk, madde ve alkol kullanımı gibi 
kişisel faktörler etkilediği gibi mola, işin rutinleşmesi, çalışma saatleri, nöbet sıklığı, çalışılan iş 
yerindeki çevre koşulları, kimyasallar, radyasyon gibi işe bağlı faktörler de etkilemektedir. 

Yorgunluk, bireylerin yaşam kalitesini etkilediği gibi stres ve öfke kontrolünü etkileyerek, verimlilik ve 
performansının düşmesine neden olan önemli bir semptomdur. Yorgunluk, vücudun baş edemediği 
strese verdiği tepkidir. Sağlık çalışanlarında gerek iş yükünün fazla olması, gerekse hasta psikolojisinin 
baskısı ile akut yorgunluk görülme olasılığı yüksektir. Ayrıca uykusuzluk, egzersiz azlığı, aile 

1837



 
   

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

yaşamındaki sorumluluklar da eklendiğinde yorgunluğun artması kaçınılmazdır. Bu tür yorgunluk, 
uykunun düzenlenmesi, izin kullanımı ve stresle başa çıkılmasıyla beraber genellikle azalır ya da 
kaybolur. 

Kronik yorgunluk sendromunu açıklamak gerekirse en az 6 ay süren, sebebi açıklanamayan, uyku 
düzensizliği, algı bozukluğu, unutkanlık, dikkat dağınıklığı, öfke kontrol problemi ve psikolojik 
rahatsızlıkların da eşlik ettiği kronik ve tedavi edilemeyen bir kas iskelet sistemi hastalığıdır. Bireyin 
hem sosyal hem de iş yaşam kalitesi olumsuz olarak etkilenmektedir (Duman, 2011: 3). 

Kronik yorgunluk üç alt boyutta incelenebilir (Fukuda 1994): 

1-Uzamış yorgunluk (bir ay veya daha uzun süre uzamış veya tekrarlayan yorgunluk), 

2-İdiopatik kronik yorgunluk (6 ay veya daha uzun süren ancak, yorgunluk şiddeti ve kriter sayısını tam 
karşılamayan), 

3-Kronik yorgunluk sendromu (başka tıbbi bir açıklaması bulunmayan ve diğer semptomlardan en az 
dördünü bulunduran, 6 ay veya daha uzun süre uzamış veya tekrarlayan yorgunluk) 

Uluslararası Çalışma Örgütü ile DSÖ’nün 1950 yılında iş sağlığının amaçlarını belirttikleri maddelerden 
biri de “yapılan iş ile çalışan arasında uyum sağlayarak, asgari yorgunlukla yüksek randıman elde 
etmektir (Vargı 2003’den akt Duman, 2014:1-2).       

İnsanların uyku harici zamanlarının büyük bir bölümünü işyerinde geçirdiği düşünüldüğünde bireylerin 
iş tatmini, ruhsal, fiziksel ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması çok önemlidir. Birey çoğu zaman evinde 
ailesiyle geçirdiği zamandan daha fazlasını iş yerinde geçirmektedir. Dolayısıyla her ikisi arasında doğru 
yönlü bir ilişki mevcut olup, iş yükünün azaltılarak bireyin daha az yorulması gerek iş gerekse aile hayatı 
için büyük önem arz etmektedir. Çalışma koşullarının istenilen düzeyde olması, çalışanın memnuniyeti, 
aile desteği, bedenen ve ruhen sağlıklı olması, yönetimin değer yargıları, iş-aile desteği, etkin 
ücretlendirme, mesai ve vardiya sistemlerinin düzenlenmesi, çalışma yeri fiziksel koşulları, beslenme 
gibi iş yaşamına etki eden tüm çevre ve sosyo-kültürel etmenler iş yükü ve yorgunluktan 
etkilenmektedir. İş yükü bireyin içinde bulunduğu çalışma ortamında düzenlemeler yapılarak, en iyi 
koşulları oluşturmayı ve iş kalitesini iyi yönde geliştirmeyi hedef alan, işletmenin üretkenliğini 
arttırırken diğer yandan da işletmede çalışan bireylerin motivasyonunun ve vasıflarının yükseltilmesi, 
onların iş doyumuna ulaşmalarını sağlamaya çalışan bir olgudur ( Erginer, 2003 ). 

Sağlık çalışanları ağır iş yükü, vardiya saatlerinin uzunluğu, yönetici desteğinin olmaması, iş stresinin 
fazla olması, mesleğin ve çalışma koşullarının zorlukları, hasta haklarının çalışan haklarının önüne 
geçmesi, performans sistemi gibi nedenlerden dolayı olumsuz etkilenmektedir. Sağlık çalışanlarının 
uğraş alanlarının insan hayatı olduğunu göz önüne alırsak, diğer sektörlerde çalışanlardan apayrı bir yeri 
olduğunu görürüz. Çünkü yapılacak olan hata, geri dönüşü olmayan olumsuz sonuçlar yaratabilir 
(Harlos KP vd, 2008 40-50).  Bu kadar hassas bir konumda yer alan sağlık çalışanlarının iş yüklerinin 
azaltılarak, daha az yorulmalarının sağlanması ve motivasyon düzeylerinin artırılması, bireylerin ruhen 
ve bedenen huzurlu ve güvenli bir ortamda çalışabilmelerinin sağlanması gerekmektedir(Aba,2009: 1). 
Bu noktada hastane yöneticilerine çok iş düşmektedir. Sağlık personelinin yeni teknoloji cihazlarla 
çalışması, dinlenme odalarının bulunması, güvenlik birimlerine ulaşabiliyor olması, bireylerin kurum 
tarafından önemseniyor olduklarını göstererek personelin rahat çalışmasını sağlayabilir. 

2. Yöntem 

Bu araştırmanın amacı, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde iyonize radyasyonla çalışan 
sağlık çalışanlarında iş yükünün yorgunluğa olan etkisinin incelenmesidir. 

İlgili literatür incelendiğinde iyonize radyasyonla çalışan sağlık personelinin iş yükünün yorgunluğa 
olan etkisinin incelenmesine yönelik bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu araştırma önemli bir boşluğu 
kapatmaktadır. Ayrıca bu araştırma; gelecekte yapılacak araştırmalara yön vermesi, tartışma ortaya 
koyabilmesi ve farklı örneklemlerde kıyas imkânı sağlaması açısından da önemlidir 

Araştırmada nicel araştırma deseni kullanılmış olup, tanımlayıcı nitelikte bulgular ortaya konulmuştur. 
Nicel araştırma en basit anlamıyla nicel verilerin toplanmasını ve analizini gerektiren çalışmalardır. 
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Tanımlayıcı araştırmaların en belirleyici özelliği ise araştırma sonuçlarının bir durumu tanımlaması, 
ancak bu durumu açıklamak üzere karşılaştırmalar yapmıyor olmasıdır (Büyüköztürk vd. 2013). 

Araştırmanın evrenini Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesinde iyonize radyasyonla 
çalışan sağlık personelleri oluşturmaktadır. Araştırmaya sağlık teknikeri, hemşire ve doktorlar 
katılmıştır. Araştırmanın evreni 120 kişiden oluşmaktadır. Örneklem büyüklüğünün belirlenmesi 
amacıyla Altunışık ve arkadaşları tarafından 2012 yılında oluşturulan tablodan faydalanılmıştır.  

Altunışık ve arkadaşlarının yaptığı çalışmaya göre göre 120 kişilik evrene karşılık 92 kişilik örneklem 
büyüklüğünün yeterli olduğu görülmüş ve 92 kişi çalışma kapsamına dâhil edilmiştir. Araştırmada 
veriler anket tekniğine göre toplanmış, örneklem grubu ise kolayda örneklem yöntemine göre 
oluşturulmuştur. 

Çalışmanın bir kurumda yapılmış olması ve araştırmaya katılan iyonize radyasyonlu ortamda çalışan 
sağlık personelinin bildirimine dayanması ve soru sayısının fazla olması araştırmanın sınırlılıklarını 
oluşturmaktadır. Araştırma sadece evren için geçerli olup, bir genelleme yapılamaz. 

Araştırmada veri toplama tekniklerine göre görgül (ampirik, gözleme dayalı) araştırma tekniği 
kullanılmıştır. Görgül araştırmalar, araştırma sorularını cevaplamada ihtiyaç duyulan verilerin anket, 
gözlem, görüşme gibi çeşitli araçlarla toplandığı çalışmalardır (Büyüköztürk vd. 2013). Veriler, görgül 
araştırma tekniğine uygun olarak anket yöntemiyle (EK-A) toplanmıştır. 

Anket uygulaması üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; araştırmaya katılanların sosyo-
demografik özellikleri yer almaktadır. İkinci bölümde; Caplan ve arkadaşları tarafından 1980 tarihinde 
kişilerin iş yükünü ölçmek için geliştirilen iş yükü ölçeği yer almaktadır. Söz konusu ölçek, 11 madde 
ve 3 alt boyuttan oluşan 5’ li Likert tipi bir ölçektir. Üçüncü bölümde; Vercoulen tarafından 1994 yılında 
geliştirilen 20 soruluk 7’lik Likert tipi yorgunluk ölçeği kullanılmıştır. Ölçeklerin cronbach alpha 
değerleri sırasıyla şu şekildedir; iş yükü 0,711, yorgunluk 0,740. 

Araştırmalar, verilerin toplanma zamanına göre anlık, kesitsel ve boylamsal olmak üzere üçe ayrılırlar 
(Büyüköztürk vd 2013). Buna göre araştırma için ihtiyaç duyulan veriler belirlenen bir aralıkta anlık 
olarak toplanmıştır. Veriler araştırmacı tarafından, sağlık çalışanları ile yüz yüze görüşme tekniği 
kullanılarak elde edilmiştir. 

3. Bulgular

Çizelge 3. 1. Araştırmaya katılanlara ait demografik veriler 

Cinsiyet Sayı (n) Yüzde (%) 

Erkek 55 59,8 

Kadın 37 40,2 

Toplam 92 100 

Medeni Durum Sayı (n) Yüzde (%) 

Evli 50 54,3 

Bekar 42 45,7 

Toplam 92 100 

Meslek Sayı (n) Yüzde (%) 

Sağlık tekniker ve teknisyeni 57 62 
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Hemşire 16 17,4 

Doktor 19 20,7 

Toplam 92 100 

Eğitim Durumu Sayı (n) Yüzde (%) 

Lise 17 18,5 

Ön lisans 37 37 

Lisans 17 18,5 

Yüksek Lisans 10 10,9 

Doktora 11 12 

Toplam 92 100 

Çizelge 3. 1’de görüldüğü üzere Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının; %59,8’i erkek, %40,2’si 
kadındır. Medeni duruma bakıldığında %54,3’ü evli, %45,7’si bekardır. Bunlar; %62’i teknisyen ve 
tekniker, %17,4’ü hemşire, %20,7’si doktordur. Araştırmaya katılan sağlık personelinin eğitim 
durumuna bakıldığında %18,5’i lise, %37’si ön lisans, %18,5’i lisans, %10,9’u yüksek lisans, %12’si 
doktora olarak tespit edilmiştir. 

Çizelge 3.2 Araştırmaya katılanların iş yükü ve yorgunluk arasındaki ilişkisinin incelenmesine yönelik 
yapılan korelasyon analizi. 

  1 2 

 

1- İş Yükü 

r 1 ,218* 

p 
 

,037 

n 92 92 

 

2- Yorgunluk 

r ,218* 1 

p ,037 
 

n 92 92 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Çizelge 3.2’de görüldüğü üzere araştırmaya katılanların iş yaşam kalitesini etkileyen etmenlere ait 
korelasyon analizi verilmiştir. Analiz sonucuna göre iş yükünün yorgunluğu pozitif yönde etkilediği 
gözlemlenmiştir (p<0,37).  

4. Sonuç 

İş yükü azaltılarak personelin daha az yorulması sağlanmalıdır. Buna bağlı olarak da sağlık 
çalışanlarının moral ve motivasyonu pozitif yönde etkilenerek hem iş verimliliği yükselir hem de örgüt 
iklimi düzenlenmiş olur. Sağlık çalışanı işe istekli bir şekilde geldiğinde hem mesai arkadaşları hem de 
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hastalarla daha iyi iletişim kurmaktadır. Bu durum hasta memnuniyetini artırdığı gibi tıbbi hata yapma 
oranını da düşürmüş olur (Şirin 2011:12-14). 

Analiz sonucuna göre iş yükünün yorgunluğu pozitif yönde etkilediği gözlemlenmiştir (r= ,218).   
Graham, Ramirez, Field ve Richards (2000:182-183), konsültan radyologların stres ve iş tatmini 
kaynaklarını diğer alanlardaki uzmanlarla karşılaştırmalı olarak incelemeyi amaçlayan çalışmalarında, 
radyologların ve diğer hekimlerin işlerinin en stresli yönünün aşırı iş yükü olduğuna yönelik bulgular 
elde etmişlerdir (2000:182-183). Öncül literatür, sağlık çalışanlarının deneyimledikleri bu aşırı iş 
yükünün iş tatminlerini azaltacağını ve kendilerini daha yorgun hissederek yaşam kalitesini azaltacağını 
desteklemektedir ( Okan vd. 2016:203-226). 

Yüksel’in “Çalışma yaşamı kalitesinin tipik ve atipik istihdam açısından incelenmesi” isimli 
çalışmasında, Kırıkkale ilinde bir devlet hastanesinde çalışan 71 hemşire ile araştırma yapılmıştır. 
Araştırma sonuçlarına göre, vardiyalı ve vardiyasız çalışan hemşireleri ayırt eden iş yaşam kalitesi 
değişkenleri olarak; çalışma ortamında kişisel gelişimin teşvik edilerek, bireyde mevcut olan bilgi ve 
yeteneğin çalışılan iş için uygun ve yeterli olması, iş yükü ve stresin kabul edilebilir düzeyde olması 
tespit edilmiştir (2004:55). Bu çalışma da iş yükünün yorgunluğu artırarak verimliliği düşürdüğü ve 
motivasyonu azalttığı konusunda bizim araştırmamızı desteklemektedir (Kılıç vd. 2012:150). 

Dargahi ve arkadaşları tarafından İran’da çalışan sağlık personelinin iş yaşam kalitesini değerlendirmek 
açısından yapılan araştırma sonucuna göre; maaş, takdir ve ödüllendirmenin yetersizliğinden, iş 
güvencelerinin olmamasından, kurumla ile ilgili alınan kararlarda söz sahibi olmamaktan, iş yüklerinin 
fazla olmasından, çalışma ortamlarının fiziki şartlarının değiştirilmesi gerektiğinden, iş güvencelerinin 
olmamasından, kariyer konusunda desteklenmemekten ve emeklilik şartlarının kötü olduğundan 
şikâyetçidirler. İş yükünün fazla olması, bireyin yorularak hem iş hem aile hayatında yaşantısının 
olumsuz yönde etkilendiğini göstermiştir (2006: 8-14). 

İngiltere’de 2000 yılında Yönetim Enstitüsü tarafından, enstitünün üyeleri arasında, yöneticilerin 
çalışma yaşamı kalitesini etkileyen faktörleri belirlemeye yönelik bir araştırma gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmaya katılan yöneticilerin dörtte üçü iş yükü ile baş etmenin yolunun fazla mesai veya hafta sonu 
mesaileri olduğunu düşünürken, üçte ikisi ise fazla mesai uygulamasının çalıştıkları kurumlarda kurum 
kültürü haline gelmiş olduğunu belirtmişlerdir  (Decker 1997:453-464). 

Çalışma saatlerinin düzenli olmaması bireyin yaşamını planlamasında güçlükler meydana getirmekte ve 
aile ilişkilerini de olumsuz yönde etkilemektedir. Yurt dışında yapılan çeşitli çalışmalarda sağlık 
çalışanları ve hemşirelerin aile ve sosyal yaşamlarına olan olumsuz etkileri nedeniyle düzensiz 
vardiyalarda çalışmaktan memnun olmadıkları belirlenmiştir (Kaya 2011:41-42). Çalışma ve iş dışı 
zamanında düzen sağlayamama, bireylerin fiziki ve ruhsal sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır. 
Bu durum, sonucu insan hayatını tehlikeye sokacak hatalara neden olabilmektedir. 

Öneriler; 

 Çalışma ve vardiya saatlerinin düzenlenerek, sağlık personelinin iş yükünün azaltılması 
 Personel sayılarının yeterli düzeye getirilmesi  
 Kalifiye ve eğitimli iş gücünün oluşturulması 
 Sağlık çalışanlarının dinlenme odalarının kendi isteklerine göre her türlü ihtiyaca cevap verebilecek 

halde düzenlenmesi 
 İş yerinde kararlara katılımlarının sağlanması ve fikir alışverişinde bulunulması 
 Sosyal destek verilerek bir nebze de olsa yorgunluklarından uzaklaşmaları sağlanarak kendilerini 

değerli hissetmeleri sağlanmalı 
 Dinlenme mola süreleri artırılarak, yorgunlukları azaltılmalı 
 İzinleri istedikleri zaman verilerek motivasyon sağlanmalı 
 Fazla mesailer kaldırılmalı ya da ücretlendirme artırılarak gönüllülük esas alınmalı 
 Evli ve çocuklu kadınların mesai saatleri düşürülerek ev ve iş arasında bocalamalarının önüne 

geçilmeli 
 İş yerinde kreşler açılarak çocuklu çalışanların iş gücü kayıpları engellenmeli  
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 Sağlık taramalarına gereken önem verilerek fazla iş yükü ve yorgunluğun neden olacağı 
rahatsızlıkların önüne geçilmeli 

 İş sağlığı ve güvenliği birimleri hastanelerde aktif rol oynamalı 
 Çalışan temsilcileri hastanelerdeki sağlık personelleri ile görüşerek sorunlarını üst yönetime 

bildirmeli ve gereken önlemler alınmalı 
 Çalışan için gereken ergonomik önlemler alınmalı ve rahat edebileceği çalışma ortamı sunulmalı 
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PSİKOLOJİK SERMAYENİN BİREYSEL PERFORMANSA ETKİSİ: 
HEMŞİRELER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA 
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Özet 

Bu çalışma sağlık hizmetlerinin önemli bir parçası olan hemşirelerde psikolojik sermaye düzeylerinin belirlenmesi 
ve psikolojik sermayenin bireysel performansa etkisini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırma Malatya’da 
bir kamu hastanesinde 130 hemşireden elde edilen veriler doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.  Veri toplama 
araçları olarak yararlanılan ölçekler  Luthans vd., (2007) tarafından geliştirilen, Çetin ve Basım (2012) 
tarafından Türkçe’ye uyarlama çalışması yapılan psikolojik sermaye ölçeği ile Schepers (2005) tarafından 
geliştirilen ve Özpehlivan (2015) tarafından geçerlilik güvenirlik çalışması yapılan bireysel performans ölçeği 
kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı-yüzdelik hesaplama, frekans, t testi, tek yönlü ve varyans 
analizi, pearson kolerasyon analizi ve regresyon analizi yöntemleri uygulanmıştır. Sonuç olarak bu çalışmada 
psikolojik sermayenin ve alt boyularından öz yeterlilik alt boyutunun bireysel performans üzerinde pozitif yönlü 
ve istatiksel olarak anlamlı etkisinin olduğu görülmüştür (p<0,05). Ayrıca çalışma sonucunda psikolojik 
sermayenin ve alt boyutlarının bireysel performans üzerinde istatiksel olarak anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu 
tespit edilmiştir (p<0,05).  

Anahtar Kelimeler: Psikolojik Sermaye 1, Bireysel Performans 2, Hemşireler 3, Sağlık Kurumları 4, 

 

INDIVIDUAL PERFORMANCE EFFECT OF PSYCHOLOGICAL CAPITAL: A RESEARCH ON 
NURSES 

Abstract 

This study was carried out in order to determine psychological capital levels in nurses which is an important part 
of health care services and to show the effect of psychological capital on individual performance. The research 
was conducted in the direction of data obtained from 130 nurses in a public hospital in Malatya. The scales used 
as data collection instruments were psychological capital scale developed by Luthans et al. (2007), adaptation 
study in Turkish by Çetin ve Basım (2012), individual psychological capital scale developed by Schepers (2005) 
and validity reliability study by Özpehlivan (2015) performance scale was used. Number-percentage calculation, 
frequency, t test, one way and variance analysis, pearson correlation analysis and regression analysis methods 
were applied in the evaluation of the data. In conclusion, it is seen that the self-efficacy sub-dimension of 
psychological capital and sub-dimensions has a positive and statistically significant effect on individual 
performance in this study (p <0,05). In addition, it was determined that psychological capital and its sub - 
dimensions have a statistically significant and positive relationship with individual performance (p <0,05). 

Key Words: Psychological Capital 1, Individual Performance 2, Nurse 3s, Health Institutions 4, 
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1.Giriş  

Kurumsal olarak başarının elde edilmesi ve işletmenin rakiplerine karşı üstünlük sağlayabilmesi 
günümüz şartları itibariyle giderek daha zor hale gelmektedir. Yaşanan hızlı değişimler, teknolojik 
ilerlemeler işletmeler açsından örgüt psikolojisi alanında yeni yaklaşımların ortaya çıkmasına zemin 
hazırlamıştır. Böylece pozitif psikoloji alanında pozitif örgütsel davranış akımı ortaya çıkmış ve bu akım 
kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda insanın gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak ve onun gerçek 
değerini anlamak için insan ve sosyal sermayenin ötesinde psikolojik sermayenin giderek önem 
kazandığı görülmüştür (Kutanis ve Oruç, 2014: 144-145). Psikolojik sermaye bireylerin olumlu 
yönlerinin nasıl ortaya çıkarıldığı ve bu yönlerin nasıl geliştirileceğiyle ilişkili olarak eğitim ya da 
tecrübe ile değişebilen çeşitli özelliklerin bütünü olarak tanımlanmaktadır ( Oruç ve Kutanis, 2015: 37). 

İş hayatında uygulanan pozitif örgütsel davranış ve onun türevi olan psikolojik sermaye pozitif psikoloji 
teori ve araştırmalarıyla birlikte Luthan ve arkadaşları tarafından 2000’li yıllarda başlayan ve kaynağını 
pozitif örgütsel davranıştan alan çalışmalar sonucunda ortaya çıkmıştır (Kutanis ve Oruç, 2014: 149). 
Pozitif psikolojik sermaye bireylerin güçlü taraflarının nasıl ortaya çıkarıldığı ve geliştirildiği ile ilişkili 
olarak eğitim veya tecrübe gibi geliştirilebilen ve değişebilen çeşitli özelliklerin bütünü olarak ifade 
edilmektedir (Luthans ve Youssef, 2007: 326). Luthan vd. (2007) psikolojik sermayeyi “bireylerin 
olumluluk anlamında gösterdiği gelişme” olarak tanımlarken, Luthan ve Youssef (2004: 152) psikolojik 
sermayenin “ölçülebilir, geliştirilebilir, yönetilebilir ve özgün bir olgudur” şeklinde ifade etmişlerdir 
(Koçak ve Temiz, 2016: 3335).  Psikolojik sermayenin umut, öz yeterlilik, iyimserlik ve psikolojik 
dayanıklılık olmak üzere dört alt boyuttan oluşmaktadır (Luthans vd. 2007)  bu dört alt boyut aşağıda 
kısaca açıklanmıştır.  

Umut; hedeflerin başarılması için irade göstermek, başarıya götüren çeşitli yolları bulabilmek ve 
kullanabilmek için motivasyon,  

İyimserlik; olumlu olayları içsel, sabit ve genel nedenlere bağlayan anlamlandırma şekline sahip olma,  

Öz yeterlilik; belirli sonuçları elde etmek için bilişsel kaynakları harekete geçirmek doğrultusunda 
bireyin kendi yetenek ve yetkinliğine olan inanç,  

Psikolojik dayanıklılık ise zorluklar, başarısızlıklar ve hatta bunaltıcı görünen olumlu değişimler 
karşısında kendini toparlayabilme kapasitesi, olarak tanımlanmaktadır (Luthans ve Youssef, 2004: 152) 

Performans genel olarak amaçlı ya da planlanan bir etkinlik sonucunda elde edileni nicel ya da nitelik 
olarak belirleyen bir kavramdır. Performans işletmenin belirlemiş olduğu hedefler/amaçlar 
doğrultusunda bunların gerçekleştirilmesi için gösterilen tüm çabaların genel anlamda değerlendirilmesi 
olarak da ifade edilebilir. Performans değerlendirme çalışanın görevi süresince değerlendirilmesi, 
performansının incelenmesi, değerlendirme sonucunun kaydedilmesi ve bu sonuçların ilgili yöneticilere, 
çalışana bildirilmesini kapsayan bir süreçtir (Tengilimoğlu, Işık & Akbolat,  2012: 384).  

Rekabet ortamında rakiplerine karşın işletmeler belirlemiş oldukları amaçları gerçekleştirebilmek için 
çalışanların bireysel performanslarına ayrı bir önem vermektedirler. Bireysel performans, örgütün 
belirlemiş olduğu amaçlar doğrultusunda bireyin kullandığı yetkinlikler olarak tanımlanabilir. Bireyin 
bu yetkinlikleri yalnızca işe yönelik değil işe yönelik olmayan görev ve davranışları da kapsamaktadır. 
Bireyin yetkinliği işletmenin hedeflerini başarma derecesidir. Günümüzde işletmeler yaşanan hızlı 
değişim ve teknolojik gelişmelerle birlikte çalışanların performanslarına verdikleri önemde yaşanan bu 
değişimler çerçevesinde artmaktadır (Kara Uğurlu 2014: 22-24).  

Sağlık kurumları veya işletmeler kurum performanslarını çalıştırdıkları bireylerin performansları 
doğrultusunda arttırabilmektedir. Bu artış ise çalışanların yetenekleri kurumların belirlemiş olduğu 
hedefleri, vizyon ve misyonuyla örtüşdüğü sürece sağlanabilir. Bireyler kurumların hedeflerini kendi 
hedefleri gibi algılayarak, performanslarını en üst düzeye çıkararak bulundukları kuruma faydalı olmaya 
çalışmaktadırlar (Gürbüz, 2014: 32). Bu bağlamda bu çalışmada sağlık çalışanlarının büyük bir 
çoğunluğunu oluşturan hemşirelerde psikolojik sermayenin bireysel performans üzerindeki etkisini 

1845



 
   

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu kapsamda öncelikli olarak literatür bilgisine yer verilmiş ve daha 
sonra araştırma bulgularına değinilmiştir. 

2.Yöntem 

Tanımlayıcı tipteki bu araştırma tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir.  Bu çalışma hemşirelerin 
psikolojik sermaye düzeylerinin bireysel performanslarını ne düzeyde etkilediğini açıklamak amacıyla 
yapılmıştır. Araştırma evrenini Malatya’daki kamu hastanelerinde çalışan tüm hemşireler oluştururken, 
araştırmanın örneklemi ise, Malatya da bir kamu hastanesinde çalışan hemşireler oluşturmaktadır. 
Araştırmada olasılıksız gelişigüzel örneklem yöntemiyle Şubat-Nisan 2018 tarihleri seçilen 130 hemşire 
dâhil edilmiştir. Hemşirelere anket uygulaması yapılmadan önce anket hakkında gereken bilgiler 
verilmiş olup gönüllülük esas alınarak araştırmaya katılımları sağlanmıştır. Araştırmada anket 
kullanılabilirliğine bakılmış ve 123 kişinin anketlerinin kullanılabilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Veri 
toplama araçları olarak üç form kullanılmıştır. İlk formda yazar grubu tarafından oluşturulan kişisel bilgi 
formu, ikinci formda psikolojik sermaye ölçeği ve üçüncü form olarak ise bireysel performans ölçeği 
kullanılmıştır.  

Bireysel performans ölçeği; Schepers (2005) tarafından geliştirilen ve Özpehlivan (2015) tarafından 
geçerlilik güvenirlik çalışması yapılan ve bu çalışma sonucunda Cronbach's Alpha değeri 0,82 olarak 
bulunan 9 maddeden oluşan “Bireysel Performans Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek likert tipi olarak 
geliştirilmiş ve puanlaması “1 kesinlikle katılmıyorum”, “2 kısmen katılmıyorum”, “3 ne katılıyorum 
ne katılmıyorum”, “4 kısmen katılıyorum”, “5 kesinlikle katılıyorum” şeklinde puanlanmıştır.  
Psikolojik sermaye ölçeği; Luthans vd., (2007) tarafından geliştirilen, Çetin ve Basım (2012) tarafından 
Türkçe’ye uyarlama çalışması yapılan ve bu çalışma sonucunda Cronbach's Alpha değeri 0,91 olarak 
bulunan 24 maddeden oluşan psikolojik sermaye ölçeği kullanılmıştır. Ölçek likert tipi olarak 
geliştirilmiş ve puanlaması “1 hiç katılmıyorum”,  “2 biraz katılmıyorum”,  “3 katılmıyorum”,  “4 
katılıyorum”,  “5 biraz katılıyorum”,    “6 tamamen katılıyorum” şeklinde puanlaması yapılmıştır.  

Verilerin değerlendirilmesi işleminde SPSS 22 paket programından yararlanılmıştır. Analiz 
yöntemlerini seçmeden önce verilerin skewness ve kurtosis değerlerinin  -1,5 ile +1,5 (Tabachnick & 
Fidell 2013) arasında olduğu görülmüş ve yararlanılan analiz yöntemlerinin parametrik yöntemler 
olması kararlaştırılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; sayı-yüzdelik hesaplama, pearson kolerasyon 
ve regresyon analizi yöntemlerinin kullanılması uygun görülmüştür. Araştırma da kullanılan psikolojik 
sermaye ölçeği Cronbach's Alpha değeri (0,92) olarak bulunurken, ölçek alt boyutlarının güvenirlik 
analizi değerleri ise; 0,59 ile 0,91 arasında yer aldığı görülmüştür. Bireysel performans ölçeğinin 
Cronbach's Alpha değeri ise (0,75) olarak elde edilmiştir.  

İlgili alan yazını dikkate alınarak araştırma kapsamında aşağıdaki hipotezler geliştirmiş ve test edilmiştir 
(tablo 1). 

Tablo 1. Araştırma Kapsamında Geliştirilen Hipotezler 

Hipotez 1 Hemşirelerin psikolojik sermaye düzeylerinin bireysel performans üzerinde anlamlı 
düzeyde pozitif yönlü etkisi vardır. 

Hipotez 1a Hemşirelerin psikolojik sermaye umut alt boyutu ile bireysel performans üzerinde 
anlamlı düzeyde pozitif yönlü etkisi vardır. 

Hipotez 1b Hemşirelerin psikolojik sermaye iyimserlik alt boyutu ile bireysel performans üzerinde 
anlamlı düzeyde pozitif yönlü etkisi vardır. 

Hipotez 1c Hemşirelerin psikolojik sermaye psikolojik dayanıklılık alt boyutu ile bireysel 
performans üzerinde anlamlı düzeyde pozitif yönlü etkisi vardır. 

Hipotez 1d Hemşirelerin psikolojik sermaye öz yeterlilik alt boyutu ile bireysel performans 
üzerinde anlamlı düzeyde pozitif yönlü etkisi vardır. 

5.Bulgular ve Tartışma 

Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri aşağıdaki tablo 2’de gösterilmiştir. Araştırma grubunda 
katılımcıların % 74,2’si (n=92 kişi) kadın, % 25,2’si (n= 31 kişi) erkektir. Hemşirelerin % 69,9’u evli 
iken, % 30,1’i bekârdır. Katılımcıların yaş dağılımlarında %30,9’u 29-34 yaş, %28,5’i 35-40 yaş, 
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%22,8’i 23-28 yaş ve % 17,9’u 41 ve üzeri yaş grubu içerisinde yer almaktadır. Eğitim düzeyleri 
incelendiğinde; %52,8’inin lisans, % 23,6’sının yüksekokul, %13,8’inin yüksek lisans mezunu iken, 
sağlık sektöründe toplam mesleki yıl olarak ise;  % 30,1’inin 6-10 yıl, %29,3’ünün 16 ve üstü olduğu 
belirlenmiştir (tablo 2). Hemşirelerin bulundukları kurumda çalışma süresi incelendiğinde; %39,8’inin 
1-5 yıl, %27,6’sının 6-10 yıl arasında çalıştığı bulgulanırken, katılımcıların çalıştıkları birimlere göre 
dağılımına bakıldığında ağırlıklı olarak; % 32,5’inin dahiliye servisinde, %26,8’inin ameliyathanede,  
servisinde çalıştığı görülmüştür (tablo 2). 

Tablo 2. Katılımcıların Sosyo-Demografik Özellikleri 

Demografik değişken N % Demografik değişken N % 
Cinsiyet   Medeni durum   
Kadın 92 % 74,8 Evli 86 % 69,9 
Erkek 31 % 25,2 Bekâr 37 % 30,1 
Yaş   Eğitim düzeyi   
23-28 yaş arası 28 % 22,8 Lise 12 % 9,8 
29-34 yaş arası 38 % 30,9 Yüksekokul 29 % 23,6 
35-40 yaş arası 35 % 28,5 Lisans 65 % 52,8 
41 ve üzeri 22 % 17,9 Yüksek lisans 17 % 13,8 
Sağlık sektöründe 
kaçıncı yılınız? 

  Kaç yıldır bu hastane de 
çalışıyorsunuz? 

  

1-5 yıl 25 % 20,3 1-5 yıl 49 % 39,8 
6-10 yıl 37 % 30,1 6-10 yıl 34 % 27,6 
11-15 yıl 25 % 20,3 11-15 yıl 22 % 17,9 
16 ve üstü 36 % 29,3 16 ve üstü 18 % 14,6 
Hangi birimde 
çalışıyorsunuz? 

     

Dâhiliye servisi 40 % 32,5    
Cerrahi servis 27 % 22,0    
Ameliyathane 33 % 26,8    
Yoğun bakım 23 % 18,7    

Aşağıdaki tablo 3’te psikolojik sermaye ölçeği ve boyutlarının, bireysel performans ölçeğinin pearson 
kolerasyon analizi sonuçları ile puan ortalamaları gösterilmiştir. Psikolojik sermaye ölçeği alt 
boyutlarının birbirleriyle pozitif yönlü anlamlı (p=0,000) düzeyde bir ilişki olduğu görülmektedir 
(p<0,05).  Psikolojik sermaye ölçeği ve alt boyutlarının bireysel performans ölçeği ile anlamlı düzeyde 
pozitif yönlü bir ilişki olduğu (tablo 3) belirlenmiştir (p<0,05). Psikolojik sermaye ile yapılan 
araştırmalar incelendiğinde psikolojik sermaye ile performans arasındaki bulunan sonucun literatür ile 
uyumlu olduğu söylenebilir (Erkuş ve Fındıklı 2013; Korkmazer, Ekingen ve yıldız, 2016;  Kara Uğurlu, 
2014). Katılımcıların psikolojik sermaye puan ortalamaları 4,43±0,71 olduğu belirlenmiştir (tablo 3).  

Tablo 3. Psikolojik Sermaye Ölçeği ve Boyutlarının, Bireysel Performans Ölçeğinin Pearson 
Kolerasyon Analizi Sonuçları İle Puan Ortalamaları 

 Mean±ss  1 2 3 4 5 6 
 1.Psikolojik 
Dayanıklılık  4,39±0,82 

r 1 ,581** ,631** ,591** ,821** ,319** 
p  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

2. İyimserlik 4,00±0,81 
r ,581** 1 ,612** ,530** ,795** ,265** 
p ,000  ,000 ,000 ,000 ,003 

3. Umut 4,60±0,87 r ,631** ,612** 1 ,821** ,907** ,475** 
 p ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

4. Öz Yeterlilik 4,72±0,88 r ,591** ,530** ,821** 1 ,873** ,529** 
 p ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

4,43±0,71 r ,821** ,795** ,907** ,873** 1 ,472** 
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5.Psikolojik 
Sermaye p ,000 ,000 ,000 ,000 

 
,000 

6.Bireysel 
Performans 4,22±0,52 

r ,319** ,265** ,475** ,529** ,472** 1 
p ,000 ,003 ,000 ,000 ,000  

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

Psikolojik sermayenin bireysel performansa etkisini belirlemek amacıyla basit doğrusal regresyon 
analizi ve ölçek boyutlarının bireysel performansa etkisini belirlemek amacıyla çoklu doğrusal 
regresyon analizi yapılmıştır. Aşağıdaki tablo 4’de psikolojik sermayenin bireysel performansa etkisini 
gösteren basit doğrusal regresyon analizi sonuçları gösterilmektedir. Yapılan basit doğrusal regresyon 
analizi sonuçları incelendiğinde oluşturulan modelin anlamlı  (F:34,617; p<0,001) olduğu 
görülmektedir. Regresyon katsayılarının anlamlılığına işaret eden t istatistiğine bakıldığında bulunan 
değerlerin (t=5,884; p<,0,05) anlamlı olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 4. Psikolojik Sermayenin Bireysel Performansa Etkisini Belirlemek Üzere Yapılan Basit 
Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişken 
Unstandardized  

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t p F Model (p) 

B Std. Error Β 
Sabit 2,705 ,261  10,356 ,000 34,617 ,000* 

Psikolojik 
sermaye 

,342 ,058 ,472 5,884 ,000**   

 R2:0,222   R: 0,472      *P<0,001   **p<0,05    Adjusted R2:0,216 

Değişkenler arası pozitif yönlü anlamlı düzeyde bir ilişki (R: 0,472) vardır. Bağımsız değişkenin bağımlı 
değişkeni açıklama oranı R2 değeri 0,222 olarak bulunduğu görülmektedir.   Bulunan bu sonuç, 
psikolojik sermayenin bireysel performansın %22,2’sini açıkladığını göstermektedir. Psikolojik 
sermayenin bireysel performans üzerinde pozitif yönlü ve istatiksel olarak anlamlı bir etkisinin 
(p=0,000) olduğu görülmektedir (tablo 4). Araştırma kapsamında geliştirilen “hipotez 1” kabul 
edilmiştir. 

Psikolojik sermaye ölçeğinin alt boyutlarının bireysel performansa etkisini gösteren çoklu regresyon 
analizi sonuçları aşağıdaki tablo 5’te gösterilmiştir.  Buna göre oluşturulan regresyon modelinin, (F: 
11,879; p<0,000) istatiksel olarak anlamlı düzeyde olduğu görülmektedir. Varyans şişme değerleri 
olarak adlandırılan VIF değerleri en düşük 1,778 ile en yüksek 3,692 olarak bulgulanmıştır (tablo 5). 
Bulunan değerlere göre (Büyüköztürk, 2013) çoklu bağlantı sorunu olmadığı söylenebilir (VIF<10). 
Regresyon katsayılarının anlamlılığını işaret eden t istatistikleri incelendiğinde; iyimserlik (t= -,576; 
p>0,05), psikolojik dayanıklılık (t= ,-010; p>0,05), umut (t=1,070; p>0,05) için anlamsız, öz yeterlilik 
(t=3,116; p<0,05) için ise anlamlı düzeyde olduğu görülmektedir. Psikolojik sermaye ölçeği alt 
boyutlarından sadece öz yeterlilik alt boyutuyla bireysel performans arasında istatiksel olarak anlamlı 
bir ilişki vardır (p<0,05). Değişkenler arasında ise pozitif yönlü bir ilişki olduğu (R=0,536) 
belirlenmiştir.  

Tablo 5. Psikolojik Sermaye Ölçeği Alt Boyutlarının Bireysel Performans Üzerine Etkisini Belirlemek 
Üzere Yapılan Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişken 
Unstandardized  
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t P VIF 

B Standart hata Β 
Sabit 2,735 ,255  10,716 ,000  
İyimserlik -,038 ,067 -,060 -,576 ,566 1,892 
Psikolojik 
Dayanıklılık 

-,001 ,068 -,001 -,010 ,992 1,778 

Umut ,096 ,089 ,160 1,070 ,287 3,692 
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Öz Yeterlilik ,255 ,082 ,430 3,116 ,002** 3,150 
F: 11,879    R2:0,287   R: 0,536      *P<0,001   model (p):0,000*   ** p<0,05    Adjusted R2:0,263 

Bağımsız değişkenlerin (öz yeterlilik) bağımlı değişkeni açıklama oranı R2 değeri 0,287 olarak 
hesaplanmıştır. Bu sonuca göre bireysel performanstaki değişimlerin % 28,7’sinin psikolojik sermaye 
ölçeği alt boyutlarından öz yeterlilik boyutu ile açıklandığını göstermektedir.   

İyimserlik boyutunun bireysel performans üzerinde istatiksel olarak etkisinin anlamsız (p=0,566) ve 
negatif yönlü olduğu; psikolojik dayanıklılığın bireysel performans üzerinde etksinin negatif yönlü ve 
istatiksel olarak anlamsız (p=0,992) etkisinin olduğu; umudun bireysel performans üzerinde pozitif 
yönlü istatiksel olarak anlamsız etkisinin (p=0,287) olduğu ve öz yeterlilik boyutunun pozitif yönlü ve 
istatiksel olarak anlamlı etksinin (p=0,002) olduğu görülmektedir (tablo 5).  Araştırma kapsamında 
geliştirilmiş olan “hipotez 1d” kabul edilirken, “hipotez 1a”, “hipotez 1b” ve “hipotez 1c” reddedilmiştir.  

Kara uğurlu (2014) çalışmasında psikolojik sermayenin bireysel performans üzerinde etkisini 
açıklamaya yönelik yapmış olduğu basit regresyon analizi sonucunda psikolojik sermayenin bireysel 
performans üzerinde % 17’3’lük bir kısmını açıkladığı pozitif yönlü ve istatiksel olarak anlamlı bir 
etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yine Kara uğurlu (2014) çalışmasında Ölçek alt boyutlarının 
bireysel performans üzerindeki etkisini açıklamaya yönelik çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre; 
iyimserlik alt boyutunun istatiksel olarak anlamsız (B: -,089; p:0,379) negatif yönlü, psikolojik 
dayanıklılık alt boyutunun istatiksel olarak anlamsız (B:,170; p:0,183) pozitif yönlü, umut alt boyutunun 
istatiksel olarak anlamsız (B:230; p:0,100) pozitif yönlü ve öz yeterlilik alt boyutunun ise, istatiksel 
olarak anlamsız (B:,194; p:0,092) pozitif yönlü etkisinin olduğu görülmektedir. (Çalışmadaki B değeri, 
regresyon modelindeki katsayıları ifade etmektedir.  Luthans vd. (2005)’nin Çinli çalışanlar üzerinde 
yaptıkları çalışmada psikolojik sermayenin iş performansını pozitif ve anlamlı olarak etkilediği 
belirlenmiştir.  

6. Sonuç ve Öneriler  

Bu çalışmada hemşirelerin psikolojik sermayenin bireysel performans üzerindeki etkisini ortaya 
koymak amacıyla yapılmıştır. Psikolojik sermayenin bireysel performans üzerindeki etkisini belirlemek 
amacıyla yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre psikolojik sermayenin bireysel performans üzerinde 
istatiksel olarak anlamlı düzeyde ve pozitif yönlü bir etkisinin olduğu görülmektedir.  Psikolojik 
sermaye ölçeği alt boyutlarından yalnızca öz yeterlilik alt boyutunda pozitif yönlü ve istatiksel olarak 
anlamlı bir etkisinin olduğu belirlenmiştir. Stajkovic ve Luthans (2003) öz yeterlilik inancının hem 
bireysel hem de grupsal düzeyde performansın ve motivasyonun önemli bir belirleyici olduğunu 
belirtmektedirler. Buna göre kendi yeteneklerine güvenen bireylerin performanslarının da yüksek 
olduğu ifade edilebilir.  

Umut ve psikolojik dayanıklılık boyutlarının ise pozitif yönlü ve istatiksel olarak anlamsız bir etkisinin 
olduğu bulunurken, iyimserlik boyutu incelendiğinde negatif yönlü ve istatiksel olarak anlamsız bir 
etkisi vardır. Psikolojik sermaye ölçeği ve alt bileşenleri ile bireysel performans arasında anlamlı 
düzeyde pozitif bir ilişki saptanmıştır. Yapılan literatür incelemesi sonucunda psikolojik sermaye ile 
performans arasında olumlu bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma kapsamında psikolojik 
sermaye düzeylerinin daha da arttırılması ve boyutlara yönelik çıkan regresyon analizi sonuçlarına göre 
eğitici ve geliştirici faaliyetler yapılmalı aynı zamanda kurum içerisinde bu analiz sonuçlarının nedenleri 
üzerinde durulmalıdır.  

Psikolojik sermaye düzeylerini ve boyutlarını daha da arttırmaya yönelik en başta çalışanın istekli 
olması kadar birim yöneticilerinin de bu uygulamaları desteklemesi ve sorumluluğundaki çalışanları 
teşvik etmesi gerekmektedir. Bu uygulamalarda bireysel veya örgütsel performansın arttırılması için en 
başta yöneticilerde bir farkındalığın oluşturulması gerekmektedir. Hemşirelerde psikolojik sermayenin 
bireysel performans üzerine etkisi daha geniş kapsamlı olmak üzere daha geniş kitlelere yapılması 
önerilmektedir. Bu çalışmada öncelikli olarak ele alınan psikolojik sermaye ve bireysel performans 
kavramsal olarak incelenmiş ve araştırma sonunda elde edilen bulgular ile alana katkı sağlayacağı 
düşülmektedir. 
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ÖRGÜTSEL DESTEĞE ETKİSİ: ÖRGÜT TEMELLİ ÖZ SAYGININ 
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Özet 

Çalışmanın amacı sağlık çalışanlarında yönetici desteğinin algılanan örgütsel desteğe etkisinde örgüt temelli öz 
saygının aracılık rolünün incelenmesidir. Çalışmanın evrenini, Sakarya ilinde faaliyette bulunan bir kamu 
hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları oluşturmaktadır. Çalışmada örneklem seçilmeden 162 sağlık 
çalışanına ulaşılabilmiştir. Veri toplama aracı olarak, Yönetici Desteği Ölçeği (Netemeyer vd., 1997), Örgüt 
Temelli Öz Saygı Ölçeği (Pierce vd., 1989), Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği (Eisenberger vd., 1986) ve 
katılımcıların sosyo–demografik özelliklerinden oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde 
tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, korelasyon analizi ve PROCESS makro regresyon analizi kullanılmıştır. 
Çalışmanın bulgularına göre yönetici desteği, algılanan örgütsel destek ve örgüt temelli öz saygı arasında güçlü 
bir ilişki vardır. Yönetici desteğinin algılanan örgütsel destek üzerinde olumlu yönde etkisi vardır ve bu etkide 
örgüt temelli öz saygının aracı rolü bulunmaktadır. Sonuç olarak, yöneticisinden destek gören işgören bu 
durumu örgüte atfederek yöneticisinin ve örgütün kendisini önemsediğini düşünerek örgütsel destek algısı artış 
gösterecektir. 

Anahtar Kelimeler: Yönetici Desteği, Algılanan Örgütsel Destek, Örgüt Temelli Öz Saygı 

 
EFFECT OF PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT OF SUPERVISOR SUPPORT IN 

HEALTY WORKERS: MEDIATED ROLE OF ORGANIZATIONAL SELF-ESTEEM 

Abstract 

The purpose of this study, influence of perceived organizational support of manager support in health workers in 
to determine the role of mediation of organization-based self-esteem.  The universe of the work is the health 
workers who work in a public hospital operating in the province of Sakarya. The sample of the study is 162 
health care workers. Data were collected using a questionnaire consisting of the Manager Support Scale 
(Netemeyer et al., 1997), the Organizational Self-Esteem Scale (Pierce et al., 1989), the Perceived 
Organizational Support Scale (Eisenberger et al., 1986) and the socio- demographic characteristics of the 
participants used. In the analysis of the data, descriptive statistical methods, correlation analysis and PROCESS 
macro regression analysis were used. There is a strong relationship between supervisor support, perceived 
organizational support and organizational self-esteem. There is a positive impact of supervisor support on 
perceived organizational support, and there is a mediated role for organizational self-esteem. As a result, 
attributing this situation to garner support from the manager to the supervisor of the employee cares about the 
organization and the organization itself will increase the perception of organizational support that thinking. 

Key Words: Supervisor Support, Perceived Organizational Support, Organizaiton Based Self-Esteem 

 

1. Giriş 

Örgütlerin, sürdürülebilir rekabet avantajı elde edebilmesi için kaynaklarına odaklanması 
gerekmektedir (Barney, 1991: 99-100). Bu kaynakların en önemlilerinden birisi de örgütsel hedefler 
yönünde bilgi ve becerilerini kullanan işgörenlerdir (Tengilimoğlu ve Yiğit, 2005: 375). Çünkü sağlık 
kurumlarında sunulan hizmetlerin acil, ertelenemez ve stoklanamaz olması (Şantaş vd, 2016: 869), 
sağlık çalışanının yapacağı ufak bir hatanın telafisi mümkün olmayan zararlara yol açabilecek olması 
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(Tengilimoğlu ve Yiğit, 2005: 376) sağlık çalışanlarını önemli ve vazgeçilmez kılmaktadır. İşgörenler, 
örgüte yaptıkları katkıya karşılık örgüt tarafından çeşitli sosyo-duygusal ve sosyo-ekonomik 
ihtiyaçlarının karşılanmasını bekleyerek örgütsel destek algısı geliştirirler (Shanock ve Eisenberger, 
2006: 689).  

Örgütsel destek; çalışanların saygı duyulma, onaylanma ve duygusal destek ihtiyaçlarının karşılanması 
açısından önem arz etmektedir (Tutar, 2016: 293). İhtiyaçları karşılanan çalışanların algıladıkları 
örgütsel desteğin karşılığını, sosyal değişim teorisine göre daha fazla ve içten çalışarak verecekleri 
beklenmektedir (Turunç ve Çelik, 2010: 184). Sosyal değişim teorisi, etkileşimde olan iki birey 
arasındaki değerli kaynakların karşılıklı değişimi açısından, kişilerarası ilişkilerin oluşumunu ve 
sürdürülmesini açıklamaktadır (Chen vd., 2005: 458). Sosyal değişim kuramını temel alan örgütsel 
destek teorisi; çalışan-örgüt ilişkisinin, çalışanlar ve örgütleri arasındaki olumlu sonuçların takas 
edilmesiyle güçlendirildiğini savunur (Eder ve Eisenberger, 2008: 56).  

Örgütsel destek temelinde yapılan bir çalışma sonucunda, örgütten gelen çeşitli olumlu davranışların 
örgütsel destek algısını etkilediği saptanmıştır. Algılanan örgütsel desteği etkileyen önemli 
değişkenlerden birisi örgütsel desteğin öncülü sayılan yönetici desteğidir. İşgörenler, yalnız örgütle 
olan ilişkilerini değerlendirmekle kalmaz bunun yanında yöneticileri ile olan ilişkileri hakkında da 
genel bir düşünceye sahiptirler. Yöneticiler; örgütün temsilcisi olarak hareket eder, astlarının 
performanslarını yönlendirir ve değerlendirirler. Çalışanlara göre yöneticilerinin olumlu ya da olumsuz 
tutum ve davranışları örgütün desteğinin bir göstergesidir (Rhoades ve Eisenberger, 2002: 699-700). 
Bu açıklamalar ışığında yönetici desteği en genel anlamıyla; yönetici ile astı (çalışanı) arasındaki 
olumlu iş ilişkisidir (Bhanthumnavin, 2003: 79). Yönetici desteği; işgörenlerin cesaretlendirilmesi, 
onlarla ilgilenilmesi ve onlara destek verilmesiyle ilgilidir (Babin ve Boles, 1996: 60).  

Yönetici desteği ile algılanan örgütsel destek arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok araştırmacı, yönetici 
desteğinin algılanan örgütsel destek üzerinde güçlü bir etkisi olduğunu belirtmişlerdir (Eisenberger 
vd., 2002; Hutchison, 1997; Rhoades vd., 2001; Rhoades Shanock ve Eisenberger, 2006). Yönetici 
desteği, çalışanların daha iyi performans göstermelerine olanak sağlarken aynı zamanda çalışanlara 
kendilerini geliştirmeye yönelik bir his de kazandırabilir. Yöneticinin, astlarının kişisel algılarını da 
şekillendirebileceği göz önünde bulundurulduğunda, yönetici tarafından sağlanan destek bilinçli ya da 
bilinçsiz olarak astların öz değerlendirmelerini etkilemekte, en nihayetinde öz saygılarını 
arttırmaktadır (Sguera vd., 2016: 2).  

Özsaygı, kişinin kendisini yeterli ve ihtiyaçları tatmin olmuş bir birey olarak görmesidir (Korman, 
1970: 32). Öz saygı kavramının; bireylerin tutum ve davranışlarını açıklayan önemli bir değişken 
olması (Kernis vd., 1989: 1013), kişilerin iş ve örgütlerine ilişkin tutum ve davranışlarını da 
etkileyebileceği düşüncesini geliştirmiş ve böylece öz saygı kavramı örgütsel bağlamda da ele 
alınmaya başlamıştır (Jex ve Elacqua, 1999: 71). Pierce ve arkadaşları (1989) örgüt temelli özsaygıyı; 
bireyin kendisini yetenekli, anlamlı ve değerli bir örgüt üyesi olduğuna inanma derecesi şeklinde 
tanımlamışlardır (Pierce ve Gardner, 2004: 593).  

Literatüre bakıldığında örgüt temelli öz saygı ile algılanan örgütsel destek ilişkisini ele alan birçok 
çalışmaya rastlanmaktadır. Buna göre araştırmacılar, örgütün işgörenlere yönelik olumlu 
davranışlarının örgüt temelli öz saygıyı arttırdığını ileri sürmüşlerdir (Chen vd., 2005; Arshadi ve 
Hayavi, 2013). Algılanan örgütsel destek ve örgüt temelli öz saygı arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok 
çalışma bulunmasına karşın yönetici desteği ve örgüt temelli öz saygı ilişkisini ele alan çalışma 
oldukça azdır. Nitekim Sguera ve arkadaşları (2016) öz saygı kavramını yönetici temelinde 
değerlendirerek yönetici temelli öz saygı kavramıyla yönetici desteği arasında ilişkiyi incelemiş ve bu 
ilişkinin çalışanların etik davranış düzeyine etkisini araştırmışlardır. Bu çalışmanın sonucuna göre 
yönetici temelli öz saygı ile yönetici desteği arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır.  

Araştırmaya konu olan algılanan örgütsel destek, yönetici desteği ve örgüt temelli öz saygı kavramları 
arasında ilişki olduğu, yönetici desteğinin algılanan örgütsel desteği etkilediği ve bu etkide örgüt 
temelli öz saygının aracılık rolü üstleneceği varsayılmıştır. Bu varsayımdan hareketle bu çalışmanın 
yapılmasına karar verilmiştir. Literatürde her üç değişkenin de birlikte ele alındığı ve algılanan 
örgütsel desteğin bağımlı değişken olarak ele alındığı herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. 
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Araştırmanın literatürdeki bu boşluğu dolduracağı, bu alanda çalışan araştırmacılara ve sağlık hizmeti 
sunucularına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

2. Yöntem 

Çalışmanın evrenini, Sakarya ilinde faaliyette bulunan bir kamu hastanesinde görev yapan sağlık 
çalışanları oluşturmaktadır. Hastanede çeşitli birimlerde çalışan 175 sağlık çalışanına ulaşılmış ve 
anket formu verilmiştir. Anket formları incelendiğinde 13 anket formu geri gelmemiştir ve toplam 162 
anket araştırma kapsamında incelenmiştir. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket 
kullanılmıştır. Anket formunda, bireylerin algıladıkları örgütsel desteği, yönetici desteği ve örgüt 
temelli öz saygıyı ölçmek amacıyla üç farklı ölçek kullanılmıştır. Ayrıca bireylerin demografik 
verilerini ölçen sorular sorulmuştur. Demografik bilgileri içeren ilk bölüm hariç, anketteki soruların 
cevapları, 1 (kesinlikle katılmıyorum) ve 5 (kesinlikle katılıyorum) arasında değişen 5’li Likert 
ölçeğinde düzenlenmiştir. Anketin ilk bölümünde katılımcılara, yaş, cinsiyet, eğitim durumu, meslek, 
çalıştıkları birim ve bulundukları kurumdaki çalışma süreleri gibi kişisel bilgileri sorulmuştur. Anketin 
ilk bölümünde örgütsel destek algısını ölçmeye yönelik olarak Eisenberger vd. (1986) tarafından 
geliştirilen ve orijinali 36 maddeden oluşan (Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı: 0,97) algılanan 
örgütsel destek ölçeğinin, 8 maddeden oluşan kısa versiyonu kullanılmıştır. Algılanan örgütsel destek 
ölçeği ve bunun yanında örgüt temelli öz saygı ölçeği, Güney ve arkadaşları tarafından (2007) 
“Duygusal Örgütsel Bağlılık Gelişiminde Algılanan Örgütsel Destek ve Örgüt Temelli Özsaygı” isimli 
çalışmasında kullanılmıştır. Ölçekte yer alan iki, üç, beş ve yedi nolu sorular ters kodlu sorulardır. 
Ölçeklerin güvenirliğinin sağlanması adına alfa değerinin en az 0,70 olması gerekmektedir (Altunışık 
vd., 2005: 231). Mevcut araştırmada kullanılan algılanan örgütsel destek ölçeğinin Cronbach alfa 
güvenirlik katsayısı 0,779’dur ve buna göre kullanılan ölçek oldukça güvenilir düzeydedir. İkinci 
bölümde ise Pierce vd. (1989) tarafından geliştirilen ve 10 maddeden oluşan (Cronbach Alfa 
güvenilirlik katsayısı: 0,91) örgüt temelli öz saygı ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca ölçek, Akkoç ve 
arkadaşları tarafından (2011) “Gelişim Kültürü ve Lider Desteğinin Yenilikçi Davranış ve İş 
Performansına Etkisi: İş-Aile Çatışmasının Aracılık Rolü” isimli çalışmada kullanılmıştır. Mevcut 
araştırmada kullanılan örgüt temelli öz saygı ölçeği ölçeğinin cronbach alfa güvenirlik katsayısı 
0,855’tir ve güvenilirlik düzeyi oldukça anlamlıdır. Son olarak çalışanların algıladıkları yönetici 
desteğini ölçmek üzere Netemeyer ve arkadaşları (1997) tarafından geliştirilen 5 maddeden oluşan 
(Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı: 0,87)  yönetici desteği ölçeği kullanılmıştır. Mevcut araştırmada 
kullanılan örgütsel özdeşleşme ölçeğinin cronbach alfa katsayısı 0,886 olarak bulunmuştur ve 
güvenilirlik düzeyi anlamlıdır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, korelasyon ve 
regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. Sonuçlar %95 güven aralığında, p=0,05 anlamlılık 
düzeyinde yapılmıştır. 

 

3. Bulgular 

Araştırmaya katılan hastane çalışanlarının demografik özelliklerine ilişkin bilgiler Tablo 1’de yer 
almaktadır. Buna göre çalışmamıza katılan hastane çalışanlarının %68,5’i kadın, %31,5’i erkektir. 
Katılımcıların yarıya yakını (%49,4) lisans, %30’u ön lisans, %11,3’ü lise, %8,1’i lisansüstü ve 
%1,3’ü ilköğretim mezunudur. Yaş dağılımları ise %25,3’ü 21-26 yaş arası, %27,2’si 27-32 yaş arası, 
%25,9’u 33-38 yaş arası ve % 21,5’i de 39 ve üstü şeklindedir. Katılımcıların büyük çoğunluğu 
hemşire (%27,8) ve tıbbi sekreter (%22,2), eşit sayıda sağlık memuru ve tekniker/teknisyenden 
(%8,6), %6,2’si eczacı, %4,6’sı hekim, %2,5’i ebe ve %14,8’i diğer sağlık çalışanlarından 
oluşmaktadır. Çalışanların büyük çoğunluğu idari birimlerde (%41,4) ve yataklı servislerde (%32,1), 
%10,5’i laboratuvarda, %9,3’ü eczanede, %3,1’i radyolojide, %2,5’i günübirlik biriminde 
çalışmaktadır. Çalışanların yarısı (%51,9) kurumda 5 yıl ve daha az, %27,5’i 6-11 yıl ve %20,6’sı da 
12 yıl ve daha fazla süredir bulunduğu kurumda çalışmaktadır.  

Tablo 1. Katılımcıların Sosyo- Demografik Özellikleri (n:162) 
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Değişkenler Frekans Yüzde 

Cinsiyet 
Kadın 111 68,5 

Erkek 51 31,5 

Yaş 

≤26 40 25,3 

27-32 43 27,2 

33-38 41 25,9 

≥39 34 21,5 

 

Tablo 1. Devamı 

Eğitim 
Durumu 

İlköğretim 2 1,3 

Lise 18 11,3 

Önlisans 48 30 

Lisans 79 49,4 

Lisansüstü 13 8,1 

Meslek 

Hekim 8 4,9 

Hemşire 45 27,8 

Ebe 4 2,5 

Eczacı 10 6,2 

Tıbbi sekreter 36 22,2 

Sağlık Memuru 14 8,6 

Tekniker/Teknisyen 14 8,6 

Diğer 24 14,8 

Çalışılan Birim 

Yataklı Servis 52 32,1 

İdari Birim 67 41,4 

Laboratuvar 17 10,5 

Eczane 15 9,3 

Radyoloji 5 3,1 

Günübirlik 4 2,5 

Ameliyathane 1 0,6 

Çalışma Süresi 

≤5 83 51,9 

6-11 44 27,5 

≥12 33 20,6 

 

Algılanan örgütsel destek, yönetici desteği ve örgüt temelli öz saygı arasında istatistiksel açıdan 
anlamlı bir ilişki olup olmadığını tespit edebilmek için Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır 
(Tablo 2). Analiz sonucuna göre, Algılanan Örgütsel Destek ve Örgüt Temelli Öz Saygı arasında 
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(r=0,561), Algılanan Örgütsel Destek ile Yönetici Desteği arasında (r=0,680) ve Yönetici Desteği ile iş 
yükü arasında (r=0,542) anlamlı pozitif yönlü güçlü bir ilişki bulunmuştur. 

Tablo 2. Algılanan Örgütsel Destek, Yönetici Desteği ve Örgüt Temelli Öz Saygı İlişkisine Ait 
Bulgular 

 

 

 

 

 

p<0,01 
düzeyinde 

anlamlı korelasyon **,  p<0,05 düzeyinde anlamlı korelasyon * 

Yönetici desteğinin algılanan örgütsel destek üzerine etkisi ve bu etkide örgüt temelli öz saygının aracı 
rolü ortaya konulmaktadır. Bu amaçla yapılan SPSS PROCESS macro 4. Model regresyon analizi 
sonucu Tablo 3’te görülmektedir. Modelde üç ayrı regresyon analizi modeli birlikte test edilmektedir. 
İlk modelde yönetici desteğinin örgüt temelli öz saygı üzerinde etkisinin olup olmadığı analiz 
edilmektedir. Analiz sonuçlarına göre, oluşturulan model anlamlıdır (F=71,743; p=0,000). Modele 
göre yönetici desteğinin örgüt temelli öz saygı üzerinde anlamlı etkisi bulunmaktadır (t=8,47; 
p=0,000). Yönetici desteğinin örgüt temelli öz saygı üzerinde pozitif yönde etkisi olduğu saptanmıştır 
(β=0,3956). R2 değeri örgütsel erdemliliğin personel güçlendirmeyi açıklamadaki yordayıcı etkisinin 
%30,9 olduğunu göstermektedir. İkinci modelde yönetici desteğinin algılanan örgütsel destek üzerinde 
etkisinin olup olmadığı analiz edilmektedir. Analiz sonuçlarına göre, model anlamlıdır (F=137,822; 
p=0,000). Modele göre yönetici desteğinin algılanan örgütsel destek üzerinde istatistiksel bakımdan 
anlamlı etkisi bulunmaktadır (t=11,739; p=0,000). Yönetici desteğinin algılanan örgütsel destek 
üzerindeki etkisi pozitif yönlü olup (β=0,5685); R2 değeri yönetici desteğinin algılanan örgütsel 
desteği açıklamadaki yordayıcı etkisi %46,2’dir. Üçüncü modelde yönetici desteği ve örgüt temelli öz 
saygının algılanan örgütsel destek üzerinde ortak etkisi analiz edilmektedir. Analiz sonuçlarına göre 
model anlamlıdır (F=83,095; p=0,000). Modele göre yönetici desteği ve örgüt temelli öz saygının 
algılanan örgütsel destek üzerinde istatistiksel bakımdan anlamlı etkisi bulunmaktadır. Hem yönetici 
desteği (β=0,4455) hem de örgüt temelli öz saygı (β=0,3109) personel güçlendirmeyi olumlu yönde 
etkilemektedir. Yönetici desteğinin ve örgüt temelli öz saygının ortak R2 sayısı 0,511 olup; bu bulgu 
her iki değişkenin algılanan örgütsel desteği açıklamadaki yordayıcı etkisinin %51,1 olduğunu 
göstermektedir. Bu bulgular yönetici desteği ve örgüt temelli öz saygının algılanan örgütsel destek 
üzerinde hem bağımsız olarak tek başına, hem de birlikte pozitif yönde yordayıcı etkisi olduğunu 
göstermektedir. 

 

Tablo 3. Yönetici Desteğinin Algılanan Örgütsel Desteğe Etkisi ve Bu Etkide Örgüt Temelli Öz 
Saygının Aracılık Rolüne Dair Bulgular 

  Değişken Regresyon Model Özeti 

Bağımlı 
Değişken ÖTÖS β S.H t p LLCI ULCI p R2 F 

Bağımsız 
Değişken 

Sabit 2,328 0,169 13,737 0,000 1,994 2,663 
0,000 0,309 71,743 

YD 0,395 0,046 8,47 0,000 0,303 0,487 

Bağımlı 
Değişken AÖD β S.H t p LLCI ULCI p R2 F 

Bağımsız Sabit 1,175 0,175 6,686 0,000 0,828 1,522 0,000 0,462 137,822 

 Algılanan Örgütsel Destek Örgüt Temelli Öz Saygı 

Algılanan Örgütsel 
Destek 1  

Örgüt Temelli Öz 
Saygı ,561** 1 

Yönetici Desteği ,680** ,542** 
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Değişken YD 0,568 0,048 11,739 0,000 0,472 0,664 

Bağımlı 
Değişken AÖD β S.H t p LLCI ULCI p R2 F 

Bağımsız 
Değişken 

Sabit 0,451 0,248 1,817 0,710 -0,039 0,941 

0,000 0,511 83,095 YD 0,445 0,055 7,988 0,000 0,335 0,555 

ÖTÖS 0,310 0,078 3,962 0,000 0,155 0,465 
YD= Yönetici Desteği, ÖTÖS= Örgüt Temelli Öz Saygı, AÖD= Algılanan Örgütsel Destek 

 

Çalışmada yönetici desteği ve örgüt temelli öz saygının algılanan örgütsel destek üzerindeki etkisinin 
yanı sıra örgüt temelli öz saygının aracı rolüyle birlikte yönetici desteğinin algılanan örgütsel destek 
üzerindeki etkisi de ortaya konulmaktadır. Bu kapsamda elde edilen bulgular Tablo 4’te 
görülmektedir. Analiz sonuçlarına göre, yönetici desteğinin algılanan örgütsel destek üzerinde 
doğrudan etkisinin (β=0,445) ve örgüt temelli öz saygının aracı rolündeki dolaylı etkisinin (β=0,182) 
pozitif yönlü olduğu saptanmıştır. Model istatistiksel açıdan anlamlıdır (p<0,05). Tablo 4’te yönetici 
desteğinin algılanan örgütsel destek üzerindeki toplam etkisinin (doğrudan etki + dolaylı etki) pozitif 
yönlü olduğu (β: 0,445+0,182=0,627) ve istatistiksel açıdan anlamlı olduğu (p=0,000) saptanmıştır.
  

 

Tablo 4. Yönetici Desteğinin Algılanan Örgütsel Destek Üzerine Doğrudan ve Dolaylı Etkisine Dair 
Bulgular 

Direkt Etki Etki S.H. LLCI ULCI t p 

YD AÖD 0,445 0,055 0,335 0,555 7,988 0,000 

Dolaylı Etki       

YD ÖTÖS AÖD 0,182 0,052 0,088 0,290 
11,739 0,000 

Toplam Etki 0,627 0,107 0,423 0,845 

 

4. Tartışma ve Sonuç 

Çalışma bulgularına göre sağlık çalışanları tarafından algılanan örgütsel destek, yönetici desteği ve 
örgüt temelli öz saygı arasında ilişki vardır. Literatüre bakıldığında algılanan örgütsel desteğin, 
yönetici desteği ve örgüt temelli öz saygı ile ilişkisi inceleyen birçok farklı çalışma bulunmasına 
karşın üç değişkenin de aynı anda incelendiği herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Buna göre 
algılanan örgütsel destek ile yönetici desteği arasındaki ilişkiye (Eisenberger vd., 2002: 569; 
Hutchison, 1997: 168; Rhoades vd., 2001: 829; Shanock ve Eisenberger, 2006: 692) ve algılanan 
örgütsel destek ile örgüt temelli öz saygı arasındaki ilişkiye (Chen vd., 2005: 467; Ferris vd., 2009: 
283) rastlanmıştır. Bunun yanında yönetici desteği ve örgüt temelli öz saygı arasındaki ilişkiyi 
inceleyen az sayıda çalışmaya rastlanmıştır. Vogel ve Mitchell (2017) çalışmalarında kötü yönetim ve 
öz saygı arasında negatif yönlü bir ilişki saptamışlardır. Sguera ve arkadaşları (2016) çalışmalarında 
yönetici desteği, yönetici temelli öz saygı ve etik davranış arasındaki ilişkiyi incelemiş ve çalışmanın 
sonucunda yönetici desteği ile yönetici temelli saygı arasında anlamlı bir ilişki bulmuştur. Bu 
çalışmaların yanı sıra Lu ve Sun (2016) ile Muldoon ve arkadaşları da (2018) çalışmalarında yönetici 
desteği ve örgüt temelli öz saygı kavramlarına yer vermiş ve iki kavram arasında güçlü bir ilişki 
saptamışlardır. Analiz sonuçları literatürdeki sonuçlarla benzerlik göstermektedir. Yani çalışanların 
yöneticilerden gördüğü destek arttıkça çalışanların öz saygıları da artmaktadır. Yönetici desteğinin 
algılanan örgütsel desteğe etkisini ve bu etki de örgüt temelli öz saygının aracılık rolünü tespit etmek 
amacıyla kurulan regresyon modeli anlamlıdır. Analiz sonuçlarına göre, yönetici desteğinin algılanan 
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örgütsel destek üzerinde pozitif yönlü doğrundan etkisi ve örgüt temelli öz saygının aracı rolündeki 
pozitif yönlü dolaylı etkisi olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak yöneticisinden destek gören ve sosyo-
ekonomik ihtiyaçları karşılanan işgören Sosyal Değişim Kuramı (Blau, 1964)’na göre gördüğü desteğe 
karşılık olarak örgütle ilgilenme, örgütün amaçlarına ulaşmasına katkıda bulunma ve onun yararına 
olan faaliyetlere girişme gibi örgüt açısından olumlu sonuçlar doğuracak davranışlar gösterecektir 
(Eisenberger vd., 2001: 42). İşgörenin yapmış olduğu katkılar önemsendikçe işgören kendisini 
yetenekli, anlamlı ve değerli bir örgüt üyesi olarak görecek ve bunun sonucunda örgüte daha fazla 
katkı sağlamaya çalışacaktır. Sağlık sektöründe en tepeden en aşağıdaki yöneticiye kadar bütün örgüt 
ve yöneticilerin işgörenlere destekleyici bir ortam sunması gerekmektedir.  
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AKADEMİSYENLERDE İŞKOLİKLİĞİN SAĞLIK HİZMETİ 
KULLANIMI İLE İLİŞKİSİ 

Fatma Taş1 
Zuhal Kayar2 
Emre Kiraz3 

Özet 

Bu çalışmanın amacı akademisyenlerin işkoliklik ve sağlık hizmeti kullanımı arasındaki ilişkinin incelenmesidir. 
Araştırma Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi akademisyenleri üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama 
aracı olarak Spence ve Robbins (1992) tarafından geliştirilen Kart (2005) tarafından Türkçe geçerlilik ve 
güvenirliliği sağlanan işkoliklik ölçeği kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen sağlık hizmeti 
kullanımına yönelik sorular ve demografik veriler ile ilgili sorularda veri toplama aracına eklenmiştir. Elde 
edilen veriler SPSS aracılığıyla analiz edilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre, akademisyenlerin işkoliklik 
düzeyleri orta derecedir. Diş hekimine görünme sıklığı ile katılımcıların sağlık sorunları nedeniyle işten zevk 
alma boyutu arasında anlamlı bir fark vardır. Demografik değişkenler ile işkoliklik arasında anlamlı bir fark 
olmadığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İşkoliklik, Sağlık Hizmeti Kullanımı, Akademisyen. 

THE RELATIONSHIP BETWEEN WORKAHOLISM AND UTILIZATION OF HEALTHCARE 
SERVIS FOR ACADEMICIANS 

Abstract 

The purpose of this study is to examine of academicians the relationship between levels of workhalism and 
utilization of healthcare service.The research was carried out on academicians from Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesi. As a data collection tool in the research, "The Workhalism Battery" develop by Spence and 
Robbins (1992) and adopted to Turkey by Kart (2005) was used to measure the level of workaholism of 
academicians. "Helath Servis Usage Questionnaire" developed by researchers was used to evaluate the 
utilization of health services and socio-demeografic questions were added to the data collection tool. Data were 
analyzed through the SPSS program. The result of the study showed workaholic tendencies of academician is 
medium-level. There is a significant difference between the frequency of appearing to the dentist and the size of 
enjoying the work because of the health problems of the participants. There is no significant difference between 
demographic variables and workaholism.   

Key Words: Workaholism, Utilization of Healthcare, Academician. 

1. Giriş 

1.1. İşkolizm-İşkoliklik Tanımı 

İşkolizm; "kişinin işte çok uzun saatler geçirmesi, sürekli iş ile meşgul olması, işe karşı bir bağımlılık 
duyması durumu" olarak ifade edilmektedir (Temel, 2006:106). Türk Dil Kurumu işkolik kavramını 
“işine düşkün, işsever olarak tanımlamıştır (Türk Dil Kurumu, 2018). İşkoliklik alkolizmden sonra 
bağımlılığı ifade eden bir kavramdır. Tıbbi bir durum olmamasına rağmen bağımlı bir çalışma 
durumunu tanımlamak için yaygın olarak toplumda kabul görmüştür (Matuska, 2010). 

İşkoliklik, uzun yıllardan beri kullanılan, işyerinde uzun süre vakit geçirme, kişinin çalışmaya 
güdülenmesi (Matuska, 2010), işgörenin kendini çalışmadan alamaması hali (Müller ve Schotter, 
2010), işi bırakmaya karşı isteksizlik, sürekli çalışmaya eğilim, işten zevk almak (McMillan ve 
O’Driscol’un, 2006) şeklinde ifade edilmiştir. En genel anlamıyla işkoliklik, bireylerin işlerini 
merkezileştirme davranışı olarak tanımlanabilir (Kart, 2005). 

                                                            
1  Öğretim Görevlisi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 
fatmatas27@gmail.com 
2  Doktora Öğrencisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı, 
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3  Öğretim Görevlisi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 
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İşkolik olan birey üç özellik taşımaktadır. Bunlar; yüksek düzeyde işe katılım isteği, içten gelen 
duygularla çalışmaya güdülenme ve işten alınan zevkin düşük olmasıdır (Spence ve Robbins, 1992). 
İşkolik kişilerin çalışmadıkları zaman işlerini kaybetme ve başarısızlık korkusu taşıdıkları, 
mükemmeliyetçilik derecesinde takıntılı olmaları, sürekli işle ilgili konularla meşgul olma eğilimi 
gösterdikleri, yorgun, endişeli ve gergin olma özellikleri gösterdikleri görülmüştür (Temel, 2006). 
Sadece işi ile ilgili konuşmaktan hoşlanmak, haftada 40 saatten fazla çalışmak, uykuya ve hobilere 
ayrılan zamanın israf olduğunu düşünmek, işlerinin onları hayatındaki en büyük mutluluk kaynağı 
olduğunu düşünmek, iş yerinde enerjik ve rekabetçi evde ise uyuşuk ve depresif olmaları, araba 
kullanırken, uyurken ya da başkalarıyla konuşurken işlerini düşünmek, yemek yerken dahi çalışma ve 
okuma eğiliminde olmak da işkolik bireylerin bazı tutum ve davranışlarıdır 
(http://www.charminghealth.com/applicability/workaholism.htm).  

1.2. İşkoliklik İle İlgili Teoriler 

İşkoliklik verileri genellikle Bağımlılık Teorisi (Addiction Theory), Öğrenme Teorisi ( Learning 
Theory), Kişilik Teorisi (Personality Theory) olmak üzere 3 ana başlık altında incelenmektedir 
(Mcmillan vd., 2001).  

Bağımlılık Teorisi: Burke ve arkadaşları (2006) bağımlılık teorisi kapsamında işkolikliği “kişilerde 
sürekli çalışma isteğinin hissedilmesi ve zihnin sürekli olarak işle meşgul olması nedeni ile obsesif 
(saplantılı) ve kişilerin çalışma ile ilgili isteklerini kontrol edememesi nedeni ile kompülsif (zorunlu 
hissetme)” durumu olarak değerlendirmektedir (Akt., Erdoğu, 2013). Bağımlılık modelindeki temel 
özellikler şunlardır (Mcmillan vd., 2001): 

 İşkolikliğin faydaları başlangıçtaki zararlardan daha belirgindir. 
 İlk başlarda karmaşık ve saptanması zordur. 
 Zamanla daha kötüye gider ve bu durum hastalıklara ve ölümlere sebep olur. 
 İşkoliklik zamanla başka bağımlılık davranışlarına dönüşebilir (psikolojik  bağımlılık) 
 İşkoliklik esnektir ve değişime dirençlidir (tıbbi bağımlılık). 
 İşkolikliğin birey için bazı değerleri vardır. Bunlar başlangıçta hoş olsa da zamanla hoş 

olmayan algılar oluşturabilir. 

Öğrenme Teorisi: Öğrenme teorisi işkolikliğe olumlu bakış açısıyla diğer teorilerden ayrı bir özellik 
taşımaktadır. Bireysel farklılıkları dikkate alarak herkese uyan en iyi yaklaşımından kaçınmaktadır ve 
kişiye özgü belirtilerin tedavi edilebileceğini varsaymaktadır. Öğrenme teorisi, gözlemlenemeyen 
değişkenlerden kaçınarak işkolikliği bireysel değişkenler ile açıklamaya çalışır (Erdoğu, 2013; 
Öztırak, 2017). Öğrenme teorisini bazı özellikleri şu şekilde sıralanabilir (Mcmillan vd., 2001): 

 İşkoliklik örgütün zengin destek politikası tarafından korunmaktadır. 
 İşkoliklik sürekli teşvik edildiğinde ortaya çıkmaktadır. 
 İşkoliklik zaman içinde azalma gösterebilir. 
 İşkoliklik bireyin iradesine bağlıdır. 
 İşkolikliğin birey için kesin değerlere sahiptir ve hayatında hoş olmayan olguları vardır. 
 İşkoliklik, istenilen sonuçlara ulaştığında oluşur (düşük statü ve düşük maaşlı işlerde 

olmayabilir, ancak yüksek statülü ve yüksek gelirli işlerde olması mümkündür). 

Kişilik Teorisi: Kişisel özellikler teorisi, davranışları çevresel ya da biyolojik değişkenlerden ziyade 
kişisel değişkenlere dayandırır. İşkolikliğin ileri yaşlarda ortaya çıktığını, çeşitli istihdam 
durumlarında istikrarlık gösterdiğini ve stres gibi çevresel unsurlarla şiddetlendirildiğini 
savunmaktadır. Böylece işkoliklik, kişisel özellik ve çevre etkileşiminin sonucu olarak gelişmektedir 
(Mcmillan vd., 2001). Kişilik teorisinin özelliklerini kısaca şöyle açıklayabiliriz (Mcmillan vd., 2001): 

 İşkoliklik stres gibi çevresel uyarıcılar tarafından şiddetlendirilir. 
 İlerleyen yaşlarda ortaya çıkar. 
 İşkoliklik zamanla iş, zaman ve insanlara bağlı olmaksızın kalıcı olabilir. 
 İşkoliklik, ömür boyu devam eder, emeklilikte dahi belirginlik gösterebilir. 
 İşkoliklik değişime direnç gösterir. 
 İşkolikliğin oluşması değerlerle alakalı değildir.  
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1.3. İşkolikliğin Sebepleri 

Yapılan araştırmalar işkolikliğin altında yatan sebepleri, kişisel problemler, çalışma ortamındaki 
sosyal ve finansal koşullar, iletişim teknolojisinde yaşanan ilerlemeler, ailevi ve sosyal problemler 
olarak ortaya koymuştur (Erkmen, 2013). Kısaca işkolikliğin sosyal, finansal ve teknik nedenlerden 
kaynaklandığı bilinmektedir. Sosyal nedenler, iş düzeni ve iş çevrelerinin daha çok çalışmaya 
yöneltmesi, bireylerin çok çalışmazlarsa geri kalacaklarını düşünmeleri durumunu oluştururken, 
başarının ekonomik kazançla aynı doğrultuda artması finansal boyutuna eşlik etmektedir. Cep 
telefonu, faks, e-posta, mesaj ve benzeri unsurlar ise teknik boyutlarıyla bireylerin iş dışı yaşam 
alanlarını yok ederek, bireylerin işkolik haine gelmesine neden olmaktadır (Temel, 2006). 

1.4. İşkolikliğin Sonuçları ve Sağlığa Yansımaları 

İşkoliklik teorik farklı bir açıdan bakıldığı zaman bir yaşam dengesizliği biçimi olarak da 
tanımlanabilir. İşkolikliğin yaşam dengesi, kişisel refah ve aile refahı üzerindeki olumsuz etkilerinin 
her geçen gün arttığı kanıtlanmaktadır (Matuska, 2010). 

İşkoliklik davranışı, bireylerin yaşamlarında kişisel etkiler, ailevi etkiler ve kurumsal etkiler olmak 
üzere farklı sonuçlar doğurmaktadır. Aşırı çalışma eğilimi beynin kimyasal yapısını etkileyerek, 
hormonal dengede bozukluğa ve uyuşukluğa sebep olmaktadır. Uyuşuk zihine sahip işkolikler sürekli 
endişe ve zihinsel karmaşa durumu hissetmektedirler 
(http://www.charminghealth.com/applicability/workaholism.htm). İşkoliklik davranışının bireyler 
üzerinde olumsuz etkilerinin olduğu buna bağlı olarak da bazı belirtilerinin olduğu görülmüştür 
(Figley, 1995; Akt., Gini, 1998). Bunlar; Fiziksel belirtiler (yorgunluk, fiziksel tükenme, uyku kaybı, 
baş ağrıları, mide rahatsızlıkları, soğuk algınlığı vb.), Duygusal belirtiler (sinirlilik, endişe, depresyon, 
suçluluk, çaresizlik duygusu vb.), Davranışsal belirtiler (saldırganlık, alçakgönüllülük, kötümserlik, 
savunmasızlık, sinizm vb.), İşle ilişkili belirtiler (işi bırakmak, kötü iş performansı, devamsızlık, 
hırsızlık, görevi kötüye kullanma vb.), Kişilerarası ilişkiler ile ilgili belirtiler (odaklanamama, iş 
arkadaşlarından uzaklaşma, insandışılaşmak vb.). 

İşkoliklikle ile ilgili yapılan araştırmalar işkolikliğin bireylerin yaşam kalitesi ve sağlığı üzerinde 
önemli bir etkisi olduğunu göstermektedir (Doğan ve Tel, 2011). İşkoliklik, psikolojik ve duygusal 
sağlık sonuçlarına sebep olmasına rağmen, fiziksel sağlık üzerindeki etkisi henüz belirlenmemiştir 
(Matuska, 2010). Kanai ve arkadaşlarının (1996) yaptığı araştırmaya göre işten zevk alma puanları ile 
sağlık sorunları arasında negatif korelasyon olduğu tespit edilmiştir. İşe hevesli olanlar ile işkolikler 
arasındaki önemli farklar, işkoliklerin iş stresinin fazla olması, mükemmeliyetçilik ve iş 
sorumluluklarını başkalarına devretme konusunda isteksiz olmaları olarak bulunmuştur. Ayrıca her iki 
cinsiyet içinde de işkolikler işe hevesli olanlara göre daha fazla sağlık sorunu yaşamışlardır. 1012 
Japon işçiyle yapılan çalışmada Japon erkek çalışanlar arasında sağlık sorunları ve iş stresi arasında 
işkolikliğin önemli bir etkisinin olduğu belirtilmiştir. 

Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde işkolikliğin insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilerinin 
bulunduğu görülmektedir. Akademisyenlerin de mesleğin getirdiği sorumluluklar dahilinde işkoliklik 
özellikleri gösterdikleri ve sağlık hizmetleri kullanımıyla bu anlamda bir ilişki taşıdıkları 
düşünülmektedir. 

2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın Amacı  

Bilimin meslek dallarına her yeni sunuşu daha az emek daha çok çıktıya ulaşmayı hedeflese de 
akademisyenlik, üretebilmek için daha fazla ve daha uzun süre çalışmayı gerektirmektedir. Ciddi bir 
emek piyasası olan akademisyenlikte kimi zaman çalışma saatleri sınırları zorlamakta kimi zaman da 
bir kaç kişinin yapacağı işi tek bir kişi yapmaktadır. Çalışma sürelerinin uzunluğu diğer çevresel ve 
sosyal faktörler ile birleşerek sağlık üzerinde geçici ve kalıcı sorunlar oluşturabilir. Bu çalışmada yer, 
zaman ve mekân kavramları ayırt edilmeksizin her yerde ve her şartta çalışan akademisyenlerin işkolik 
olma durumları ve sağlık hizmeti kullanımı ile ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.  

Araştırmanın amacı doğrultusunda test edilen hipotezler şunlardır; 
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H1: İşkoliklik alt boyutları ile akademisyenlerin son bir yılda sağlık problemleri sebebiyle 
faydalandığı birimler ve sağlık hizmetleri kullanımı arasında anlamlı ilişki vardır. 

H2: İşkoliklik alt boyutlarından “işe güdülenme” ve “işten zevk alma”  akademisyenlerin son bir yılda 
sağlık problemleri sebebiyle faydalandığı birimlere göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.  

H3: İşkoliklik alt boyutlarından “işe güdülenme” ve “işten zevk alma akademisyenlerin sağlık hizmeti 
kullanımı ifadelerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

2.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi:  

Bu araştırmanın evrenini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde çalışan akademik personel 
oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde yer alan 10 Fakülte, 6 
Yüksekokul ve 13 Meslek Yüksekokulu'nda görev alan akademik personele anket formu ulaştırılmış 
130 akademik personelden ise tam ve eksiksiz veri dönüşü sağlanmıştır. 

2.3. Araştırmanın Sınırlılığı: 

Araştırma Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde faaliyet gösteren akademisyenleri kapsadığından 
seçilen örneklemin evrenin tüm özelliklerini yansıtmaması bakımından sınırlılık arz etmektedir. 

2.4. Veri Toplama Aracı: 

Araştırmada veri toplama aracı olarak Spence ve Robbins (1992) tarafından geliştirilen Kart (2005) 
tarafından Türkçe geçerlilik ve güvenirliliği sağlanan Zincirkıran (2013) tarafından yapısal Eşitlik 
modeli, Amos ile değerlendirilen ve 13 madde ile ölçüm sağlanan İşkoliklik Envanteri kullanılmıştır. 
Sağlık hizmetlerinin kullanımına yönelik ise ilgili akademik çalışmalar taranarak elde edilen 17 
maddelik form ve demografik verilerin elde edileceği form kullanılmıştır.   

2.5. Analiz Yöntemi: 

Anket formları aracılığıyla elde edilen veriler Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 22.0) 
programı kullanılarak bilgisayar ortamına aktarılmış ve verilerin analizinde bu programdan 
yararlanılmıştır. Öncelikle tanımlayıcı istatistikler ve frekans analizleri gerçekleştirilmiştir.  Elde 
edilen verilerin analizinde parametrik (ANOVA, t-testi) testler ve korelasyon analizinden 
faydalanılmıştır.  

3. Bulgular 

Araştırmaya katılan 130 akademisyenin demografik değişkenlere göre dağılımı Tablo 1'de verilmiştir. 

Tablo 1. Akademisyenlerin Demografik Değişkenlere Göre Dağılımı 

Demografik 
Değişkenler 

N % 

Yaş   
-30 
31-35 
36-40 
41-45 
45+ 

32 
44 
30 
2 
22 

24,6 
33,8 
23,1 
1,5 

16,9 
Cinsiyet   

Erkek 
Kadın 

80 
50 

61,5 
38,5 

Çalışılan Okul/Birim   
Fakülte 
Yüksekokul 
Meslek Yüksekokulu 

59 
14 
57 

43,8 
10,8 
45,4 

Unvan   
Profesör 
Doçent 
Dr. Öğretim Üyesi 

7 
6 
41 

5,4 
4,6 

31,5 
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Öğretim Görevlisi 
Araştırma Görevlisi 

56 
20 

43,1 
15,4 

Çalışma Süresi   
0-5 
6-10 
11-15 
16-20 
21+ 

76 
30 
11 
5 
8 

58,5 
23,1 
8,5 
3,8 
6,2 

TOTAL 130 100.00 

Tablo 1'den de anlaşılacağı gibi akademisyenlerin %24,6'sı 30 yaş ve altında %33,8'i 31-35 yaş 
aralığında %23,1'i 36-40 yaş aralığında, %1,5'i 41-45 yaş aralığında %16,9'u 45 yaş üzerinde olduğu 
görülmektedir. Katılımcıların %61,5 erkeklerden oluşurken %38,5'i ise kadınlardan oluşmaktadır.  

Araştırmaya katılan akademisyenlerin çalıştıkları okulların dağılımına bakınca 43,8'lik kısmı 
Fakültede 10,8'lik kısmı Yüksekokulda 45,4'lük kısmı ise Meslek Yüksekokulunda görev yapmakta 
olduğu sonucuna varılmıştır. Ankete katılanların unvanları incelendiğinde %5,4'ü profesör, %4,6'sı 
doçent, %31,5'i doktor öğretim üyesi, %43,1'i öğretim görevlisi ve %15,4'ü araştırma görevlisi olduğu 
tespit edilmiştir.  

Ankete katılanların çalışma süreleri değerlendirildiğinde %58,5'i 5 yıl ve daha az süre, %23,1'i 6-10 
yıl, %8,5'i 11-15 yıl, %3,8'i 16-20 yıl ve %6,2'si 21 yıl ve üzeri çalışma süresine sahiptir. 

Tablo 2. Akademisyenlerin Son Bir Yılda Sağlık Problemleri Sebebiyle Faydalandığı Birimler 

Başvuru Yapılan 
Sağlık Birimi N % X  

Aile Hekimi    

Hiç 

1 

2 

3+ 

37 

33 

23 

37 

28,5 

25,4 

17,7 

28,4 

1,4615 

Diş Hekimi    
Hiç 

1 

2 

3+ 

61 

35 

17 

17 

46,9 

26,9 

13,1 

13,1 

0,9231 

Acil Servis    
Hiç 

1 

2 

3+ 

66 

27 

19 

18 

50,8 

20,8 

14,6 

13,8 

0,9154 

Poliklinik    
Hiç 

1 

2 

3+ 

23 

38 

23 

46 

17,7 

29,2 

17,7 

35,4 

1,7077 

TOTAL 130 100.00  
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Tablo 2'de akademisyenlerin son bir yılda sağlık problemleri sebebiyle başvurduğu sağlık birimleri 
değerlendirildiğinde ilk sırayı poliklinik ( X =1,7077) ikinci sırası aile hekimi ( X =1,4615) üçüncü 

sırayı diş hekimi ( X =0,9231) ve son sırayı acil servis ( X =0,9154) almıştır.  

Akademisyenlerin %28,5'i son bir yılda aile hekiminden faydalanmazken 1 defa faydalananların oranı 
%25,4 2 defa faydalananların oranı %17,7 ve 3 ve üzeri faydalanma oranı ise %28,4'tür. Katılımcıların 
diş hekiminden faydalanma durumları ele alındığında son bir yıl içerisinde diş hekiminden 
faydalanmayanlar %46,9'luk kısmı oluştururken, diş hekiminden 1 defa faydalananların oranı %26,9, 2 
defa faydalananların oranı %13,1 ve 3 ve üzerin faydalananların oranı ise %13,1'dir.  

Akademisyenlerin %50,8 gibi büyük bir oranı son bir yıl içerisinde acil servisten faydalanmadığını 
belirtirken %20,8'lik kısım 1 defa faydalandığını, %14,6'lık oran 2 defa ve %13,8'lik oran ise 3 ve 
daha fazla acil servisten faydalanmıştır.  

Yine akademisyenlerin %17,7'si son bir yıl içerisinde polikliniğe başvurmazken %29,2'si 1 defa 
%17,7'si 2 defa ve %35,4'ü 3 ve daha fazla polikliniğe başvurduğunu belirtmiştir. 

Tablo 3. Akademisyenlerin Sağlık Hizmeti Kullanımı İfadelerine İlişkin Aldıkları Puanlar 

Sorular N % 

Son bir yılda hekimler tarafından sunulan sağlık hizmetinden 
memnun kaldınız mı?   

Hayır 
Evet 

22 
108 

16,9 
83,1 

Genel olarak sağlık durumunuzu nasıl görüyorsunuz?   

Kötü 
Orta 
İyi 
Çok İyi 

1 
32 
86 
11 

0,8 
24,6 
66,2 
8,5 

Son bir yılda hekimler tarafından konulmuş kronik bir 
rahatsızlığınız var mı?   

Hayır 
Evet 

92 
38 

70,8 
29,2 

Son bir yılda sağlık problemleri sebebiyle düzenli olarak gittiğiniz 
bir kuruluş var mı?   

Hayır 
Evet 

94 
36 

72,3 
27,7 

Son bir yılda sağlık problemleri sebebiyle hastalandığınız zaman 
genellikle kime/nereye başvuruyorsunuz?   

Geleneksel ev ilaçları 
Evdeki ilaçları kullanırım 
Devlet hastanesi 
Üniversite hastanesi 
Özel hastane 
Eczaneye giderim 
Özel poliklinik 
Hiç bir şey yapmam 

16 
7 

53 
11 
33 
2 
2 
6 

12,3 
5,4 

40,8 
8,5 

25,4 
1,5 
1,5 
4,6 

Son bir yılda sağlık problemleri sebebiyle gittiğiniz kurumu tercih 
etme nedeniniz nedir?   
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Ulaşım kolaylığı/yakınlığı 
Hizmetlerin ucuz olması 
İşlerin çabuk görülmesi 
Sosyal güvencem gereği 
Hizmetlerin kaliteli olması 
Sağlık personeline güven 
Gidecek başka yerim yok 
Memnun olduğum için 

   

30 
2 

15 
15 
22 
12 
7 

12 
 

23,1 
1,5 

11,5 
11,5 
16,9 
9,2 
5,4 
9,2 
 Bir yıl önceki ile karşılaştırdığınızda şimdiki sağlık durumunuzu 

nasıl ifade edersiniz?   

Bir yıl öncekinden çok daha iyiyim 
Bir yıl öncekiden biraz daha iyiyim 
Hemen hemen aynı 
Bir yıl öncekinden biraz daha kötü 
Bir yıl öncekinden çok daha kötü 

13 
16 
90 
10 
1 

10,0 
12,3 
69,2 
7,7 
0,8 

TOTAL 130 100.00 
 
Akademisyenlerin %83,1'i son bir yılda hekim tarafından sunulan sağlık hizmetlerinden memnun 
kaldığını belirtirken %16,9'u hekim tarafından sunulan sağlık hizmetlerinden memnuniyetsiz olduğunu 
ifade etmiştir.  

Akademisyenlerin büyük çoğunluğu %66,2'si genel sağlık durumunu iyi görürken, %24,6'sı orta, 
%8,5'i çok iyi ve %0,8'i ise kötü olarak görmektedir. Kronik rahatsızlığı olmayanların oranı %70,8 
iken kronik rahatsızlığı olanların oran ise %29,2'dir. Elde edilen cevaplara göre akademisyenlerde en 
çok farenjit, kalp rahatsızlığı ve migren gibi kronik hastalıklar görülmektedir.  

Ankete katılan akademisyenlerin son bir yılda sağlık problemleri sebebiyle düzenli gittikleri sağlık 
kuruluşları incelendiğinde %72,3'ünün düzenli olarak gitti sağlık kuruluşu olmadığı %27,7'sinin ise 
düzenli olarak gittiği sağlık kuruluşu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Düzenli olarak sağlık kuruluşuna 
giden akademisyenlerin %38'i devlet hastanesine, %30'u özel hastaneye, %16'sı aile hekimine, %14'ü 
üniversite hastanesine ve %2'si acil servise gittiğini belirtmiştir. 

Katılımcıların son bir yılda sağlık problemleri sebebiyle hastalandıkları zaman genellikle kime/nereye 
başvuruda bulundukları incelendiğinde geleneksel ev ilaçlarını kullananların oranı %5,4, devlet 
hastanesine gidenlerin oranı %40,8, üniversite hastanesine gidenlerin oranı %8,5, özel hastaneye 
gidenlerin ve özel polikliniğe gidenlerin oranı %1,5 ve hiçbir şey yapmam diyenlerin oranı ise 
%4,6'dır.  

Akademisyen katılımcıların son bir yılda sağlık problemleri sebebiyle gittiği kurumu tercih etme 
nedeninin başında %23,1'lik oranla ulaşım kolaylığı gelmektedir. Tercih etme nedenlerinden ikinci 
sırada %16,9'luk oranla hizmetlerin kaliteli olması, üçüncü sırada %11,5'lik oranla işlerin çabuk 
görülmesi ve sosyal güvence, dördüncü sırada %9,2 ile sağlık personeline güven ve memnuniyet, 
beşinci sırada %5,4 ile gidilecek başka bir yerin olmaması ve son sırada %1,5 ile hizmetlerin ucuz 
olması yer almıştır. 

Son olarak akademisyenler bir yıl önceki ile karşılaştırıldığında şimdiki sağlık durumunu %69,2 ile 
hemen hemen aynı bulurken, %12,3'ü bir yıl öncekinden biraz daha iyi, %10'u bir yıl öncekinden çok 
daha iyi, %7,7'si bir yıl öncekinden biraz daha kötü ve %0,8'i bir yıl önekinden çok daha kötü 
görmektedir.  
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Tablo 4. İşkoliklik Boyutlarının Psikometrik Özellikleri 

Boyutlar İfade 
Sayısı Min-Max Crombach 

Alfa X  SS 

Güdülenme 7 1,00-4,57 0,810 3,0418 0,70114 

İşten Zevk Alma 6 2,00-5,00 0,778 3,7679 0,78275 

İşkoliklik Genel 13 1,85-4,69 0,807 3,3769 0,60424 

Akademisyenlerin İşkoliklik algıları ile ilgili uygulanan anketlerin boyutlarının psikometrik özellikleri 
Tablo 4'de gösterilmektedir. Güvenirlik testine geçmeden önce işkoliklik veri toplama aracındaki 
boyutlar normallik testine tabi tutulmuş ve boyutların Skewness ve Kurtosis değerlerinin -2 ve +2 
arasında bulunmuştur olup normal dağılım sergilediği sonucuna ulaşılmıştır. Daha sonra alt boyutlar 
ile ilgili güvenilirlik analizi yapılmıştır. Yapılan analizde İşkoliklik ile ilgili uygulanan veri toplama 
aracının güvenilirliği, alfa değeri temel alınarak Crombach Alpha katsayısı hesaplanarak sınanmıştır. 
İşkoliklik ölçeğinin genel iç tutarlılık katsayısı 0,807 olarak bulunmuştur. Yapılan güvenilirlik 
analizinde alt boyutlar incelendiğinde 7 ifadeden oluşan güdülenme boyutunun faktör ortalaması 
3.1418±0.70114 ve faktör güvenilirlik değerinin (Cronbach Alpha) 0.810 (yüksek derecede güvenilir) 
olduğu;  6 ifadeden oluşan İşten Zevk Alma boyutunun faktör ortalaması ise 3.7679±0.78275 ve faktör 
güvenilirlik değerinin (Cronbach Alpha) 0.778 (oldukça güvenilir) olduğu tespit edilmiştir. İşkoliklik 
ve işkoliklik alt boyutları düşük, orta ve yüksek olarak üç düzeyde incelenecektir. Testten alınan en 
yüksek puan 5 ve en düşük puan 1’dir. Testten alınacak en yüksek puan ile en düşük puanı çıkartıp 
ranj (puan aralığı) bulmak gerekir. Bulunan ranj değeri işkoliklik düzeyleri sayısına bölünür. En 
yüksek değerden en düşük değer çıkartılıp 3’e bölündüğünde 1,33 değeri elde edilir. Bulunan bu 
değere göre 1 ile 2,33 değer aralığı düşük, 2,34-3,67 değer aralığı orta ve 3,68 ile 5 değer aralığı 
yüksek olarak belirlenmiştir. Elde edilen verilere göre genel işkoliklik ve işkoliklik alt boyutlarından 
işe güdülenme seviyelerini orta düzey olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca işten zevk alma seviyelerinin ise 
yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 H1: İşkoliklik alt boyutları ile akademisyenlerin son bir yılda sağlık problemleri sebebiyle 
faydalandığı birimler ve sağlık hizmetleri kullanımı arasında anlamlı ilişki vardır. 

Tablo 5. İşkolik Boyutları İle Akademisyenlerin Son Bir Yılda Sağlık Problemleri Sebebiyle 
Faydalandığı Birimler ve Sağlık Hizmetleri Kullanım İfadeleri Arasındaki İlişkiler 

 İşe Güdülenme İşten zevk alma 
Son bir yılda sağlık problemleri sebebiyle kaç 
kere aile hekimine göründünüz? 0,184*  

Son bir yılda hekim tarafından konulmuş kronik 
bir rahatsızlığınız var mı? 

0,186*  

Son bir yılda sağlık problemleri sebebiyle 
düzenli olarak gittiğiniz bir kuruluş var mı? 
 
 

      0,209*  

Son bir yılda sağlık problemleri sebebiyle 
gittiğiniz kurumu tercih etme nedeniniz nedir? 

                       0,191* 

Bir yıl önceki ile karşılaştırdığınızda şimdiki 
sağlık durumunuzu nasıl ifade edersiniz?                       -0,181* 

İşten zevk alma       0,303**  

İşe güdülenme                          0,303** 

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
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*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Tablo 5’te görüldüğü gibi işkoliklik alt boyutlarından “işe güdülenme” ile akademisyenlerin son bir 
yılda sağlık problemleri sebebiyle aile hekimine görünme sıklığı (p=0,036<0,05), son bir yılda hekim 
tarafından konulmuş kronik rahatsızlığı olup olmama (p=0,035<0,05) ve son bir yılda sağlık 
problemleri sebebiyle düzenli olarak bir kuruluşa gidip gitmeme durumu (p=0,017<0,05) ile pozitif 
yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. İşkolikliğin diğer alt boyutu olan “işten zevk alma” ile 
akademisyenlerin son bir yılda sağlık problemleri sebebiyle gidilen kurumu tercih etme sebebi 
arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu (p=0,029<0,05) ve akademisyenlerin bir yıl önceki ile 
şimdiki sağlık durumlarını ifade etme durumu ile negatif yönde anlamlı ilişki olduğu (p=0,039<0,05) 
tespit edilmiştir. İşkoliğin alt boyutlarından “işe güdülenme” ile “işten zevk alma” boyutu arasında ise 
pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (p=0,000<0,05) Akademisyenlerin demografik 
değişkenleri ve sağlık hizmeti kullanımına ilişkin diğer bulgular ile aralarında ilişki saptanamamıştır. 

H2: İşkoliklik alt boyutlarından “işe güdülenme” ve “işten zevk alma”  akademisyenlerin son 
bir yılda sağlık problemleri sebebiyle faydalandığı birimlere göre anlamlı bir farklılık göstermekte 
midir?” alt probleminin test edilmesi sonucunda elde edilen veriler Tablo 6’da özetlenmiştir. 

Tablo 6. İşten Zevk Alma Boyutu İle Son Bir Yılda Sağlık Problemleri Sebebiyle Diş 
Hekimine Görünme Sıklığına İlişkin ANOVA Testi Karşılaştırılmasını Gösteren Dağılım 

 Varyans 
Kaynağı KT Sd KO f p 

Hiç 

1 

2 

3+ 

 

Gruplar 
Arası 

5,036 3 1,679 
3,623 0,015 

Gruplar içi 58,380 126 0,463 

Tablo 6’da görüldüğü gibi akademisyenlerin sağlık problemleri sebebiyle diş hekimine görünme 
sıklığı ile işten zevk alma arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p=0,015<0,05).  

Tablo 7. Araştırma Grubunun Diş Hekimine Görünme Sıklığı ile İşten zevk alma Düzeyine 
İlişkin Tukey Testi Karşılaştırılmasını Gösteren Dağılım 

 Değişkenler Ortalamalar Farkı p 

Hiç 1 ,31093 ,142 

 2 ,23642 ,586 

 3 ve üzeri -,29299 ,400 

1 Hiç -,31093 ,142 

 2 -,07451 ,983 

 3 ve üzeri -,60392* ,017 

2 Hiç -,23642 ,586 

 1 ,07451 ,983 

 3 ve üzeri -,52941 ,111 

3 ve üzeri Hiç ,29299 ,400 

 1 ,60392* ,017 
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 2 ,52941 ,111 

Tablo  7’de görüldüğü gibi diş hekimine görülme sıklığı değişkenine göre işten zevk alma 
düzeyleri tukey karşılaştırmasını gösteren dağılım incelendiğinde; 1 kez görünen akademisyenlerin 3 
ve üzeri görünen akademisyenlere göre işten zevk alma düzeyleri yüksek çıkmıştır.  

H3: İşkoliklik alt boyutlarından “işe güdülenme” ve “işten zevk alma akademisyenlerin sağlık 
hizmeti kullanımı ifadelerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?” alt probleminin test 
edilmesi sonucunda elde edilen veriler Tablo 8’de özetlenmiştir. 

Tablo 8. İşe Güdülenme Boyutu İle Akademisyenlerin Sağlık Hizmeti Kullanımı İfadeleri 
Açısından Bağımsız Gruplar t Testi Sonuçları 

 Durum N X  SS t p 

Son bir yılda hekimler 
tarafından konulmuş 
kronik bir rahatsızlığınız 
var mı? 

 

Hayır 

Evet 

 

92 

38 

 

2,9488 

3,2669 

 

0,74444 

0,83641 

 

-2,137 

 

0,035 

Son bir yılda sağlık 
problemleri sebebiyle 
düzenli olarak gittiğiniz bir 
kuruluş var mı? 

 

Hayır 

Evet 

 

94 

36 

 

2,9407 

3,3056 

 

0,73485 

0,85110 

 

-2,422 

 

0,017 

Tablo 8’e göre “Son bir yılda hekimler tarafından konulmuş kronik bir rahatsızlığınız var mı?”; “Son 
bir yılda sağlık problemleri sebebiyle düzenli olarak gittiğiniz bir kuruluş var mı?” görüşleri ile işe 
güdülenme puan ortalaması açısından anlamlı farklar gözlenmiştir (p<0,05).   

4. Sonuç 

Eğitim öğretim kademesinin en yüksek basamağı olarak görülen üniversiteler, toplum nezdinde önemli 
bir konuma sahiptir. Toplum tarafından böylesi önemli bir noktada çalışan kişilere yüklenen değer ve 
önem de azımsanmayacak kadar değerlidir. Akademisyenlik bir meslekten ziyade gönüllü olarak yola 
çıkılan bir süreçtir. Bu gönüllülük sürecinde çalışanlar özveri, zaman, emek, sabır, başarı, yoğunluk, 
yetişememe, stres, sıkıntı, kaygı, hastalık gibi çeşitli duygulara sebep olan durumlarla mücadele 
içerisinde hem mesleğini yerine getirmeye çalışır hem de kendi gelişimine katkı sağlayarak 
öğrencilerini ve çevresini geliştirmeyi hedefler. Akademisyenlik mesleğinin temposunu aşan daha 
fazla ve her yerde işi ile meşgul olan akademisyenler işkolik olma yolunda ilerleyebilmektedirler. Bu 
çalışmada birçok farklı iş çeşidi ile ilgilenen akademisyenlerin işkolik olma durumları ile sağlık 
hizmeti kullanımı ilişkisi araştırılmıştır. Çalışma kapsamında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
kapsamında 130 akademisyenden elde dilen veriler değerlendirilmiştir. 

Normallik testine tabi tutulan işkoliklik alt boyutlarının (Güdülenme ve İşten Zevk Alma) normal 
dağılım sergilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

İşkoliklik alt boyutlarının güvenilirlik dereceleri incelendiğinde güdülenme alt boyutu 0,810 işten zevk 
alma alt boyutu 0,778 güvenilirlik derecesine sahip olduğu görülmektedir. Ölçeğin genel güvenilirlik 
derecesi ise 0,807 olarak tespit edilmiştir. 

Araştırmaya katılan akademisyenlerin cevapları değerlendirildiğinde genel işkoliklik ve işkoliklik alt 
boyutlarından işe güdülenme seviyelerini orta düzey olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında işkoliklik 
alt boyutlarında işten zevk alma seviyelerinin ise yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Akademisyenlerin son bir yılda sağlık problemleri sebebiyle faydalandığı birimler ve sağlık hizmetleri 
kullanım ifadeleri ile işkoliklik alt boyutları arasında yapılan analizler sonucunda aşağıdaki sonuçlar 
elde edilmiştir. 
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Akademisyenlerin “Son bir yılda sağlık problemleri sebebiyle aile hekimine görünme sıklığı”,  
“Hekim tarafından konulan bir rahatsızlığın olup olmaması”,  “Düzenli olarak bir sağlık kuruluşuna 
gidip gitmeme durumu” ile işe güdülenme arasında; “son bir yılda sağlık problemleri sebebiyle gidilen 
kurumu tercih etme sebebi” ile işten zevk alma arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit 
edilmiştir.  Akademisyenlerin “Bir yıl önceki ile şimdiki sağlık durumlarını ifade etme” durumu ile 
işten zevk alma arasında negatif yönde anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. İşkolikliğin alt boyutları 
arasında ise pozitif yönde anlamlı ilişki saptanmıştır.  

Katılımcıların sağlık problemleri sebebiyle diş hekimine görünme sıklığı ile işten zevk alma boyutu 
arasında; hekimler tarafından konulmuş kronik rahatsızlığı ve sağlık problemleri sebebiyle düzenli 
olarak gidilen kuruluşların olup olmaması ile işe güdülenme arasında anlamlı bir farklılık 
bulunmuştur.  
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RADYO VE TELEVİZYON KANALLARINDA SAĞLIK 
BEYANIYLA ÜRÜN VE HİZMET TANITIMI: RADYO VE 

TELEVİZYON ÜST KURULU KARARLARININ İNCELENMESİ 

Şenol Demirci1 
Özgür Uğurluoğlu2 

Özet 

Sağlık alanındaki ürün ve hizmetlerin teknik bilgi gerektirmesi ve hedef kitlenin konuyu değerlendirebilecek yeterli 
bilgiye sahip olmamasından dolayı rahatsızlığını tedavi edeceği söylenen hizmet ya da ürünleri sorgusuz bir 
şekilde kullanması sıkça rastlanılan bir olgudur. Bundan dolayı bireylerin, sağlık sorunlarına çözüm olabilecek 
tanıtımlardan etkilenmeleri oldukça muhtemeldir. Bu nedenle bu çalışmada, bireylerin televizyon ve radyo 
yayınlarında karşılaştıkları sağlık beyanı içeren tanıtım ve bilgilendirme yayınlarının incelenmesi amaçlanmıştır. 
Çalışmada Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun web sitesinden alınan 2017 yılına ilişkin kararlar 
değerlendirmeye alınmıştır. Elde edilen bulgulara göre, tanıtımların tamamına yakınının televizyonlar 
aracılığıyla yapıldığı, kanalların çoğunluğunun en az iki kez sağlık beyanıyla reklam yaptığı, tanıtımı yapılan 
ürünlerin çoğunlukla ilaç ve bitkisel ürün olduğu, cezaların büyük bir çoğunluğunun uyarı ve para cezası olduğu 
tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda, Türkiye’de yayın yapan televizyon kanallarının önemli bir kısmının sağlık 
beyanıyla tanıtım yaptığı, Üst Kurul tarafından alınan kararların büyük çoğunluğunun sağlık konularıyla ilgili 
olduğu ve verilen cezaların caydırıcı olmadığı saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Sağlık, Reklam, Yasak  

PRODUCT AND SERVICE PRESENTATION WITH HEALTH DECLARATION IN RADIO AND 
TELEVISION CHANNELS: INVESTIGATION OF RADIO AND TELEVISION SUPREME COUNCIL 

DECISION  

Abstract 

It is a frequent occurrence that products and services in health care require technical knowledge and use the 
service or products that are said to treat their illness because they do not have enough knowledge to evaluate the 
subject. Therefore, it is very likely that individuals will be affected by promotions that can solve health problems. 
Therefore, we aimed to investigate the promotional and informational publications containing health claims of 
individuals they encounter in their television and radio broadcasts in this study. Decisions regarding the 2017 
year taken from the web site of Radio and Television Supreme Council were taken into consideration. According 
to the findings, it has been determined that most of the promotions are made through televisions, the majority of 
the channels are advertised with health declarations at least twice, and the promoted products are mostly drugs 
and herbal products, and a great majority of the punishments are warnings and fines. In conclusion, found that a 
significant portion of his presentation broadcast television channels in Turkey with health claims, the vast majority 
of the decisions taken by the the Supreme Council as it relates to health issues and non-deterrent of penalties. 

Key Words: Health, Advertisement, Forbidden 

1.Giriş 

Sağlık kuruluşlarına başvuran bireyler, sağlık sorunlarını çözebilecek yetkinliğe sahip olamadıkları için 
hizmeti sunan kişilere ve çözüm yollarına inanarak, sunulan tedaviyi veya tedavi yöntemlerini çoğu 
zaman sorgulamadan uygulamaktadır. Bir başka ifadeyle, bireyler sağlık sorununa çözüm sunan her 
türlü uyarana açık konumdadır. Bundan dolayı bireyler, sağlık sorunlarına çözüm olabilecek 
tanıtımlardan oldukça fazla etkilenmektedir (Ersoy vd., 2008:4; Tengilimoğlu, 2014:38).  

                                                            
1 Arş. Gör., Hacettepe Üniversitesi, senoldemrci@gmail.com 
2 Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi, ozgurugurluoglu@gmail.com 
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Sağlık sorunu bulunan bireyler, isteyerek ya da istemeyerek gündelik hayatlarında sağlık iletilerine 
sosyal medya, internet sayfaları, radyo, gazete, broşür ve televizyon gibi çeşitli kitle iletişim 
araçlarından maruz kalmaktadır. Şüphesiz bu araçlar arasında en etkililerden biri olan televizyon; 
reklamlar ve programlar aracılığıyla sağlık mesajları, sağlık ürünleri ve sağlık hizmetlerine yönelik 
bilgiler aktarmakta ve bireylerin etkilenmesine neden olmaktadır (Koçak ve Bulduklu, 2010:6). 
Televizyon aracılığıyla bireyin kişisel sağlık bilgisi artmakta ve birey hekime başvurmadan önce sağlık 
sorunu hakkında daha geniş bilgilere sahip olmaktadır (Bulduklu, 2010a:84). Sağladığı faydalara karşın, 
televizyon ve radyo kanalları reklamlar ile maksimum kazanç elde etmeyi hedeflediklerinden ötürü, 
bireyleri sıklıkla sağlık sorunlarını çözecek sağlık hizmetine ve ürününe ulaştırmaktan ziyade kendi 
istedikleri hizmet ve ürüne yönlendirebilmektedir (Schenker vd., 2014:3).  

Sağlık alanında yapılan reklam ve tanıtımlar, gerçek bilgilere dayansalar dahi bireyleri yanıltma 
ihtimalleri her zaman mevcuttur. Bu durumun nedenleri olarak, sağlık alanındaki ürün ve hizmetlerin 
teknik bilgi gerektirmesi ve hedef kitlenin konuyu değerlendirebilecek yeterli bilgiye sahip olmaması, 
sağlık sorunu olan bireyin hassas bir durumda olmasından dolayı rahatsızlığını tedavi edeceği söylenen 
hizmet ya da ürünleri sorgusuz bir şekilde kullanması ihtimali görülmektedir (Özdemir, 2018:272). 

Bulduklu (2010b:244-246) tarafından yürütülen ampirik çalışmada, televizyonda sağlık programlarına 
katılan uzmanların ilgi çekmek amacıyla kaygı verici ifadeler kullanıldığı ve izleyicilerin programları 
ve tanıtımları faydalı bulduğu tespit edilmiştir. Yaşlılar üzerine yapılan başka bir çalışmada, yaşlıların 
televizyonda izledikleri programlar ve tanıtımlar ile ilgili olarak; sağlıkla ilgili verilen bilgileri önemli 
ve inandırıc buldukları belirlenmiştir (Koçak ve Bulduklu, 2010:13). Medyaya yönelik analizin yer 
aldığı bir başka çalışmada, incelenen yayınların büyük bir çoğunluğunda bireylerin dikkatini çekmek 
amacıyla umut vadeden ifadelere yer verildiği ortaya çıkmıştır (Kaya vd., 2011:62). Amerika Ulusal 
Sağlık Konseyi tarafından yürütülen çalışmada, araştırmaya katılan 2256 katılımcıdan %75’inin 
medyada sağlık ile ilgili yapılan haberlere güvendiği tespit edilmiştir (Johnson, 1998:87).  

Bireyler, diğer ürün ve hizmetlerde olduğu gibi sağlık ürün ve ihtiyaçlarını da almaya karar vermeden 
önce alternatifleri göz önünde bulundurmaktadır. Fakat sağlık ürün ve hizmetleri hakkında bilgi 
edinilmesi diğer ürün ve hizmetler kadar basit değildir. Sağlık hizmetlerine olan talebin hayati önem 
taşıması, hizmete olan ihtiyacın ciddiyeti, yanlış yönlendirmelerin önüne geçmek ve oluşabilecek ciddi 
sorunlardan ötürü, Türkiye’de sağlık konusunda yapılan tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri çeşitli 
kanun, yönetmelik ve tüzüklerle kısıtlanmıştır (Gürdin, 2017:20).   

Televizyon ve radyo üzerinden sağlık beyanıyla yapılan yayınları gözetleyen ve denetleyen kurum 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)’dur. RTÜK yayınlarda yer alan sağlık konulu ürün ve 
hizmetlere yönelik reklam faaliyetlerini incelemekte ve kararlar almaktadır. Aldığı kararların yasal 
dayanakları şunlardır: 

 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 8’inci 
maddesinde geçen “takviye edici gıdalar ve benzeri destekleyici ürünler de dâhil olmak üzere 
herhangi bir ürünün ilgili mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla satışına, pazarlanmasına 
ve/veya reklamına”, 

 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu’nun 19’uncu maddesinde geçen 
“müstahzar olmamakla beraber hastalıkları teşhis ve tedavi ettiği beyanı ile herhangi bir 
ürünün satışını, pazarlamasını veya reklamını yapanlar bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır”, 

 Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 13.02.2013 tarih ve 18816847 sayılı 
yazısında “insan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olduğunu yahut hastalıklara 
veya belirtilerine karşı etkili olduğunu, koruduğunu, tedavi ettiğini belirten ileri süren veya ima 
eden tüm ifadeler sağlık beyânı olarak kabul edildiği, endikasyon belirtilen ürünler için Sağlık 
Bakanlığınca ruhsat düzenlenmesinin gerekmektedir”, 

 Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkındaki Yönetmeliğin 5’inci maddesinin 3’üncü 
fıkrasında geçen " Beşeri ürünlerin internet dâhil halka açık yayın yapılan her türlü medya ve 
iletişim ortamında program, film, dizi film, haber ve benzeri yollarla doğrudan veya dolaylı 
olarak topluma tanıtımı yapılamaz", 
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 Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği'nin 6’ncı maddesinin 3’üncü fıkrasında geçen 
“Gıdanın etiketlenmesinde, özel beslenme amaçlı gıdalar ile ilgili mevzuat hükümleri saklı 
kalmak kaydıyla, o gıdanın bir hastalığı önleme, tedavi etme veya iyileştirme özelliğine sahip 
olduğunu bildiren veya böyle özelliklere atıfta bulunan ifadeler yer alamaz”, 

 6197  sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'un 43’üncü maddesinde geçen “reçeteye 
tâbi olan veya olmayan tüm beşerî ilaçların internet veya başka herhangi bir elektronik ortamda 
satışı yapılamaz”. 

İlgili kanun ve yönetmelikler gereğince RTÜK televizyon ve radyolarda sağlık beyanıyla ürün ve hizmet 
reklamı yapan tüm kanalları cezalandırmaktadır. Bu çalışmada da televizyon ve radyo yayınlarında 
yapılan sağlık konulu ürün ve hizmetlerin reklamlarına yönelik RTÜK tarafından alınan kararlar 
incelenmiştir. Literatürde radyo ve televizyon kanallarında sağlık konulu yayınları içerik açısından 
değerlendiren çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle, bu çalışmanın literatürdeki mevcut boşluğu 
dolduracağı düşünülmektedir.   

2.Yöntem 

Bu çalışmanın amacı, RTÜK tarafından televizyon ve radyo yayınlarının denetlenmesi sonucu sağlık 
konusunda yapılan ihlaller ile ilgili alınan kararların incelenmesidir. Kararlar kullanılan yayın aracı, 
yayın konusu, tanıtımı yapılan ürün veya hizmetin amacı, ceza türleri, tutarları ve dayandırıldıkları yasal 
düzenlemelere göre değerlendirilmiştir. Bu amaçla RTÜK tarafından 2017 yılında sağlık konusunda 
yapılan ihlallere ilişkin kararlar, restrospektif olarak incelenmiştir. 

RTÜK, “görsel-işitsel medya hizmetleri alanında ifade ve haber alma özgürlüğü temelinde paydaşların 
hak, menfaat ve değerlerini gözeterek politika geliştirmek, düzenleme ve denetleme yapmak” ile 
yükümlü bir kuruldur. Televizyon ve radyo kanallarında yayınlanan programlar Sayısal Kayıt Arşiv Ve 
Analiz Sistemine kaydedilerek görevli uzmanlar tarafından program bittikten sonra denetlenmektedir. 
RTÜK’ün yayıncı kütüğünde karasal ortamda yayın yapan 251 televizyon, 1076 radyo kanalı 
bulunmaktadır. İzleyicilerden gelen şikayet ve başvurulara da denetleme yapılırken dikkat edilmektedir. 
Haftada en az bir kez toplanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilen dokuz üyeden oluşan 
Üst Kurul, kararlarını internet sitesinden (http://www.rtuk.gov.tr) kamuoyunun bilgilendirilmesi ve 
aydınlatılması amacıyla açıklamaktadır. 

Bu çalışmanın verileri Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 1 Ocak 2017-31 Aralık 2017 arasında 
vermiş olduğu 1138 karar tutanağı incelenerek ve bu karar tutanakları içerisinde sağlık ürün ve 
hizmetlerinin tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde gerçekleşen ihlallere ilişkin ulaşılan toplam 436 
karar tutanağı değerlendirilerek elde edilmiştir. Ulaşılan 436 karar tutanağı; konuları, nedenleri, ceza 
türleri ve yasal dayanakları gibi çeşitli özellikler açısından içerik analizine tabi tutulmuştur. Elde edilen 
veriler Statistical Package for The Social Science v22.0 (SPPS) kullanılarak değerlendirilmiştir. 
Bulguların sunumunda frekans ve yüzde değerlerinden yararlanılmıştır.  

3.Bulgular 

Çalışma kapsamında incelenen 1138 karar tutanağından 436 (%38,3) tanesinin sağlık ürünleri ve 
hizmetlerinin reklamıyla ilgili yapılan ihlallere ilişkin alınan kararlardan oluştuğu belirlenmiştir. 
Reklamların hangi yayın aracı kullanılarak yapıldığına bakıldığında, neredeyse tamamına yakının 
televizyon (%97,7) aracılığıyla yapıldığı tespit edilmiştir (bkz. Tablo 1). Yapılan incelemelerde 
toplamda 76 televizyon, 6 radyo kanalının sağlık beyanıyla reklam yaptığı ve reklamların %43,1’inin 
sadece 7 televizyon kanalı tarafından gerçekleştirildiği saptanmıştır.  

Tablo 1. Kullanılan Yayın Araçları 

Yayın Araçları   
Televizyon 426 97,7 
Radyo 10 2,3 
Toplam 436 100,0 

 

1874



2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi
2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

Çalışma kapsamına giren sağlık beyanıyla reklam yapan 82 radyo ve televizyon kanalının bir yıl 
boyunca yaptığı reklam sayıları verilmiştir (bkz. Tablo 2).  Kanalların %29,3’ünün 1 kez sağlık 
beyanıyla reklam yaptığı, %71,1’inin ise 2 ve daha fazla sayıda reklam yaptığı tespit edilmiştir. Sağlık 
beyanıyla en çok reklam yapan kanalın 48 kez bu şekilde reklam yaptığı ve bu kanalın yayın lisansının 
hala devam ettiği saptanmıştır.  

Tablo 2. Kanalların Reklam Sayıları 

Tablo 3’de sağlık beyanıyla televizyon ve radyo reklamları yapılan ürün ve hizmetlerin konularına göre 
dağılımı verilmektedir. Sağlık beyanıyla reklamı yapılan ürün ve hizmetlerin çoğunluğunu %68,1 ile 
ilaçlar oluşturmaktadır. İlaçları %24,5 ile bitkisel ürünler, %7,4 ile genel ürün ve hizmetler takip 
etmektedir. Ürünlerin %96,8’inin televizyon veya radyo programında sağlık beyanıyla satışına yönelik 
reklamının gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.  

Tablo 3. Ürün ve Hizmetlerin Konuları 

*Sağlık danışmanlığı hizmetleri, korse, şampuan, gözlük.

Sağlık beyanıyla reklamı yapılan ürün ve hizmetlerin kullanım amaçları incelendiğinde (bkz. Tablo 4), 
%30,7’sinin cinsel sağlığa yönelik olduğu belirlenmiştir. Diğer kullanım amaçlarına bakıldığında, 
%25,7’sinin omurga rahatsızlıklarını, %15,1’inin cilt rahatsızlıklarını ve %10,1’inin diğer rahatsızlıkları 
tedavi ettiği ifade edilmiştir. 

Tablo 4. Ürün ve Hizmetlerin Kullanım Amaçları 

*Psikolojik rahatsızlıklar, kalp damar rahatsızlıkları, dahili rahatsızlıklar, göz rahatsızlıkları, ağız ve diş rahatsızlıkları.

RTÜK tarafından verilen kararlarda uyarı, program veya yayın durdurma cezalarına ek para cezasının 
verildiği ve yalnızca para cezasının da uygulandığı kararlar bulunmaktadır. Çalışmanın bulguları bu 
kapsamda değerlendirildiğinde Tablo 5’de görüldüğü gibi, cezaların çoğunluğunun uyarı ve para cezası 
(%42,4) şeklinde verildiği belirlenmiştir. Verilen para cezası tutarlarına bakıldığında, para cezalarının 
neredeyse tamamına yakınının 10000 TL ve üzeri cezalardan oluştuğu, en düşük cezanın 1486 TL ve en 
yüksek cezanın 35586 TL olduğu tespit edilmiştir. Cezalar uygulanırken televizyon kanalları için 10000 
TL, radyo kanalları için 1000 TL’den az para cezasının verilemeyeceği 6112 sayılı kanun ile 
belirlenmiştir. Televizyon kanallarından 9 tanesinin verilen cezaları uygulamaması nedeniyle yayın 
lisanslarının iptal edildiği yapılan incelemelerde ortaya çıkmıştır. 9 kanaldan 4 tanesinin en çok sağlık 
beyanıyla reklam yapan kanallar arasında yer aldığı belirlenmiştir.  

Reklam Sayıları n % 
1 24 29,3 
2 21 25,6 
3 9 11,0 
4 5 6,1 
5 ve daha fazla 23 28,0 
Toplam 82 100,0 

Ürün ve Hizmetler n % 
İlaçlar 297 68,1 
Bitkisel ürünler 107 24,5 
Genel ürün ve hizmetler* 32 7,4 
Toplam 436 100,0 

Ürün ve Hizmetler n % 
Cinsel sağlık 134 30,7 
Omurga rahatsızlıkları 112 25,7 
Cilt rahatsızlıkları 66 15,1 
Takviye edici gıda 60 13,8 
Zayıflama 20 4,6 
Diğer rahatsızlıklar* 44 10,1 
Toplam 436 100,0 
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Tablo 5. Ceza Türleri ve Para Cezası Tutarları 

Ceza Türleri n % 
Uyarı 14 3,2 
10 gün yayın durdurma 35 8,0 
10 gün yayın durdurma ve para cezası 2 0,5 
5 kez program durdurma ve para cezası 65 14,9 
3 kez program durdurma ve para cezası 2 0,5 
Uyarı ve para cezası 185 42,4 
Yalnızca para cezası 133 30,5 
Toplam 436 100,0 
Para Cezası Tutarları   
<10000 7 1,8 
≥10000 380 98,2 
Toplam 387 100,0 

 

Her reklam cezası bir ya da birden fazla yasal düzenlemeye dayanılarak verilmektedir ve bu araştırma 
kapsamında cezaların tamamında 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri 
Hakkında Kanun yasal dayanak oluşturmaktadır (bkz. Tablo 6). Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi 
Cihaz Kurumu’nun 13.02.2013 tarih ve 18816847 sayılı yazısı (%95,8) ve 1262 sayılı İspençiyari ve 
Tıbbi Müstahzarlar Kanunu (%95,8) en çok atıf yapılan diğer yasal düzenlemelerdir. 

Tablo 6. Cezaların Dayandırıldığı Yasal Dayanaklar 

*Bir reklam cezası birden fazla yasal düzenlemeye dayandırıldığı için yüzdeler, toplam reklam cezası (n=436) üzerinden 
hesaplanmıştır. 

4.Sonuç 

Bu çalışmada RTÜK tarafından alınan kararlar incelenerek, televizyon ve radyo yayınlarında sağlık 
konusunda yapılan reklamlarda kullanılan yayın araçları, reklamı yapılan ürün ve hizmetlerin kullanım 
türü ve amacı, sonucunda gerçekleşen ceza türleri, para cezası tutarları ve cezanın yasal dayanakları 
ortaya konulmuştur.  

Bilgi asimetrisinden doğan sorunlar ve bireylerin sağlık konularında etkilenmesinin kolay olması gibi 
nedenlerden ötürü Türkiye’de sağlık ürün ve hizmetlerinin reklamında belirli kısıtlamalar 
bulunmaktadır (Santas vd., 2017:5). Kısıtlamalara ve yasaklara rağmen sağlık konusunda radyo ve 
televizyon yayınlarında çok fazla sağlık beyanıyla ürün ve hizmetlerinin reklamının yapıldığı bu çalışma 
sonucunda belirlenmiştir. Bu durumun nedenlerinden birisinin radyo ve televizyon yayınlarının 
denetlemesinin, yayınların yapılmasından sonra gerçekleşmesinden kaynaklı olduğu düşünülmektedir. 
Bu durumun engellenebilmesi için ürün reklamı veren kurum ya da kuruluşların, reklamlarının 
yayınlanmadan önce RTÜK tarafından denetlenmesi önerilmektedir. Sağlık beyanıyla çok fazla reklam 
yapılmasının bir diğer nedeni, cezai yaptırımların caydırıcılıkta yetersiz olmasıdır. Çalışma bulgularında 
radyo ve televizyon kanallarının %71,1’inin 2 defadan fazla sağlık beyanıyla reklam yaptığı tespit 
edilmesine rağmen sadece 9 tanesinin yayın lisansının iptal edildiği sonucuna varılmıştır. Bu nedenle 
cezai yaptırımların güncellenmesi önerilebilir. 

Yasal Dayanaklar n % 
6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun 436 100,0 
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 13.02.2013 tarih ve 
18816847 sayılı yazısı 418 95,8 

1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu 418 95,8 
Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği 38 8,7 
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkındaki Yönetmelik 37 8,5 
6197  sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun 33 7,5 
Toplam* 436 100,0 
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Tanıtımı yapılan ürün ve hizmetlerin çoğunluğunun sağlık sorunlarını tedavi etmeye yönelik olduğu bu 
çalışma sonucunda belirlenmiştir. Bireyin hekim tarafından muayene edilmeden ve anamnezi 
değerlendirilmeden tanıtımı yapılan ürün ve hizmeti kullanması kendisi için olumsuz sonuçlara neden 
olabilecektir. Olumsuz durumlarla karşılaşmamak için öncelikle bireyin hekim tarafından gerekli 
kontrollerinin sağlanması ve yine hekim gözetiminde ürün ya da hizmeti kullanması gerekmektedir.     

Sağlık beyanıyla tanıtımı yapılan ürün ve hizmetlere bireyler televizyon ve radyo yayınlarının gözetim 
ve denetim altında olduğuna inanarak güvenmekte ve ürün ya da hizmetleri talep edebilmektedir. 
Sonucunda ise herhangi bir hekime muayene olmadan kullandığı ilaç ya da diğer benzeri ürünlerin birey 
üzerinde hasarlara neden olabileceği düşünülmektedir. Bu tür sorunların yaşanmaması için televizyon, 
radyo ve diğer yayın araçlarıyla reklamı yapılan bitkisel ürün ve ilaç benzeri ürünlere karşı bireylerin 
dikkatli olması ve bireyleri bu tehditlerden koruyacak caydırıcı düzenlemelerin yapılması büyük önem 
taşımaktadır. 
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SAĞLIK SEKTÖRÜNDE REKLAM CEZALARININ İÇERİK 
ANALİZİ İLE İNCELENMESİ 

Elif Erbay1 
Gözde Yalçın2 

Özet 

Özel sağlık kurumları, daha fazla hastaya hizmet verebilmek için sunduğu hizmetlerin çeşitliliğine, bünyesinde 
hizmet veren sağlık profesyonellerine ait bilgileri farklı mecralarda halk ile paylaşmaktadır. Ancak Türkiye’de 
sağlık ile ilişkili reklamlara yönelik birtakım yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Reklam Kurulu, ilgili yasal 
mevzuata aykırı olduğu saptanan reklamlar hakkında işlem yapmakla yükümlüdür. Bu çalışmada, Reklam 
Kurulu tarafından yayınlanan sağlık ile ilgili kararların 2013-2017 yılları için incelenmesi amaçlanmıştır. 
Doküman incelemesi yöntemi ile elde edilen veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Kodlayıcı güvenilirliği üç 
ayrı kategori için sırası ile 0.8233, 0.8091 ve 0.8647 olarak bulunmuştur. Sağlık konulu reklam cezalarının 
toplam cezalar içindeki payının yıllar içinde arttığı, en çok güzellik ve estetik merkezleri, özel hastaneler ve 
hekimlerin reklamının yapıldığı, reklamların en çok internet, broşür ve gazetelerde yayınlandığı saptanmıştır. 
Reklamlara, haksız rekabet ve talep yarattıkları ve ticari amaç güttükleri gerekçeleri ile reklam durdurma ve 
para cezası verildiği belirlenmiş, özel sağlık kurumlarına ve politika yapıcılara birtakım öneriler geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Reklam, Reklam cezası, pazarlama, sağlık sektörü, sağlık yönetimi 

CONTENT ANALYSIS OF THE ADVERTISING BANS IN THE HEALTH SECTOR 

Abstract 

Private healthcare institutions share information in different platforms on the variety of the services they offer 
and the healthcare professionals who are working with them in order to provide service to more patients. 
However, there are some regulations for health-related advertisements in Turkey. The Board of Advertisement is 
responsible for dealing with advertisements that are detected to be in conflict with legal regulations. In the 
present study, it was aimed to examine the health-related decrees published by The Board of Advertisement for 
the years 2013-2017. Data collected through document review were analyzed using content analysis. Inter-coder 
reliability was found for three categories as 0.8233, 0.8091 and 0.8647 respectively. It has been found that the 
share of health-related advertisements penalties in total penalties has increased over the years, beauty and 
esthetic centers, private hospitals and physicians are the most widely advertised on internet, brochure and 
newspaper. The advertisements were banned because they cause unfair competition, generate demand and are 
commercial driven. 

Key Words: Advertising, Advertising ban, marketing, health sector, healthcare management 
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1. Giriş 

Kişilerin ve toplumların sağlığının korunması, hastalıklarının tedavisi ve rehabilitasyonu için yapılan 
çalışmalar sağlık hizmeti olarak tanımlanmaktadır (Mendi, 2016:79). Çok farklı alanlarda ihtisaslaşmış 
uzman veya uzman olmayan kişilerin çalıştığı bir sektör olması, hizmet sunumunun yüksek maliyet 
gerektirmesi, çok fazla sektörle işbirliği gerektirmesi, arz talep dengesizliğinin olması, dışsallıkların 
söz konusu olması, talebin belirsiz olması, bilgi asimetrisinin olması, ve pazara girişte birtakım 
sınırlamaların olması sağlık hizmetlerinin özellikleri arasında sayılabilmektedir (Tengilimoğlu, 
2016:58-60). Sağlık sektörü, sağlığı bozulan bireylerin eski sağlığına kavuşabilmek ya da sağlığını 
koruyabilmek ve geliştirebilmek amacıyla harcama yapmaktan çekinmeyecekleri bir sektör olarak 
değerlendirilmektedir (Ekiyor ve Tengilimoğlu, 2014). Bu noktada sağlık hizmetlerinde pazarlama 
kavramı gündeme gelmektedir.  
 
Arzda meydana gelen çeşitlilik beraberinde sağlık sektöründeki rekabeti de artırmıştır (Gümüş vd., 
2014). Özellikle gelişen teknoloji ile uzmanlaşmanın ve maliyetlerin artması, sağlık alanındaki önemli 
gelişmelerin yanı sıra devlet hastanelerinin talepleri karşılamada yetersiz kalması ile özel sağlık 
kurumları giderek artmış, sağlık hizmetlerinde pazarlamanın önemi daha da artmıştır (Gürdin, 2017). 
İşletmeler pazarlama faaliyetleri aracılığı ile ürettiği ürün veya hizmetleri bölümlendirdiği pazarlara 
sunmakta, tüketicileri bu ürün veya hizmetleri satın almaya teşvik etmektedir. Bu bağlamda sağlık 
işletmelerinin, sunduğu hizmetlerin reklamını yapması, insan sağlığını etkilemesi nedeni ile etik dışı 
olarak kabul edilmektedir (Griffith ve White, 2002: 495).  Buchbinder ve Shanks (2017: 128)’e göre; 
başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanları tarafından pazarlamanın, etik dışı faaliyetler bütünü 
olarak değerlendirilmesi, genellikle hizmet alımı ve ödeme koşulları hususlarında karar verme 
yetisinin tüketicide olmaması ve bilgi asimetrisi gibi nedenlerden ötürü sağlık hizmetlerinde 
pazarlama, diğer sektörlerle karşılaştırıldığında farklı bir anlam ve süreci ifade etmektedir. 
 
Sağlık sektöründe pazarlama, sağlık hizmetleri tüketicilerinin ihtiyaçlarının belirlenmesi, sağlık 
hizmetlerinin bu ihtiyaçlara uygun hale getirilmesi ve hastaların bu hizmetleri kullanmaya teşvik 
edilmesi olarak tanımlanmaktadır (Öz ve Uyar, 2014). Sağlık hizmeti sunan kurumlar, rekabet avantajı 
sağlamak ve farklı hizmet pazarlayabilmek için pazarlamaya ve pazarlama karması elemanlarına 
ihtiyaç duymaktadır. Pazarlama karması elemanları içerisinde yer alan “tutundurma” araçları, rekabet 
avantajı elde etmek, satış gelirlerini artırmak, hizmet tanıtımı yapmak ve müşterileri etkilemek 
amacıyla kullanılmaktadır. Hizmet tutundurma karması elemanları reklam, halkla ilişkiler, kişisel 
satış, satış geliştirme ve doğrudan pazarlama gibi elemanlardan oluşmaktadır (Tengilimoğlu, 
2016:236). Amerikan Pazarlama Birliği’ne göre reklâm; mallar hizmetler veya fikirlerin, geniş 
kitlelere duyurulması ve benimsetilmesi amacıyla, kişisel olmayan bir biçimde, bir ücret karşılığında, 
bedelinin kimin tarafından ödendiği anlaşılacak bir şekilde sunulması olarak tanımlanmaktadır 
(Tengilimoğlu, 2016:239). Reklam, ürünlerin fark edilmesini, ürünün tercih edilmesini ve satın 
alınmasını sağlamakta; bilgilendirme, ikna etme, anımsatma ve pekiştirme amacını taşımaktadır 
(Kotler, 2015: 142-144). 
 
Sağlıkla ilgili reklam ise, sağlık ve refahı etkileyen davranışlara odaklanan basılı, yayın ya da 
elektronik medya yoluyla bir ürünün, hizmetin ya da davranışların teşvik edilmesi faaliyetlerini 
kapsamaktadır (Szymona vd., 2012). Özel sağlık kuruluşları genellikle kendi hizmetlerinin tanıtımında 
reklamları kullanırken, kamu sağlığı kuruluşları, koruyucu sağlık hizmetleri ve / veya hasta hakları 
uygulamaları hakkında bilgilendirmek için temel olarak reklamları kullanmaktadır (Şantaş vd., 2017). 
Sağlık sektöründe reklamlar en çok 3 şekilde yapılmaktadır. Bunlar; kurumsal imajı oluşturma ve 
geliştirmeye odaklanan kurumsal reklamlar, verilen sağlık hizmetinin diğer kurum/kuruluşlardan daha 
kaliteli bir şekilde sağlanacağını ima eden gizemli/örtülü reklamlar ve bilginin doğru olmasına rağmen 
olması gereken/olan bir konunun çok önemliymiş gibi vurgulanmasından kaynaklanan 
yanıltıcı/aldatıcı reklamlardır (Erer, 2010). 
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Birtakım etik sorunlar ve ahlaki tehlike olgusu nedeni ile Türkiye’de sağlık sektöründe reklamların 
kontrol altına alınabilmesi adına birtakım yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Dünya’da ise 
kısıtlamalar ve yasaklar ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Sağlık sektöründe reklamlara 
ilişkin yasaklamaların geçmişi 1800’lü yıllara kadar uzanmaktadır. Hastalıklara ilişkin kamu 
reklamlarına başvurmak, mesleğin onuruna karşı aşağılayıcı bulunarak 1847 sayılı Etik Kurallar 
Yasası'nda Amerikan Tabipleri Birliği (AMA) sağlık hizmetlerine yönelik reklamları yasaklanmıştır. 
Sonraki reklam yasakları AMA'nın hastaları etik dışı olmaları için isteklerini yargılayan 1957 “Tıbbi 
Etik İlkeleri” ile devam etmiştir (Schenker vd, 2014).  
 
Mevcut hizmetleri tanımlamak, yeni bir hizmete ilişkin bilgilendirmek, yanlış izlenimleri düzeltmek, 
tüketicilerin korkularını gidermek reklamlarla sağlanmaktadır. Eğer reklam, tüketicinin ilgisini 
artırıyorsa ve hizmet sunucuların sunacağı hizmete ilişkin seçimlerinde karar vermesini 
kolaylaştırıyorsa yararlıdır. Burada önemli olan tüketicilere doğru bilginin verilmesidir (Tengilimoğlu, 
2016:241). Ancak reklamlar tedavilere ilişkin endikasyonlar, başarı oranları ve riskleri gibi önemli 
özellikleri sunmakta yetersiz kalmaktadır (Delmas, 2014). Belirlenen hukuki çerçevede yapılmayan 
reklamlar tıp mesleklerinin imajına zarar verip sahtekârlığı teşvik edebileceği gibi, tıbbi bakım 
kalitesindeki azalmaya da neden olabilmekte, hizmet alanlar ve sunanlar arasında güven ilişkilerini 
tehdit edebilmekte ve gereksiz bir talep yaratabilmektedir. Bu bağlamda reklamlar, bilgilendirici 
olmaktan çok ikna edici olmaktadır (Şantaş vd., 2017). Bu gibi durumlar sağlık hizmetleri için reklam 
düzenlemelerinin yasaklaması lehine hareket geliştirmektedir. Sağlık sektöründe reklama getirilen 
yasaklamaların amacı ise, insan sağlığını ve haklarını korumak, insanların kâr, rekabet ve benzeri 
amaçlardan dolayı ortaya çıkabilecek eylemlerden zarar görmelerini engellemektir (Erer, 2010). Bu 
doğrultuda bu çalışma ile sağlık sektörüne ilişkin verilen cezaların yıllara ve birtakım değişkenlere 
göre incelenmesi amaçlanmıştır. 
 
2. Yöntem 

Çalışmada reklam kurulu kararları kapsamında sağlık alanında verilen cezaların incelenmesi 
amaçlanmıştır. Reklam Kurulu, ticari reklamlarda uyulması gereken ilkeleri belirleme ve haksız ticari 
uygulamalara karşı tüketiciyi korumaya yönelik düzenlemeleri yapma, bu hususlar çerçevesinde 
inceleme ve gerektiğinde denetim yapma, inceleme ve denetim sonucuna göre, reklamları durdurma 
ve/veya aynı yöntemle düzeltme ve/veya para cezası veya gerekli görülen hallerde üç aya kadar 
tedbiren durdurma cezası verme hususlarında görevli olarak oluşturulmuştur (Reklam Kurulu). 
Reklam Kurulu kararlarını içeren bültenler kurulun resmi web sayfasında her ay paylaşılmaktadır. 
Kurul kararları; dayanıklı tüketim, eğitim, enerji, finansal hizmetler, gıda, iletişim hizmetleri, 
kozmetik ve temizlik ürünleri, sağlık, teknoloji, turizm, tütün ve alkol ve örtülü reklamlar gibi farklı 
kategorilere ait reklamlardan oluşmaktadır. Bu çalışmada, 2013-2017 yılları arasında paylaşılan sağlık 
kategorisi altında yer alan reklam cezaları çeşitli boyutlar dahilinde içerik analizi ile incelenmiştir. 
Nitel olarak kurgulanan bu çalışmada veri toplama yöntemi olarak doküman incelemesi yöntemi 
kullanılmıştır. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu hakkında bilgi içeren yazılı ve 
görsel malzemenin toplanıp incelenmesi ve sentezlenmesi olarak tanımlanmakta olup ilgili veriler; 
kitaplar, dergiler, makaleler, kayıtlar, anketler ve resmi dokümanlar gibi yazılı kaynaklardan elde 
edilebileceği gibi web sayfaları, haber grupları, e-posta, bloglar ve kişisel yorumlar gibi bilgisayar ve 
internet aracılığı ile elektronik formatta da elde edilebilmektedir (Baş ve Akturan, 2008:117-118; 
Sönmez ve Alacapınar, 2017:108; Yıldırım ve Şimşek, 2016:140). Elde edilen veriler, içerik analizi 
türlerinden metin çözümleme yöntemi ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde hem tümdengelimsel 
hem de tümevarımsal yaklaşım benimsenmiş, dolayısıyla önceden belirlenen kategoriler, metnin 
içinde aranmış, herhangi bir kategoriye uymayan benzer kodlamalar için yeni kategoriler 
oluşturulmuştur. 
 
İçerik analizi kapsamında ilk olarak, belirlenen tarih aralığında sağlık kategorisinde yer alan reklam 
cezaları arşivlenmiş, incelenecek değişkenleri içeren bir kodlama cetveli oluşturulmuştur. Karar yılı, 
dosya no (geriye dönük incelemeler yapılabilmesi için), reklamı yapılan (ağız ve diş sağlığı merkezi, 
özel hastane, hekim vb.), reklamın yayınlandığı mecra (televizyon, internet, gazete vb.), ceza nedeni 
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(haksız rekabet yaratan reklam, talep yaratan reklam, ticari amaç güden reklam vb.), yasal dayanak, 
ceza türü (reklam durdurma, para cezası) ve para cezası verilmişse ceza tutarı kodlama cetvelinde yer 
alan kategorileri oluşturmaktadır. Çalışmada, bulgular üzerindeki öznel etkinin azaltılması ve 
güvenilirliğin artırılması amacı ile, arşivlenen kararlar kodlama cetveli çerçevesinde iki ayrı kodlayıcı 
tarafından kodlanmıştır. İçerik analizinin güvenilirliği ile kodlama işlemi ve kodlayıcı arasında güçlü 
bir ilişki bulunmaktadır. Kodlayıcı güvenilirliğinin hesaplanmasında;  Uzlaşma Yüzdesi, Holsti 
metodu, Scott’s pi (π), Cohen’s kappa (𝜅𝜅), Fleiss’ kappa, Krippendorff’s alpha (α), Spearman rho 
(ρ),Pearson korelasyon katsayısı (r) veLin’in uyum korelasyon katsayısı (ρc) gibi farklı yöntemlerden 
yararlanılmaktadır (McHugh, 2012; Neuendorf, 2002: 148-153). Bu çalışmada, iki ayrı kodlayıcının 
bulunması, eksik verilerin bulunması ve verilerin nominal yapıda bulunması nedeni ile Krippendorff’s 
alpha katsayısı kullanılmıştır. Bu katsayı, gözlenen uyumsuzluğun, beklenen uyumsuzluğa bölünmesi 
ile elde edilen değerin 1’den çıkarılması sonucu ile elde edilmektedir (Krippendorf, 2004:222). 
 
Kodlama güvenilirliği, veri seti büyük olduğunda veri setinden çekilecek uygun bir örneklem üzerinde 
gerçekleştirilebilmektedir. Nominal yapıdaki veriler için yapılacak kodlama güvenilirliğinde her bir 
kategoriye ait kodlamaların güvenilirlik testine dahil edilebilmesi için amaçlı örnekleme yöntemi 
tercih edilmiş ve verilerden %95 güven aralığında her bir kategori için Krippendorf (2004:222)’un 
belirttiği üzere 142 veri rastgele sayılar tablosu kullanılarak seçilmiştir. Katsayılar, SPSS üzerinden 
Krippendorff’s alpha makrosu kullanılarak, reklamı yapılan, reklamın yayınlandığı mecra ve ceza 
nedeni kategorileri için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Krippendorff’s alpha katsayıları; reklamı yapılan, 
reklamın yayınlandığı mecra ve ceza nedeni kategorilerinin kodlamaları için sırası ile 0.8233, 0.8091 
ve 0.8647 olarak bulunmuştur. Krippendorff’s alpha katsayısı 0.67’den az ise uyum zayıf, 0.67 ile 0.80 
arasında ise uyum orta, 0.80’den fazla ise uyum yüksek olarak değerlendirilmektedir (Krippendorf, 
2004:241). Dolayısıyla çalışmada kodlamaların uyumumun yüksek olduğu belirlenmiştir. 
Çalışmada, 2013-2017 yıllarına ait toplam 4 465 ceza kararı elde edilmiş, bunların 868’inin sağlık 
kategorisi altında olduğu saptanmıştır. Sağlık kategorisi altında yer alan 868 kararın incelenmesi 
sonucunda; reklamın yayınlandığı mecraya ait  936 kodlama, cezanın nedenine ait 2 512 kodlama ve 
yasal dayanağına 4 290 kodlama yapılmıştır. Bu kodlamalara ait tanımlayıcı istatistikler incelenmiş, 
birtakım değişkenler arasında istatistiksel ilişkiler test edilmiştir. 
 
3. Bulgular 

Belirtilen tarihler arasında yer alan sağlık kategorili reklam kurulu kararlarının incelenmesi sonucunda 
868 karara ulaşılmıştır. Bu kararların yıllara göre dağılımı, toplam cezalar içindeki payının yıllara göre 
dağılımı, reklamı yapılana, reklamın yayınlandığı mecraya, cezanın nedenine, cezanın türüne ve yasal 
dayanağına göre dağılımları incelenmiştir (Tablo 1 ve Tablo 2). Sağlık kategorisinde yer alan reklam 
cezalarının toplam reklam cezalarının %19,44’ünü oluşturduğu saptanmıştır. Reklam cezalarının 
%16,36’sının 2013, %20,51’inin 2015 ve %25,92’sinin 2017 yılına ait olduğu saptanmıştır. Sağlık 
kategorisindeki cezaların, toplam cezalar içindeki payının 2013 yılında %14,58, 2017 yılında ise 
%24,70 olduğu belirlenmiştir. Haklarında en çok reklam cezası verilenlerin; güzellik ve estetik 
merkezleri (%28,00), özel hastaneler (%13,48), hekimler (%11,64), alışveriş sitelerinde tıbbi ürünler 
satan bireyler (%8,76) ve ağız ve diş sağlığı merkezleri (%8,18) olduğu saptanmıştır. 
Geleneksel/tamamlayıcı tıp sektörü (%0,92), eczane/ilaç endüstrisi (%0,81), televizyon kanalı (%0,58) 
ve üniversite hastanelerinin (%0,58) reklam cezaları kararlarında nispeten daha az yer aldığı 
saptanmıştır. Kodlamaların %1,27’sini oluşturan diğer kategorisi altında; laboratuvar ve görüntüleme 
merkezi, diyetisyen, banka ve ticaret/pazarlama şirketleri yer almaktadır. 
 
Reklamı yapılanların yıllara göre dağılımı incelendiğinde,  2013 yılında en çok özel hastaneler 
(%25,35) ile güzellik ve estetik merkezlerinin (%18,31), 2014 yılında ağız ve diş sağlığı merkezleri 
(%23,19), güzellik ve estetik merkezleri (%16,67) ve özel hastanelerin (%14,49), 2015 yılında güzellik 
ve estetik merkezleri (%42,13) ile özel hastanelerin (%11,80), 2016 yılında güzellik ve estetik 
merkezleri (%32,97) ile hekimlerin (%17,30) ve 2017 yılında ise güzellik ve estetik merkezlerinin 
(%25,78), hekimlerin (%18,22) ve özel hastanelerin (%13,33) reklam cezası aldığı belirlenmiştir. Aynı 
reklamların farklı mecralarda yayınlandığı, reklamların %77,24 gibi büyük bir oranının internette 
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yayınlandığı, %13,78’inin broşür, gazete, dergi, afiş ve kartvizit gibi basılı organlarda yayınlandığı ve 
%3,2’sinin radyo ve televizyonda yayınlandığı tespit edilmiştir (Tablo 1). Muayene kartları, muhtelif 
mecralar, imsakiye ve indirim kuponu ise diğer kategorisinde yer almaktadır. 

Tablo 1. Reklam cezalarına ait tanımlayıcı bilgiler 
Yıllara göre dağılımı (n=868) n % 

Yıl 

2013 142 16,36 
2014 138 15,90 
2015 178 20,51 
2016 185 21,31 
2017 225 25,92 

Toplam cezalar içinde sağlık konulu cezaların payının yıllara göre dağılımı (n=868) n % 

Yıl 

2013 142 14,58 
2014 138 17,42 
2015 178 19,33 
2016 185 21,34 
2017 225 24,70 

Reklamı yapılana göre dağılımı (n=868) n % 

Reklamı yapılan 

Güzellik ve estetik merkezi 243 28,00 
Özel hastane 117 13,48 
Hekim 101 11,64 
Birey 76 8,76 
Ağız ve diş sağlığı merkezi 71 8,18 
Poliklinik 54 6,22 
Tıp merkezi 52 5,99 
Medikal şirketi 23 2,65 
Optik 23 2,65 
Klinik 18 2,07 
Gıda/Tarım endüstrisi 17 1,96 
İnternet sitesi 16 1,84 
Danışmanlık ve eğitim merkezi 11 1,27 
Bilişim şirketi 10 1,15 
Geleneksel/Tamamlayıcı tıp 8 0,92 
Eczane/İlaç endüstrisi 7 0,81 
Televizyon kanalı 5 0,58 
Üniversite hastanesi 5 0,58 
Diğer 11 1,27 

Reklamın yayınlandığı mecraya göre dağılımı (n=936) n % 

Mecra 

İnternet 723 77,24 
Broşür 61 6,52 
Gazete 38 4,06 
Açık hava ilanı 37 3,95 
Televizyon 27 2,88 
Dergi 16 1,71 
Afiş 9 0,96 
Kartvizit 5 0,53 
Kısa mesaj 5 0,53 
Ürün ambalajı 4 0,43 
Radyo 3 0,32 
Elektronik posta 2 0,21 
Otobüs giydirme 2 0,21 
Diğer 4 0,43 

 
Reklamlara hangi gerekçe ile ceza verildiği incelenmiş, reklam cezası başına ortalama yaklaşık 3 
gerekçe gösterildiği belirlenmiş; en çok haksız rekabet (%26,15) ve talep (%20,66) yaratması, ticari 
amaç gütmesi (%19,71) ve tüketici yanıltıcı ve aldatıcı olması (%15,01) nedenleri ile reklam cezaları 
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verildiği saptanmıştır (Tablo 2). Reklamların büyük çoğunluğuna (%88,19) reklam durdurma cezası, 
%11,81’ine de para cezası verildiği belirlenmiştir. Para cezasının; 5 505 TL ile 232 508 TL arasında 
değiştiği, ortalama 48 038 TL tutarında para cezası verildiği belirlenmiştir. En çok para cezasının özel 
hastanelere (%36,21), güzellik ve estetik merkezlerine (%15,52) ve hekimlere (%12,07) verildiği 
saptanmıştır. Ayrıca daha çok internet (%56,03), televizyon (%10,34) ve broşürlerde (%9,48) 
yayınlanan reklamlara para cezası verildiği saptanmıştır. 
 
Reklamlara belirtilen gerekçelerle verilen cezaların hangi yasal uygulamalara dayanak gösterildiği de 
incelenmiş, reklam cezası başına ortalama yaklaşık 5 yasal dayanak belirtildiği saptanmıştır. 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un kararların nerdeyse tamamına (%99,65; n=865) dayanak 
olarak gösterildiği, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin (%62,90; n=546), 
Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un (%61,75; n=536), Tıbbi Deontoloji 
Tüzüğü’nün (%57,72; n=501) ve Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında 
Yönetmelik’in (%49,42; n=429) sıklıkla dayanak olarak gösterildiği belirlenmiştir. Diğer kategorisi 
altında ise, İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları 
Yönetmeliği, Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu, Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme 
Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında 
Yönetmelik, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair 
Yönetmelik gibi reklamın konusu ile ilişkili birtakım yasal düzenlemeler yer almaktadır. 
 

Tablo 2. Reklam cezalarının ceza nedeni, türü ve yasal dayanağına göre dağılımı 
Cezanın nedenine göre dağılımı (n=2 512) n % 

Ceza 
Nedeni 

Haksız rekabet yaratan reklam 657 26,15 
Talep yaratan reklam 519 20,66 
Ticari amaç güden reklam 495 19,71 
Tüketiciyi yanıltıcı ve aldatıcı reklam 377 15,01 
Hizmeti vermeye yetkili olmama 198 7,88 
Hasta görüntülerine yer veren reklam 196 7,80 
Yayınlanması yasak reklam 50 1,99 
Tanıtım içeren reklam 20 0,80 

Ceza türüne dağılımı (n=982) n % 

Ceza türü Reklam durdurma 866 88,19 
Para cezası 116 11,81 

Cezanın yasal dayanağına göre dağılımı (n=4 290) n % 

Yasal 
dayanak 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 865 20,16 
Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği 546 12,73 
Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun 536 12,49 
Tıbbi Deontoloji Tüzüğü 501 11,68 
Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik 429 10,00 
Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik 333 7,76 
Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek 
Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik 

266 6,20 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 186 4,34 
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında 
Yönetmelik 

145 3,38 

Özel Hastaneler Yönetmeliği 126 2,94 
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu 57 1,33 
Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmelik 46 1,07 
Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği 41 0,96 
Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği 40 0,93 
Türk Tabipleri Birliği Kanunu 25 0,58 
Diğer 148 3,45 
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Güzellik ve estetik merkezlerinin en çok internet (%92,59) üzerinden verdikleri reklamlara, haksız 
rekabet yarattığı (%35,39) ve hizmeti vermeye yetkisi olmayan kurum ve sağlık personelini içerdiği 
(%26,34) gerekçeleri ile ceza verildiği saptanmıştır. Özel hastanelerin en çok internet (%52,14) ve 
gazete (%14,53) aracılığı ile yayınladığı reklamlara, ticari amaç güttüğü (%52,99) ve talep yarattığı 
(%41,88) gerekçeleri ile ceza verildiği belirlenmiştir. Hekimlere ise en çok internet (%93,07) 
üzerinden verdikleri reklamlara, ticari amaç güttüğü (%34,65),  talep yarattığı (%29,70) ve tedavi 
öncesi veya sonrasına ait hasta görüntülerine yer verdiği (%19,80) gerekçeleri ile ceza verildiği 
saptanmıştır. 
 
Yıllara göre ceza nedenlerinin dağılımı incelendiğinde, 2013 yılında en çok ticari amaç güden 
(%37,32), tüketiciyi yanıltan ve aldatan (%24,65) ve talep yaratan (%21,83), 2014 yılında talep 
yaratan (%55,80) ve tüketiciyi yanıltan ve aldatan (%21,74), 2015 yılında haksız rekabet yaratan 
(%34,83) ve ticari amaç güden (%29,21), 2016 yılında ticari amaç güden (%37,30), haksız rekabet 
yaratan (%15,14) ve tüketiciyi yanıltan ve aldatan (%14,05) ve 2017 yılında ise ticari amaç güden 
(%26,22) ve hizmeti vermeye yetkisi olmayan kurum ve sağlık personelini içeren (%23,55) 
reklamların ceza aldığı saptanmıştır. 
 
4. Sonuç 

Bu çalışmada, Reklam Kurulu’nun her ay düzenli olarak yayınladığı ceza kararlarından, sağlık 
kategorisi altında yer alıp 2013-2017 yıllarını kapsayan kararlar, sektörde reklamı yapılan, reklamın 
yayınlandığı mecra, ceza nedeni, yasal dayanak, ceza türü ve varsa para cezası gibi birtakım 
kategoriler kapsamında içerik analizi ile incelenmiştir. Elde edilen toplam 868 reklam cezası 
kararlarının sırasıyla en fazla güzellik ve estetik merkezlerine, özel hastanelere ve hekimlere verildiği 
görülmüştür. Şantaş vd. (2017)’nin, 2011-2015 yılları arasında yayınlanmış ceza kararlarını incelediği 
çalışmada da reklam cezalarının en çok güzellik ve estetik merkezlerine, özel hastanelere ve hekimlere 
verildiği saptanmıştır. Güzellik ve estetik merkezlerinin yasal olarak yetkisi olmadığı hizmetleri 
vererek toplum sağlığını riske attığı, ruhsatlarında yer alan “güzellik merkezi” isimleri yerine “sağlık 
merkezi” ibaresini kullanarak tüketicileri yanılttığı, yetki alanı dışında birçok hizmet verdiği 
saptanmıştır. Çalışmalar da, yetkisi olmadığı halde güzellik ve estetik amaçlı hizmet veren kurum ve 
kişilerin sayısının fazla olduğunu ve bireylerin sağlığının olumsuz etkilendiğini ileri sürmektedir 
(Friedman vd., 2004; Atiyeh vd; 2008; Jalian vd., 2014; Hartmann vd., 2015; Hibler ve Rossi, 2015). 
 
Güzellik ve estetik merkezlerine verilen reklam cezaların bu denli fazla olması, gerekli denetimlerin 
yeterince yapılmadığını ve verilen cezaların yetersiz kaldığını düşündürmektedir. Ayrıca hem toplam 
hem de sağlık konulu reklam cezalarının sayısının yıllara göre dağılımı incelendiğinde, kademeli 
olarak bir artış olduğu görülmektedir. Dolayısıyla; hukuki düzenlemelerin, denetimlerin ve verilen 
cezaların yaptırımının artırılması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından 2017 yılında yayınlanan 
Sağlık İstatistikleri Yıllığı’na göre özel tıp merkezi ve polikliniklere olan müracaat 2012 yılından 
itibaren sürekli azalıştadır. Bu durumun, özel tıp merkezlerinin ve polikliniklerin daha fazla reklam 
yayınlamasında etkili olduğu düşünülebilir (Sağlık Bakanlığı, 2017). 
 
Reklamların yayınlandığı mecra göz önüne alındığında internetin öne çıktığı belirlenmiştir. Bu da; 
güncel, az masraflı, kolay erişilebilir ve bilginin hızlıca yayılabildiği bir yapıda olması, ölçme ve 
değerlendirmeye imkân tanıması, hedef kitle ile doğrudan iletişim kurabilmeye imkân tanıması gibi 
özellikleri nedeni ile internetin, geleneksel medyaya kıyasla daha güçlü bir konuma sahip olduğunu 
göstermektedir. Reklamlara ilişkin ceza nedenleri arasında en fazla, ticari amaç güden, tüketiciyi 
yanıltan ve aldatan, talep yaratan reklam kategorileri öne çıkmıştır. Kodlanan ceza kararları arasında 
yer alan bir kararda; afişte gülümseyen kadın fotoğrafı kullanılması gerekçesi ile reklamın talep 
yarattığı kararına varılmıştır. Bu ve bunun gibi bazı reklamlara, tüketiciyi yanıltmadığı, haksız rekabet 
yaratmadığı ve ilgili yasal çerçeveye aykırılık göstermediği takdirde izin verilmesi gerekmektedir. 
Ayrıca, tüketiciyi yanılttığı gerekçesi ile ceza kararı verilen sağlık reklamlarının, hasta veya hasta 
yakınlarının sağlığını tehlikeye atmasının önüne geçilmesi için sağlık okuryazarlığının geliştirilmesi, 
çeşitli mecralarda bireylerin bilgilendirilmesi adına birtakım faaliyetler gerçekleştirilmelidir. Geri 
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ödeme planlarının giderek daraldığı, cepten ödemelerin arttığı, çok sayıda özel sağlık kurumunun 
olduğu ve dolayısıyla da rekabetin arttığı ve hasta çekmenin zorlaştığı bu dönemde özel sağlık 
kurumlarının reklamlara ilişkin yasal düzenlemelere daha fazla özen göstermesi gerekmektedir. 
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İNTERNET GAZETELERİNDE YER ALAN TIBBİ HATALI 
UYGULAMA (MALPRAKTİS) HABERLERİNİN İNCELENMESİ 

Şebnem Aslan1 
Kubilay Özer2 

Özet 

Kitle iletişim araçlarının bireyler, gruplar ve topluluklar üzerinde geniş etkileri bulunmaktadır. Son yıllarda 
dünyada olduğu gibi Türkiye'de de internet gazeteciliğinin etki alanı artırmıştır. Basın yayın kuruluşları insanların 
bilinçlenmesi yönünde büyük görevler yerine getirmektedir. Tıbbi hatalar konusunda yapılan yayınlarda 
olumsuzlukların ön planda tutularak vurgulanması, sağlık çalışanları ve ülkemiz sağlık sistemi üzerine olumsuz 
etkileri bulunmaktadır. Bu nedenle çalışmada internet gazetelerine konu edilen tıbbi hata haberlerinin son üç yılda 
nasıl bir seyir izlediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Retrospektif kesitsel tanımlayıcı tipte olan araştırma 1 Ocak 2015-31 Haziran 2018tarihleri arasında tirajı yüksek 
gazete arşivlerinden taranan 228 haberle yapılmıştır. 

Sonuç olarak internet gazetelerine yansıyan haberlerin gün geçtikçe sayısının artmakta olduğu, malpraktis 
davalarında talep edilen tazminat rakamlarının son yıllarda 5-10 bin ¨ den 2.5 milyon¨ ile ifade edilen rakamlara 
ulaştığı görülmektedir. Haber kaynaklarının çoğunlukla ajans ve muhabirlerden oluştuğu, olayların haber değerini 
artırmak için magazinsel ve abartılı şekilde servis edildiği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İnternet 1, Gazete 2, Tıbbi Hata 3. 

INVESTIGATION OF İMPROPER MEDICAL APPLICATIONS (MALPRACTIS) IN INTERNET 
NEWSPAPERS 

Abstract 

The mass media have broad implications for individuals, groups and communities. In recent years, Turkey as well 
as in the world the circle of Internet Journalism has increased. Media organizations fulfill a great responsibility 
towards the awareness of the people. In the publications about medical errors by keeping negativity at the forefront 
of stress, has negative  

effects on health Professionals and the health system of our country. Forthisreason, it was aimed to determine the 
course of the medical errors reported in internet newspapers in the last three years. 

The retrospective cross-sectional descriptive study was conducted between January 1, 2015 and June 31, 2018, 
with 228 new sitems scanned from high-volume newspaper archives. 

As a result, the increasing number of news stories reflected in internet newspapers is increasing day by day, in 
malpractice cases, it is observed that the compensation figures demanded have reached 2.5 million words from 5-
10 thousand in recent years. News sources mostly consist of agencies and reporters, it has been determined that 
the events were served in a magazine and exaggerated way to increase the news value. 

Key Words:Internet 1,News 2, Malpractice 3, 

1 Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,  sebnemaslan27@hotmail.com 
2 Dr. Öğrenci, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, kubilayozer@hotmail.com 
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Giriş 

İletişim, mesajları yayan ve alan, insanlara anlamlı gelen her şeyin değişimi ve paylaşımı olup aynı 
zamanda toplumun temelini oluşturan sistem olarak görülmektedir (Erdoğan 2009). İlkel yöntemlere 
başlayan iletişim süreci başlangıçta yüz yüze bir olgu formundadır. Teknolojinin ve ekonominin 
gelişmesiyle zamanla kâğıt kalemle dönüşen iletişimin kullanım biçimindeki farklılık baskı teknolojisi, 
radyo ve televizyon derken uydu haberleşmesine kadar pek çok alana yayılmıştır. (Yüksel 2007, Kırık 
2017). İnternetin ortaya çıkması yeni gelişmeleri beraberinde getirmiştir. İnternet sayesinde ses, 
hareketli görüntü, metin ve resim gibi içerikler taşınabilir duruma gelmiştir. Bu yapısıyla internet, 
radyoyu, televizyonu, gazeteyi vb. aklımıza gelebilecek bütün iletişim türlerini ve araçlarını bünyesinde 
barındırmaya başlamıştır (Atabek 2003). 

Gelinen noktada kişilerarası iletişim giderek önemini kaybetmekte ve kitle iletişimi büyük popülarite 
kazanmaktadır. Kitle iletişimi, 15. yüzyılda matbaa aracılığı ile gerçekleşen devrimin ardından bugün 
dijitalleşme ile yeni bir döneme girilmiştir (Kalsın 2016). Son 10 yılda başta gelişmiş ülkeler olmak 
üzere Türkiye'de de kitle iletişim araçları ve internet gazeteciliği çok gelişme göstererek klasik 
gazeteciliğin önüne geçmeye başlamıştır. (Çakır 2007). Bu yeni dönemde geleneksel gazete, İnternet 
kanalıyla da okurlarına ulaşabilmektedirler. İnternet gazeteleri okurlara son dakika haberlerine hızlı 
ulaşım, online gazete arşivleri ve bu arşivlerdeki haberlere ulaşabilme gibi yeni olanaklar sunmaktadır. 
Ayrıca İnternet, gazeteleri güncellikten bir adım öteye taşıyarak okurlara gazeteleri ile iletişim olanağı 
da sağlayabilmektedir (Megep 2011). 

Günümüz kitle iletişim araçları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bireyin, grupların ve toplumların 
üzerindeki etkisi tartışılmaz durum olup (Bozalp 2007) dördüncü kuvvet olarak kabul edilmektedir. 
Kitle iletişim araçları, kısa vadede toplumların yönetimi ve yönlendirilmesinde, uzun vadede 
toplumların gelişmesi ile yasama, yürütme ve yargı güçlerinin kullanılma biçimlerinin 
şekillendirilmesinde önemli rol oynamaktadır (Erer 2013).  

Tıbbi uygulama hataları (malpraktis),son yıllarda basın-yayın organlarında giderek artan oranlarda 
gündeme gelmekte ve toplumun ilgisini çekmektedir. Basın-yayın organlarında konu alınan tıbbi 
uygulama hataları, kamuoyunun davranışlarını belirleme noktasında önemli ölçüde etkili olmaktadır 
(Ertem vd. 2009).  

Tıbbi Hatalı Uygulama (Malpraktis) 

Tıbbi hatalı uygulama (Malpraktis), latince “male” ve “prakxis” kelimelerinden türemiş olup “ kötü 
hatalı uygulama” anlamındadır. Bir meslek mensubunun, mesleğini uyguladığı sırada ortaya çıkan hata 
ve kusurlu hareketleri olarak tanımlanabilir (Çetin 2006, Hancocks 2005, Perry 2013). Tıbbi hatalı 
uygulama (Malpraktis), Dünya Tabipler Birliği’nin 1992 yılındaki 44. genel kurulunda “hekimin tedavi 
sırasında standart güncel uygulamayı yapmaması, beceri eksikliği veya hastaya gerekli tedaviyi 
vermemesi ile oluşan zarar” şeklinde tanımlanmıştır (Yorulmaz 2005, Pakiş 2006). 

McNutt ve arkadaşlarına göre tıbbi hata nedenleri üç farklı kategoride ele alınmalıdır. Bunlar; insan 
faktörleri, kurumsal faktörler ve teknik faktörlerdir (McNutt vd. 2002). 

İnsan faktörleri: Sağlık hizmeti sunanlarda yorgunluk hissisinin oluşması, yetersiz eğitim koşulları, 
güç ve denge kontrolünün azalması, yoğun mesai saatleri, tedavi edilen hasta sayısının artması, zaman 
ayarlamasının bozulması, yanlış kararların verilmesi, mantık dışı hataların ortaya konması, tartışmacı 
kişiliğin varlığı insan faktörünün unsurlarıdır (Özer ve ark 2015). 

Kurumsal faktörler: Sağlık hizmeti sunan kurumlarda iş yeri yapısının yetersizliği dizayn ve mekan 
eksiklikleri, yönetim politikalarının düzensizliği, idari ve finansal yapı, liderlik konumundaki kişilerle 
yaşanan problemler, geri bildirimler, yetersiz politika oluşturma, yanlış personel dağılımı, kalifiye 
personel eksikliği ise kurumsal faktörlerdir (Top ve ark 2008).. 

Teknik faktörler: Teknik faktörlere bakıldığında ise, bunlar; otomasyon sistemlerinde yetersizlikler, 
cihaz ve teknoloji yetersizlikleri, karar vermede destek eksiklikleri, ilaç ve malzeme eksiklikleri, 
karmaşık sistemsel koordinasyon, entegrasyon eksikliği ve dış etkenlerdir (Karataş ve Yakıncı 2010). 
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Ülkemizde ve dünyada tıbbi malpraktis davalarının giderek arttığı yapılan retrospektif çalışmalardan 
anlaşılmaktadır.(Mello vd. 2010, Aydaş 2014,Catino 2014, Gökşen 2014, Selçuk 2015).2000 Yılında 
tartışılmaya açılan ve Malpraktis Yasası olarak bilinen “Tıbbi Hizmetlerin Kötü Uygulanmasından 
Doğan Sorumluluk Kanun Tasarısı” ülkemizde tıbbi hatalar konusunda hassasiyetin gösterilmeye 
başlandığının ilk işareti olarak kabul edilebilir. Tasarının 26. Maddesinde “Sağlık çalışanları ile hasta 
arasındaki ilişkide, tıbbi kötü uygulamadan dolayı zarar meydana geldiğinde hukuki sorumluluk doğar. 
Sağlık çalışanları, tıbbi kötü uygulama durumlarında sağlık kurum ve kuruluşu ile birlikte müteselsilen 
sorumludur. Yanlış uygulamayı bilerek gerekli tedbirleri almayan ve idareye bildirim yapmayan sağlık 
personelleri ve amir konumundaki kimseler doğacak sonuçtan kusurları ölçüsünde birlikte sorumlu 
olurlar. Hekimin hukuki sorumluluğu, yükümlülüklerini yerine getirmesi bakımından kendisine 
yardımcı olan diğer sağlık personelinin hizmetlerini de kapsar. Hekimin ilgili sağlık personeline kusuru 
oranında rücu hakkı saklıdır.” denilmektedir (Dokuz Eylül Üniversitesi 2018). Her ne kadar kanun 
tasarısı yürürlüğe girmese de 1 Haziran 2005 tarihinde hekimleri de ilgilendiren düzenlemelerle 
yürürlüğe giren yeni TCK ve 2010 yılında Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk 
Sigorta Sistemi uygulamasına geçilmesiyle davaların sayısı ve davaya konu olan tazminat miktarlarında 
önemli artışların olduğu görülmektedir. (Ersoy 2004, Erer 2010, Catino 2014, Resmi gazete 2010). 

Ülkemizde tıbbi malpraktiskonusundaaz sayıda çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışmaların bazılarında 
hekimlerin malpraktis haberleri karşısında duygulanım durumları incelenmiştir. Hekimlerin “Malpraktis 
davaları medyada fazlaca yer buldukça tıbbi uygulamalarında tedirginlik hissettiklerini” bildirdikleri 
çalışmalara ait bulgular Tablo 1 de verilmiştir. 

Tablo 1. Hekimlerden Malpraktis davaları medyada fazlaca yer buldukça tıbbi uygulamalarında 
tedirginlik hissettiklerini bildirdikleri oranlar. 

Çalışmayı yapan Yıl Oran 

Selçuk 2015 %77,8 

Başer vd.(a) 2014 %98,5 

Başer vd.(b) 2014 %78,1 

Kaynak(Başer vd. 2014a, Başer vd. 2014b, Selçuk 2015) 

Medyada reyting amacıyla yada bilemediğimiz başka nedenlerle sıkça sıradan tıbbi vakalar bile "skandal 
var" başlığı ile büyük yer ve zaman ayrılmaktadır (Selçuk 2015). Medyada “sağlıkta skandal” başlığı 
altında verilen haberlerin, sonuçları kesinleşmeden verilmesi, kesinleşen sonuçların ise sadece hasta 
lehinde olanların ön planda tutulması, sağlık çalışanlarının zor durumda kalmalarına yol açmaktadır 
(Gökşen 2014). Malpraktis davalarından elde edilen yüksek tazminatların medyada geniş yer bulması 
hastaların kar amaçlı olarak dava etme eğilimine neden olabilmektedir (Aydaş 2014). Medya hekimlerin 
yeteneğini, bilgisini, hastasına davranış ve yaklaşımını sorgulayan olumsuz tutumu ile hastaları 
hekimlere karşı dava açmaya teşvik etmektedir(Gökşen 2014). 

Ülkemizde kitle iletişim araçları toplum hayatına yön veren çok önemli kuruluşlardır. Yazılı ve görsel 
medyada yapılan yayınlarda, vurgu yapılarak olumsuz davranışları ön planda tutulması meslek etiği ve 
kuralları içerisinde çalışan tüm sağlık çalışanlarının da suçlu olarak görülmesine neden olmaktadır. 
Ülkemizde yapılan tıbbi uygulama hatalarından haberdar olma hakkına sahip olan insanların 
bilinçlenmesi hasta haklarını sorgulamaları açısından, basın-yayın organlarına büyük görevler 
düşmektedir. Son zamanlarda mevcut problemin gündeme getirildiği haberlerinhastaların seslerini 
yükseltmeye ve hekime karşı dava açmaya teşvik eder nitelikler taşıması, bu konuda herhangi bir 
kontrolün olmaması hekimlere mesleklerini icra ederken olumsuz etkilerinin olduğu doktrinde genel 
kabul görmektedir (Ertem vd. 2009, Erer 2010, Aydaş2014, Gökşen 2014, Selçuk 2015). 

Bu doğrultuda baktığımız zaman yaptığımız çalışmanın amacı, gazetelerde konu edilen tıbbi hata 
haberlerinin son üç yılda nasıl bir seyir izlediğinin belirlenmesidir.  
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2. Yöntem

Retrospektif, kesitsel ve tanımlayıcı tipte olan araştırma Basın İlan Kurumu Konya Şube 
Müdürlüğünden 2018 yılı Nisan ayı verilerine göre Türkiye’de yayın yapan arşivine internet aracılığı 
ile ulaşılabilen baskı sayısı yüksek olan ilk 10 gazetede yapılmıştır. 2018 yılı Mayıs ve Haziran aylarında 
gazetelerin web sayfalarında arama motorları vasıtasıyla 1 Ocak 2015, 31 Haziran 2018 tarihleri 
arasında yayınlanan haberler incelenmiştir. Arama motoruna “Doktor hatası, yanlış tedavi, hatalı 
ameliyat, sakat bıraktı” anahtar sözcükleri girilerek ulaşılan haberler ele alınarak SPSS programına giriş 
yapılmıştır. 

Çalışmanın evreni ilgili tarihlerdeki gazete haberlerini kapsamakta olup tarama sonucunda ulaşılan 
haberlerden mükerrer haberler çıkarıldıktan sonra kalan 228 haber örneklemi oluşturmuştur. 

Malpraktis ile ulaşılan haberler yayın ve oluş yılı, tipi, kaynağı, içeriği, toplumsal kazan, fotoğraf, hatalı 
uygulamayı yapan kişi, hatalı uygulamanın yapıldığı kurum ve klinik, yurtsal ve coğrafi dağılım, hatalı 
uygulama türü, hatalı uygulamaya maruz kalan kişinin son durumu, hatayı yapan kişiye uygulanan 
yaptırım, tazminatla sonuçlanmıştır. Davaların yıllara ve tazminat tutarlarına göre dağılımı başlıkları 
altında incelenmiş olup, sayı ve yüzdelik dilimler dâhilinde analiz edilmiştir. 

3. Bulgular

Araştırmanın yapıldığı gazetelerde tıbbi hatalara ilişkin 228 haber ulaşılarak incelenmiştir.Üç yılı 
kapsayan araştırma süresince yalnızca 228 habere ulaşılması, belirlenen yıllarda malpraktis 
uygulamalarının yalnızca 228 adet olduğu göstermemektedir. Son yıllardaresmi kurum ya da 
kuruluşlardanmalpraktisle ilgili istatistik açıklanmamıştır. Ancak İstanbul Tabip Odasının (2016) 
verilerine göre Adli tıp kurumu 1. İhtisas dairesinde 2015 yıllında1148, 2. İhtisas dairesinde 2000 adet 
malpraktis ile ilgili toplam 3148 tane karar verilen dosya olduğu bildirilmiştir (İ.T.O. 2016). Bu 
bağlamda gazetelere yansıyan haber sayısı çok düşük olduğu gözlemlenmektedir. 

Tablo 2.Gazetelerde yer alan malpraktishaberlerinin yayın yıllı ve hatalı uygulamanın meydana 
geldiği yılları göre dağılımı. 

Haberin yayın yılı Sayı % 
2018* 53 23,2 
2017 71 31,2 
2016 52 22,8 
2015 52 22,8 
Toplam 228 100 
Hatalı uygulamanın meydana geldiği yıl Sayı % 
2015-2018* 148 64,9 
2011-2014 40 17,6 
2007-2010 32 14,0 
<   -2006 8 3,5 
Toplam 228 100 

*2018 yılı Haziran sonu itibari ile 6 aylık haber sayılarının toplamıdır.

Tablo 2’de görüldüğü gibi gazetelerde yer alan haberlerin yayın yılana göre dağılımı 2018 yılı 53 
(%23,2), 2017 yılı 71 (%31,1), 2016 yılı 52 (%22,8), 2015 yılı 52 (22,8) olarak görülmektedir. 2018 
yılının ilk altı aylık verileri olduğu göz ardı edilirse haberlere yansıyan dava sayılarının neredeyse eşit 
oranda olduğu görülmektedir. Hatalı uygulamanın meydana geldiği yıllar ise 2015-2018 148 adet 
(%64,9), 2011-2014 40 adet ( %17,6), 2007-2010 32 adet (%14,5) ve 2006 ve öncesi yıllara ait 8 adet 
(%3,5) haber olduğu belirlenmiştir.Malpraktis haber sayısının 2006 yılından itibaren artışlar kaydettiği 
görülmektedir.  
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Tablo 3. Gazetelerde yer alan haberlerin tipine göre dağılımı 

Değişken Sayı % 
Güncel 192 84,2 
Köşe yazısı 24 10,6 
Röportaj 10 4,4 
Meslek kuruluşu bildiri 2 0,8 
Toplam 228 100 

Tablo 3’de Malpraktis uygulamaları ile ilgili haberlerin192’sinin (%84,2) güncel haberler, 24’ünün 
(%10,6) köşe yazısı, 10’unun (% 4,4) röportaj olduğu ve 2’sinin (%0,8) meslek kuruluşu bildirisi 
şeklinde olduğu belirlenmiştir.Köşe yazısı ve meslek kuruluşu bildirilerinin halkı bilinçlendirmek için 
yapıldığı sağlıklı bilgiler içerdiği göz önüne alındığında bu haber oranı %11 olarak belirlenmiştir. 

Tablo 4. Gazetelerde yer alan haberlerin kaynağına göre dağılımı 

Değişken Sayı % 
Ajans/ muhabir 119 52,2 
Hasta Yakını 63 27,6 
Sağlık Personeli 26 11,4 
Hasta 20 8,8 
Toplam 228 100 

Tablo 4’de gazete yer alan haberlerin kaynağına göre dağılımı incelendiğinde; 119adet (%52) 
ajans/muhabir, 63 adet (%27,6) hasta yakını, 26 adet (%11,4) sağlık personeli, 20 adet (%8,8) hasta 
olduğu belirlenmiştir. 

Tablo 5. Gazetelerde yer alan haberlerin içeriğine göre dağılımı 
Değişken Sayı % 
Doğru ama yetersiz 89 39,0 
Yeterli 77 33,8 
Abartılı 62 27,2 
Toplam 228 100 

Tablo 5’de gazetelerde yer alan haberlerin 89’u (%39,0) içerik bakımından yetersiz, 77’si (%33,8) 
yeterli, 62’si (%27,2) içerik bakımından abartılı olduğu belirlenmiştir. Yüzdelik dağılımlardan 
%62,2’lik haber içeriğinin yetersiz ve abartılı olduğu dolayısıyla bu konuda basının sorumluluk bilinci 
ile hareket etmesinin toplum ve sağlık sistemimiz için daha iyi sonuçlar vereceğini söylenebilir. 

Tablo 6 Gazetelerde yer alan haberlerin toplumsal kazanım bakımından dağılımı 
Değişken Sayı % 
Magazinsel 87 38,2 
Toplumu yanıltıcı 83 36,4 
Toplumu bilgilendirici 58 25,4 
Toplam 228 100 

Gazetelerde yer alan haberlerin toplumsal kazanım bakımından değerlendirildiği Tablo 6’ya 
bakıldığında, çalışmaya konu olan haberlerin 87’sinin (%38,2) magazin ağırlıklı, 83’ünün (%36,4) 
toplumu yanıltıcı ve 58’inin (%25,4) toplumu bilgilendirici olduğu belirlenmiştir. Toplumu 
bilgilendirici türden haberlerin sayının düşük olduğu görülmektedir. 
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Tablo 7 Gazetelerde yer alan haberlerin fotoğraflar bakımından incelenmesi 
Değişken Sayı % 
Haberin fotoğrafı 

Var 209 91,7 
Yok 19 8,3 

Fotoğrafın konu ile ilgisi 
Var 107 46,9 
Yok 121 53,1 

Toplam 228 100 

Tablo 7’de gazetelerde yer alan haberlerin fotoğrafları bakımından dağılımına bakıldığında 209 (%91,7) 
haberin fotoğrafının olduğunu 19’unun (%8,3) olmadığı ve 107’sinin (%46,9) haber fotoğrafının haber 
konusu ile ilişkili, 121’inin (%53,4) fotoğrafın konu ile ilişkisinin olmadığı saptanmıştır. 

Tablo 8. Gazetelerde yer alan haberlerin hatalı uygulamayı yapan kişi değişkenine göre dağılımı 
Değişken Sayı % 
Doktor 91 45,0 
Doktor Laboratuvar Hastane 55 27,2 
Ameliyathane ekibi 19 10,0 
Doktor Hemşire 17 8,4 
Hemşire 9 4,4 
Diş doktoru 6 2,7 
Belirsiz 5 2,3 
Toplam 202 100 

Tablo 8’de araştırma kapsamındaki gazetelerde yeralan malpraktis ile ilgili haberlerde tıbbihataları 
yapan kişilerin 91’lik (%45,0) kısmını hekimler oluşturmaktadır. Bunu takibenyapılan tıbbi hataların 
55’inden (% 27,2)doktor, laboratuar ve hastane olduğu görülmektedir.Hatalı uygulamayı yapan diğer 
gruplar ise, ameliyathane ekibi, 19 (%10,0), hekimve hemşireler, 17 (%8,4), hemşire, 9 (%4,4), diş 
hekimi 6 (%2.4) olarak dağılım göstermektedir. 

Tablo 9. Gazetelerde yer alan haberlerin hatalı uygulamanın yapıldığı kurum değişkenine göre 
dağılımı 

Değişken Sayı % 
Özel 70 34,6 
Belirsiz 58 28,7 
Devlet 52 25,7 
Üniversite 22 11,0 
Toplam 202 100 

Tablo 9’da hatalı uygulamanın yapıldığı kurumlar incelenmiştir. İnternet gazetelerinde yer alan 
haberlere göre 70 (%34,6) hatalı uygulamanın özel hastanelerde, 58’inin (%28,7) hangi kurumda 
olduğunun belirlenemediği, 55’inin (%25,7) devlet hastanesinde, 22’sinin (%11,0) üniversite 
hastanelerinde olduğu belirlenmiştir.İnternet gazetelerine yansıyan tıbbi hata haberlerinin çoğunun özel 
hastanelerde olduğu görülmektedir. 
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Tablo 10 Gazetelerde yer alan haberlerin hatalı uygulamanın yapıldığı klinik değişkenine göre 
dağılımı 

Değişken Sayı % 
Genel cerrahi 29 14,4 
Kadın doğum 28 13,9 
Belirsiz 25 12,4 
Beyin cerrahi 20 9,9 
Acil 17 8,4 
Çocuk 17 8,4 
Ortopedi 15 7,4 
Dahili 8 4,0 
Estetik 8 4,0 
Üroloji 7 3,5 
Diş hekimliği 6 3,0 
Göz 5 2,5 
Onkoloji 5 2,5 
Kardiyoloji 4 2,0 
Laboratuvar 4 2,0 
Anestezi 2 1,0 
Kalp damar cerrahi 2 1,0 
Toplam 202 100 

Gazetelerde yer alan haberlerin hatanın uygulandığı klinik alanına ilişkin veriler Tablo 10’da verilmiştir. 
25 (%12,4) habere konu olan klinik belirlenemez iken 29’unda (%14,4) genel cerrahi ilk sırayı almıştır. 
28 (%13,9) kadın doğum ikinci sırayı alırken 20 vakayla (%9,9) beyin cerrahi kadın doğumu izlemiştir. 
17’lik (%8,4) kısımla acil servis ve çocuk 6. ve 7. sırada yer almışlardır. Dâhiliye ve estetik haberleri 8 
adet vaka ile %4,4 oranında yer almıştır. Üroloji 7 (%3,5), diş hekimliği 6 (%3,0), göz 5 (%2,5), onkoloji 
5 (%2,5), kardiyoloji 4 (%2,0), laboratuar 4 (%2,0), anestezi 2 (%1,0) ve kalp damar cerrahi 2 (%1,0) 
habere konu olduğu belirlenmiştir.  

Tablo 11. Gazetelerde yer alan haberlerin kaynağının coğrafi bölgeler ile yurt içi/dışı olarak dağılımı 
Değişken Sayı % 
Haberlerin kaynağı 

Yurtiçi 210 92,1 
Yurtdışı 18 7,9 

Haberlerin coğrafi bölgelere dağılımı 
Marmara 62 27,2 
Akdeniz 45 19,7 

Karadeniz 23 10,1 
Ege 22 9,6 

İç Anadolu 15 6,6 
Doğu Anadolu 13 5,7 

Güneydoğu Anadolu 4 1,8 
Toplam 228 100 

Tablo 11’de görüldüğü üzere gazetelerde yer alan haberlerin 210 tanesi (%92,1) yurtiçinde 
gerçekleşmiştir. 18’inin (%7,9) yurt dışında olduğu belirlenmiştir. Haberlerin coğrafik dağılımları ise 
62 (%27,2) Marmara, 45 (%19,7) Akdeniz, 23 (%10,1) Karadeniz, 22 (9,6) Ege, 15 (%6,6) İç Anadolu, 
13 (%5,7) Doğu Anadolu, 4 (%1,8) Güneydoğu Anadolu bölgesi olarak dağılım göstermiştir. 
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Tablo 12. Gazetelerde yer alan haberlerde hatalı uygulama türünün dağılımı 
Değişken Sayı % 
Hatalı ameliyat 59 29,2 
İhmalkârlık 49 24,3 
Tedbirsizlik 35 17,3 
Dikkatsizlik 21 10,4 
Yanlış ilaç 16 7,9 
Yanlış tanı 10 5,0 
Bilgi eksikliği 7 3,5 
Yanlış kan 5 2,5 
Toplam 202 100 

Hatanın uygulandığı klinik alana Tablo 12’de bakıldığında ise hesaplanan istatistiksel bulgularda 
59’unun (%29,2)hatalı ameliyat,49’unun (%24,3) ihmalkârlık, 35’ininin (%17,3) tedbirsizlik, 21’ininin 
(%10,4) dikkatsizlik, 16’sının (%7,9) yanlış ilaç, 10’ununun (%5,0) yanlış tanı, 7’sinin (%3,5) bilgi 
eksikliği ve 5’ininin (%2,5) yanlış kan verme sonucu oluştuğu görülmektedir. 

Tablo 13. Gazetelerde yer alan haberlerde hatalı uygulamaya maruz kalan kişinin son durumunun 
dağılımı 

Değişken Sayı % 
Sakatlık 84 41,6 
Ölüm 58 28,7 
Belirsiz 28 13,9 
Haliyle 15 7,4 
Hastalık genel durumu kötü 13 6,4 
Bulaşıcı hastalık 4 2,0 
Toplam 202 100 

Hatalı uygulamaya maruz kalan kişilerin son durumunun ele alındığı Tablo 13 incelendiğinde, haberlere 
konu olan 84 (%41,6) kişinin sakatlık yaşadığı görülmektedir. 58 (%28,4) kişinin hatalı uygulama 
sonucu hayatını kaybettiği, 28 (%13,9) vakanın akıbetinin belli olmadığı, 15 (%7,4) kişinin haliyle iyi 
olduğu, 13 (%6,4) ünün hastalık nedeniyle genel durumunun kötü olduğu ve 4 (%2,0) kişinin tehlikeli 
bulaşıcı hastalığa maruz kaldığı belirlenmiştir. 

Tablo 14. Gazetelerde yer alan haberlerde hatayı yapan kişiye uygulanan yaptırımların dağılımı. 
Değişken Sayı % 
Yargıya intikal etmiş dava devam ediyor 87 43,1 
Belirsiz 39 19,3 
Tazminat 36 17,8 
Soruşturma izni yok 13 6,4 
Takipsizlik 10 5,0 
Hapis 7 3,5 
Görevden men 6 3,0 
Kademe ilerlemesinin durdurulması 4 2,0 
Toplam 202 100 

Örnekleme dâhil olan haberlerin incelenmesinde yapılan hataların tamamının yargıya intikal ettiği 
görülmüştür. Tablo 14 incelediğinde, 87 (%43,1) oranında yargıya intikal eden davaların devam etmekte 
olduğu, 39 (%19,3) vakanın akıbetinin belirsiz olduğu, idare tarafından soruşturma izni verilmeyen 13 
(%6,4) vakanın tamamının yeniden yargıya taşındığı vurgulanarak haber yapıldığı belirlenmiştir. Dava 
sonucu habere yansıyan 76 (%37,0) vakada dava sonucunun açıklandığı, bunlardan 36 (%17,8) vakada 
tazminat, 10 (%5,0) vakada takipsizlik, 7 (%3,5) vakada hapis, 6 (%3,0) vakada görevden men, 4 vakada 
(%2,0) kademe ilerlemesinin durdurulması kararı verildiği saptanmıştır. 
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Tablo 15. Gazetelerde yer alan malpraktis haberlerinden tablo 13 ‘de tazminatla sonuçlanmış 
davaların yıllara ve tazminat tutarlarına göre dağılımı 

Değişken Sayı Tazminat aralığı¨ 
2015-2018* 15 730.000-2.500.000 
2011-2014 8 416.000-2.200.000 
2007-2010 6 30.000-220.000 

-2006 7 5.000-30.000 
Toplam 36 

Tablo 15’de gazetelerde yer alan malpraktis haberlerinden Tablo 13‘de tazminatla sonuçlanmış 
davaların yıllara ve tazminat tutarlarına göre dağılımı incelendiğinde, 2006 yılı ve öncesi olan ve habere 
yansıyan malpraktis haberlerinin sayısın 7 tane olduğu ve tazminat tutarının 5.000¨-30.000¨ aralığında 
olduğu görülmektedir. 2007-2010 yılları arasında 6 tane vakada tazminat tutarları 30.00¨-220.000¨ 
arasında olduğu, 2011-2014 yılları arasında 8 tane haber olduğu ve tazminat miktarlarının 416.000¨-
2.200.000¨aralığına yükseldiği, 2015-2018 yılları arasında haber sayısının 15’e ulaştığı ve tazminat 
miktarının 730.000¨- 2.500.000¨ aralığına yükseldiği görülmektedir. 

4. Sonuç

Sonuç olarak internet gazetelerine yansıyan haberlerin sayısının gün geçtikçe artmakta olduğu, 
malpraktis davalarında talep edilen tazminat rakamlarının son yıllarda 5-10 binden¨2.5milyon¨ ile ifade 
edilenrakamlara ulaştığı görülmektedir. Haberkaynaklarının çoğunlukla ajans ve muhabirlerden 
oluştuğu ve olayların haber değerini artırmak için magazinsel ve abartılı bir şekilde servis edildiği tespit 
edilmiştir.Toplumu bilgilendirici nitelikte olan ve kaynağın hekimler ve meslek kuruluşları olduğu köşe 
yazısı niteliğindeki haberlerin sayısının azlığı toplumu bilgilendirme işlevi için yetersiz 
kalacağıdüşünülmektedir. 

Son 15 yılda ülkemizin sağlık ortamı ve sağlık politikaları birlikte değerlendirildiğinde gazetelere 
yansıyan malpraktis haberlerde en küçük bir hatanın bile “sağlık skandalı” olarak günlerce medyada yer 
bulduğu, ölüm ve sakatlıkla sonuçlanan olayların öne çıkarıldığı, şikâyete konu olan ve yetkili 
makamlarca soruşturma iznine gerek görülmeyen vakaların mahkemeye taşınabileceğinin vurgulandığı 
belirlenmiştir. Bu haliyle medyanın hekimlere ve sağlık çalışanlarını karşı olumsuz bir tutum içinde 
olduğu görülmektedir. 

Tıbbi hatalarsağlık sistemlerinin işlevsel göstergelerinden birisi olarak ele alınmalıdır.Ortaya çıkan tıbbi 
hatalar öncelikle teknik, kurumsal ve insani faktörlerle değerlendirilmelidir.Objektif kriterlerde 
değerlendirme sonucunda elde edilen bulgularla, tıbbi hataların azaltılarak ortadan 
kaldırılmasıhedeflenmelidir. 

Konunun medyaya taşınması gündem yaratarak paydaşlar tarafından tartışılmasını ve kısa sürede çözüm 
mekanizmalarının devreye girmesini sağlayacaktır. Ancak medya tarafından tıbbi hatalar abartılarak 
servis edildiğinde toplumun sağlık sistemine ve hekimlere olan güvenin azalmasına neden olmaktadır. 
Bu durumun sağlık çalışanı ve özellikle hekimler tarafına yansıması ise hekimleri mesleklerini icra 
ederken endişelenmelerine sebep olduğu bilinmektedir (Towse ve Danzon 1999). Bunların hepsi birlikte 
ele alındığında kamusal ve bireysel kayıplara neden olacağı açıkça görülmektedir. 

Bu nedenle temel sorumluluğu kamuyu bilgilendirmek olan medyanın, etik değerlerin ışığında hareket 
etmesi gerekmektedir. Hastayı korku ve paniğe sürükleyebilecek haberlerden uzak durulmalıdır. Hastayı 
bilinçlendirecek hasta-hekim iletişimini kolaylaştıracak haberlere ağırlık verilmelidir. Sonuçlanmamış 
davalar, tıbbi hatalar ve yüksek maddi tazminat beklentilerine sebep olan haberlerin denetlenerek 
medyada geniş yer bulması engellenmelidir. Sorumsuz davrananlara caydırıcı ve etkili önlemler 
alınmalıdır. 
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SAĞLIK KURULUŞLARINDA HALKLA İLİŞKİLERİN YENİ BOYUTU 
“HAYIRSEVERLİK” 
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İbrahim Barın1 
Özcan Özyurt 2 
Mustafa Çalış 3 

Özet 

Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkilerin uygulanma nedenlerinden biri de kamu kaynaklarının kısıtlı olması ve 
finansman ihtiyacıdır. Bu ihtiyacın sağlanmasında halkla ilişkilerin rolü büyüktür. Bu çalışmada halkla ilişkilerin 
hayırseverlerle olan yakın ilişkisi sonucunda hastaneye sağladıkları katkılar değerlendirilmiştir. Hayırseverlerin; 
hayırseverlik özellikleri, hayırseverlik nedenleri, hayır yapma çeşidi, katkıyı kim için yaptığı,  katkının çeşidi ve 
daha önceden katkı yapıp yapmadığı gibi özellikler sayesinde hayırseverlerin profilini ortaya çıkartmak 
hedeflenmiştir. İstatistiksel analizde, yüzde dağılımı ve pearson ki-kare testi uygulanmıştır. Anlamlılık düzeyi 
p<0.03 kabul edilmiştir. 

Kuruma katkı sağlayan hayırseverlerin büyük bir çoğunluğu gerçek kişilerdir. Mesleklere göre işletmeci ve 
işadamları çoğunluktadır, katkıyı en çok “Anne-Baba” ve “Kendisi” için yapmışlardır. Hayırseverler çoğunlukla 
özel oda tefrişatında bulunmuşlar, Hayır yapma nedenleri ise “Topluma Katkı ve Dini Güdü” dür. Katkı Tutarı 
ile Katkıyı Kim İçin Yaptı, Katkısı, Hayır Nedeni arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur.   

Hayırseverlerin hastaneye yapmış oldukları katkılar ile hayırseverler doyuma ulaşmakta, sağlık kuruluşları da 
ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bu durum hayırseverleri, kurumu ve hizmet alanlarını memnun etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Halkla İlişkiler, Hayırseverlik, Katkı, Bağış 

NEW DIMENSION OF PUBLIC RELATIONS IN HEALTHCARE ORGANIZATIONS 
“BENEVOLENCE” 

ERCIYES MEDICINE SAMPLE 

Abstract 

One of the reason for public relations application in health organisations is limited public funding and financial 
needs. Public relations’ role is major for satisfying this need. In this study, the contributions to the hospital  that 
is made as a result of close relation between benefactors and public relations was evaluated. It has been aimed to 
reveal the profile of benefactors by features such as; benefactor characteristics, reasons for benevolence, 
benevolence types, for whom the contribution was done, contribution type and if the person ever done contribution 
before. In the statistical analysis, percentage distribution and pearson chi square test were implemented.The 
significance level accepted as p<0.03 

The large majority of the benefactors who contributed to institution are real persons. According to the occupations 
business managers and businessmen are predominant; they contributed most for “The Parents”and “on their 
own”. The benefactors have generally done the private room furnishing. The benevolence reasons are 
“Contribution to Society and Religional Impetus”. The difference between The Benevolence Amount and For 
whom the contribution was done, Contribution and The Reason for Contribution considered meaningful in terms 
of statistics. 

Along with the contributions of the benefactors, they achieve satisfaction and the health organisations supply the 
needs.This situation pleases benefactors, institution and service fields.  

Keywords: Public Relations, Benevolence, Contribution, Donation 
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GİRİŞ 

Sağlık sunucularının hedef kitlelerine en iyi sağlık hizmeti verebilmelerinin ön şartı fiziki yapılanma, 
uzman hekim, sağlık personeli ve tıbbi donanımdan oluşmaktadır. Resmi sağlık kuruluşları fiziki şartları 
ve tıbbi donanımlarının büyük bir çoğunluğunu kamu imkânlarıyla temin etmektedir. Hastanelerde 
halkla ilişkilerin uygulanma nedenlerinden biride kamu kaynaklarının kısıtlı olması nedeniyle finansal 
destek bulmaktır. İşletmelerin kendi bünyelerinde oluşturdukları halkla ilişkiler politika ve 
uygulamalarından başta ekonomik içerikli olmak üzere birçok beklentileri vardır (Sabuncuoğlu, 
1998:52). Bu amaçla halkla ilişkilerin hayırseverlerle olan ilişkileri önem arz etmektedir. Sağlık 
kuruluşları kamu imkânlarının yanı sıra bazı ihtiyaçlarını; vakıflar, özel şirketler, dernekler ve gerçek 
kişilerin katkılarıyla karşılayabilmektedir.    

Halkla ilişkiler, sağlık kuruluşları ile hayırseverler arasındaki köprüdür. Hayırseverlerin hastane ile 
sürekli iletişim ve etkileşimlerini halkla ilişkiler sağlamaktadır. F. Jefkins (1994:7), Halkla ilişkiler, 
örgütle hedef kitle arasında iyi niyet ve ortak bir ortam oluşturmak ve geliştirmek için gösterilen planlı 
ve örgütlü bir çabadır. Hayırseverlerle yapılan görüşmeler, bağışlar, protokoller ve iki yönlü ilişkiler, 
halkla ilişkileri yeni bir boyut kazandırmaktadır. Bu çalışmada halkla ilişkilerin hayırseverlerle yakın 
ilişkisi sonucunda hastaneye sağladıkları katkılar ile hayırseverlerin profili ortaya çıkartılmaya 
çalışılmıştır.       

Kişiler, sağlığını korumak veya bozulan sağlığını düzeltmek için her yolu denemektedir. Bu uğraşlar 
içerisinde bulunan kişiler, daha hassas bir konumdadır. Bu hassasiyet onları, farklı tutum ve davranış 
içerisine sokmaktadır (Uludağ, 2008:13). Hastane ile ilişkisi olan hastalar ve hasta yakınları 
hassasiyetlerini de değerlendirerek, hastanede eksik gördüklerini, maddi imkânları ile tamamlamak 
istemektedirler. Bu katkının amacı; kişisel tatmin, topluma katkı, gelenek ve göreneklere uyma, dini 
güdü ve kuruma katkı olarak değişebilmektedir. Sarıyer (2011), bireyleri hayırseverliğe yönelten 
nedenleri; psikolojik, dine dayalı, gelenek ve görenekler şeklinde gruplandırmıştır.  

Maddi durumu iyi olan kişiler hastanenin ihtiyacı olan tıbbi cihazları almakta, özel oda, klinik, poliklinik 
veya bölüm tefrişatları ile bina veya hastane binası yaptırmaktadırlar. Bu eksikliklerin karşılanması için 
başlangıçtan sonuna kadarki süreçte halkla ilişkiler aktif olarak görev almaktadır. Katkının sağlanması 
sonrasında bağış ve hayırseverlik kavramları ön plana çıkmaktadır. Türk Dil Kurumu’na göre 
hayırseverlik “Yoksullara, düşkünlere, yardıma muhtaç olanlara iyilik ve yardım etmesini seven, 
iyiliksever, yardımsever, hayırperver” olarak tanımlanmıştır (TDK, 2018).  

Dilimizde hayırseverlik kavramı çoğunlukla tarihi gelişimi sebebiyle bireylerin dini, vicdani ve/veya 
duygusal güdülerinden hareketle yaptıkları yardım faaliyetlerini çağrıştırmaktadır (Bikmen ve 
Meydanoğlu, 2006:8).  

Adil bir insan sadece diğerlerine karşı hayırseverlik hissi gütmez ayrıca diğerlerinin iyiliği için 
girişimlerde de bulunur (Kahveci, 2008:263). Hayırseverlik, dinen, vicdanen, madden yapılabilecek bir 
katkıdır. Başçı (2007), hayırseverliği insani bir değer olarak nitelendirerek insanların aileleri 
dışındakilere yardım etmesi olarak ifade etmiştir.  

Hayırseverlik, ortak faydanın desteklenmesi için yapılan “gönüllü bağış” demektir (Balıkçıoğlu ve 
Karacaoğlu, 2007:124). Bireylerin aile yakınları, komşular ya da tanımadıkları bireylere ya da 
kurumlara yaptıkları her türlü bağış, yardım, iyilik, destek vb. bireysel hayırseverliktir. Bu tür 
hayırseverlik, bireylerin dinî, vicdanî ya da duygusal güdülerinden hareketle yaptıkları yardım 
faaliyetleridir. (Sarıyer, 2011:258).  

Toplumda yardıma ihtiyacı olanlara yapılan cömert bir davranış şeklinde gerçekleştirilebileceği gibi 
işletmenin yöneticiler ve çalışanlar bazında faydalı olduğuna inandığı veya işletmeye yarar 
sağlayabileceğini düşündüğü sosyal olaylara yönelik de yapılabilir (Raiborn vd. 2003:47). Pazarlama 
ile bağlantılı olarak kurumsal hayırseverliğin amaçlarından bazıları; isletmenin tanınırlığını artırma, 
kurumsal imajını geliştirme ve kamuoyunun olumsuz bakısını olumluya çevirmek gibi nedenlerden 
kaynaklanmaktadır (Ricks, 2005:121). 
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Sağlık kuruluşlarının hayırseverlerle olan ilişkilerinde halkla ilişkiler lokomotif olarak görev 
yapmaktadır. Hayırseverlerin sağlık kuruluşuna yapmış olduğu katkılar ile hayırseverler doyuma 
ulaşmakta, sağlık kuruluşları da ihtiyaç ve isteklerini karşılamaktadırlar. Bu sayede sağlık kuruluşundan 
hizmet alanlar bireyler de hizmetten memnun kalmaktadırlar.      

YÖNTEM 

Tanımlayıcı tipteki bu çalışmada, 2010-2018 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Hastanelerine nakdi 
yardımda bulunan hayırseverler ile hayırseverlerle yapılan protokollerin irdelenmesi amaçlanmıştır. 
Hayırseverlerin;  hayırseverlik özellikleri, hayırseverlik nedenleri, hayır yapma çeşidi, katkıyı kim için 
yaptığı,  katkının çeşidi ve daha önceden katkı yapıp yapmadığı gibi özellikler ele alınarak 
hayırseverlerin Profili’nin ortaya çıkartılması hedeflenmiştir.  

Toplam 63 (Altmış Üç) hayırsever protokolü üzerinde çalışma yürütülmüştür. Araştırma için 
hayırseverlerle yapılan protokoller değerlendirmeye alınmıştır. İstatistiksel analizde, yüzde dağılımı ve 
pearson ki-kare testi uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 18.0 paket programında 
değerlendirilmiştir. Anlamlılık düzeyi p<0.03 kabul edilmiştir. 

Çalışmanın evrenini Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine nakdi katkı sağlayan hayırseverler 
oluşturmaktadır. Ayni yardımda bulunan hayırseverler bu çalışma dışında tutulmuştur.  

BULGULAR 

Katkı sağlayan hayırseverler en fazla; Erkekler % 73.7,  51-70 Yaş Aralığında olanlar % 71.9,  Kayseri 
İçinden Katkı Sağlayanlar % 73.0, Eğitim durumu açısından değerlendirildiğinde % 54.4 Üniversite 
mezunu, Medeni Durumlarına göre % 96.5’i Evli’dir. (Tablo:1) 

Hayırseverlerin % 73.7’si Erkekler, % 26.3’ü Kadın’dır. 31-50 Yaş Aralığında olanlar % 10.0, 51-70 
Yaş Aralığında olanlar % 71.9, 71-90 Yaş Aralığında olanlar % 17.5’dir. Kayseri İçinden Katkı 
Sağlayanlar hayırseverler % 73.0, Kayseri Dışından Katkı Sağlayanlar Hayırseverler % 27.0, Eğitim 
durumu açısından değerlendirildiğinde; % 54.4 Üniversite, % 35.1 Lise, % 5.3 Ortaokul, % 5.3 
İlköğretim mezunudur.  

Medeni Durumuna göre % 96.5 Evli, % 1.8 Bekar, % 1.8 Dul’dur. (Tablo:1) 

Tablo 1: Hayırseverlere Ait Demografik Bilgiler Tablosu 

Demografik Bilgiler  Sayı Yüzde % 

Cinsiyet   
N= 57 

Erkek 
Kadın 

42 
15 

73,7 
26,3 

Yaş               
N= 57 

31-50
51-70
71-90

6 
41 
10 

10,5 
71,9 
17,5 

Geldiği Yer           
N= 63 

Kayseri İçi 
Kayseri Dış 

46 
17 

73,0 
27,0 

Medeni Durum      
N= 57 

Evli 
Bekar 
Dul 

55 
1 
1 

96,5 
1,8 
1,8 

Eğitim Durumu     
N= 57 

İlköğretim 
Ortaöğrenim 
Lise 
Üniversite 

3
3

20 
31 

5,3 
5,3 

35,1 
54,4 
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Hayırseverler en çok 2011 yılında % 15.9, en az 2016 yılında % 6.3 katkı sağlamışlardır. 2010 yılında 
% 11.1, 2011yılında % 15.9, 2012 yılında % 11.1, 2013 yılında % 12.7, 2014 yılında % 7.9, 2015 yılında 
% 9.5, 2016 yılında % 6.3, 2017 yılında % 12.7, 2018 yılında % 12.7’ dir. (Tablo: 2) 

Katkı sağlayan hayırseverlerin meslek dağılımlarına göre en çok; % 29.8 İşletmeci, en az Eczacı % 1.8 
ve Yurtdışı Çalışanı % 1.8’dir. İşadamı % 19.3, Ev Kadını % 14.0, Öğretim Üyesi % 10.5, Mühendis % 
7.0, Müteahhit % 3.5, Öğretmen % 5.3, Avukat 3.5, Veteriner 3.5, Yurt Dışı Çalışanı ve Eczacı % 1.8‘ 
dir. (Tablo: 2) 

Hayırseverler katkılarını en çok; “Anne ve Babası” % 23.8 ve “Kendisi” % 23.8 için yapmışlardır. % 
19.0 “Babası” için, % 7.9 “Kendisi ve Eşi için, % 6.3 “Çocuğu”, % 3.2 “Eşi”, % 3.2 “Şirket İçin”, % 
1.6 “Abisi”, % 1.6 “Vakıf İçin” , % 1.6 “Hastalar İçin” dir. (Tablo: 2) 

Tablo 2: Değişkenler Tablosu 

Değişkenler   Sayı Yüzde % 

Yıllara Göre Dağılım 
N= 63 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

7 
10 
7 
8 
5 
6 
4 
8 
8 

11,1 
15,9 
11,1 
12,7 

7,9 
9,5 
6,3 

12,7 
12,7 

Meslek Dağılımı   
N= 57 

İşadamı 
Müteahhit 
Mühendis 
Öğretmen 
Avukat 
İşletmeci 
Öğretim Üyesi 
Ev Kadını 
Veteriner 
Yurtdışı Çalışanı 
Eczacı 

11 
2 
4 
3 
2 

17 
6 
8 
2 
1 
1 

19,3 
3,5 
7,0 
5,3 
3,5 

29,8 
10,5 
14,0 

3,5 
1,8 
1,8 

Katkıyı Kim İçin Yaptı? 
N= 63  

Anne 
Baba 
Kendisi 
Çocuğu 
Anne ve Babası 
Kendisi ve Eşi 
Kendisi ve Akrabaları 
Eşi 
Şirket İçin 
Abisi 
Vakıf İçin 
Hastalar İçin 

4 
12 
15 
4 

15 
5 
1 
2 
2 
1 
1 
1 

6,3 
19,0 
23,8 

6,3 
23,8 

7,9 
1,6 
3,2 
3,2 
1,6 
1,6 
1,6 
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Hayırseverler en çok % 39.7 ile “Özel Oda Tefrişi”ne katkı sağlamışlardır. % 20.6 “Tıbbi Cihaz 
Alımı”, % 17,5 “Poliklinik Tefrişi”, % 11.1 “Klinik Tefrişi”, % 1.6 “Birim Tefrişi”, % 1.6 “Anne Evi 
Binası Yapımı”, % 1.6  “Beyaz Eşya Alımı”, % 1.6 “Klinik Mühendisliği Araştırma ve Uygulama 
Binası”, % 1.6 “Çocuk Hematoloji-Onkoloji KİT Hastanesi Binası”, % 1.6 “Onkoloji Ayaktan Tedavi 
Merkezi Binası” için katkı sağlamışlardır. (Tablo: 3) 

 Hayırseverlerin % 90.5’i “Gerçek Kişilerdir. % 6,3 “Şirket”, % 1.6 “Vakıf”, % 1.6 “Dernek”tir. (Tablo: 
3) 

 Hayırseverler; “Topluma Katkı ve Dini Güdü” nedeniyle % 34.9 ile en fazla katkı sağlamışlardır. 
“Kişisel Tatmin ve Dini Güdü” nedeniyle % 20.6, “Kişisel Tatmin ve Topluma Katkı” nedeniyle % 14.3,  
sadece “Kişisel Tatmin” % 12.7, “Topluma Katkı” % 6.3, “Dini Güdü” % 7.9’dur. (Tablo: 3) 

Hayırseverlerin; % 38.1’i daha önceden bağış yapmış, % 61.9’u daha önceden bağış yapmamıştır. 
(Tablo: 3) 

Hayırseverlerin; % 61.9’u daha önceden “Hiç” bağış yapmamış, % 20.6 “Bir” kez, % 9,5’ i “İki” kez, 
% 7.9’u “Üç ve üzeri” bağış yağmışlardır. (Tablo: 3) 

Tablo 3: Değişkenler Tablosu 

Değişkenler   Sayı Yüzde % 

Katkı Nereye Yapıldı? 
N= 63 

Klinik Tefrişi 
Poliklinik Tefrişi 
Özel Oda Tefrişi 
Birim Tefrişi 
Anne Evi Binası Yapımı 
Tıbbi Cihaz Alımı 
Vitrifiye Alımı 
Beyaz Eşya Alımı 
Klinik Mühendisliği Aras. Uyg. 
Binası 
Çocuk Hematoloji-Onkoloji KİT 
Hastanesi Binası 
Onkoloji Ayaktan Tedavi 
Merkezi Binası 

7 
11 
25 
1 
1 

13 
1 
1 
1 

1 

1 

11,1 
17,5 
39,7 

1,6 
1,6 

20,6 
1,6 
1,6 
1,6 

1,6 

1,6 

Hayırsever Özelliği  
(Gerçek Kişi ve Tüzel Kişi) 

N= 63 

Kişi 

Vakıf 

Şirket 

Dernek 

57 

1 

4 

1 

90,5 

1,6 

6,3 

1,6 

Hayır Nedeni 

N= 63 

Kişisel Tatmin 

Topluma Katkı 

Dini Güdü 

Kişisel Tatmin ve Topluma Katkı 

Kişisel Tatmin ve Dini Güdü 

Topluma Katkı ve Dini Güdü 

Kuruma Katkı 

8 

3 

5 

9 

13 

22 

2 

12,7 

6,3 

7,9 

14,3 

20,6 

34,9 

3,2 
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Daha Önce Bağış Yapma Durumu 

N=63 

Evet 

Hayır 

24 

39 

38,1 

61,9 

Daha Önce Kaç Kez Bağış Yaptı 

N=63 

Bir 

İki 

Üç ve Üzeri 

Hiç 

13 

6 

5 

39 

20,6 

9,5 

7,9 

61,9 

Hayırseverlerin sağlamış olduğu katkı miktarı en fazla “10.000 TL -19.999 TL” % 34.9’dur. “5.000 TL 
- 9.999. TL” % 25.4,  “30.000 TL - 39.999 TL” % 7.9, “60.000 TL - 69.999 TL” % 6.3, “160.000 TL -
169.999 TL” % 3.2’dir. (Tablo: 4)

(20.000.TL - 29.999. TL),  (50.000 TL - 59.999” TL), (100.000 TL - 109.999 TL), (120.000 TL - 
129.999 TL), (130.000 TL - 139.999 TL), (150.000 TL - 159.999 TL), (780.000 TL), (790.000 TL), 
(1.500.000 TL), (500.000 TL), (1.835.000.000 TL) ve (20.000.000.000.000 TL) katkı sağlayanların 
oranı ise % 1.6’dır.  (Tablo: 4) 

Tablo 4: Hayırseverlerin Sağlamış Oldukları Katkı Miktarları Tablosu 

Değişkenler Sayı Yüzde % 
Katkı Miktarı       
N= 63 

   5.000 TL -     9.999  TL 
 10.000 TL -   19.999  TL 
 20.000.TL -   29.999. TL 
 30.000 TL -   39.999  TL 
 50.000 TL -   59.999  TL 
 60.000 TL -   69.999  TL 
 70.000 TL -   79.999  TL 
100.000 TL - 109.999 TL 
120.000 TL - 129.999 TL 
130.000 TL - 139.999 TL 
150.000 TL - 159.999 TL 
160.000 TL - 169.999 TL 
780.000 TL   
790.000 TL  
1.500.000 TL 
500.000 TL 
20.000.000.000.000 TL 
1.835.000.000 TL 

16 
22 
1 
5 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

25,4 
34,9 
1,6 
7,9 
1,6 
6,3 
3,2 
1,6 
1,6 
1,6 
1,6 
3,2 
1,6 
1,6 
1,6 
1,6 
1,6 
1,6 

Hayırseverlerin % 90.5’i “Gerçek Kişi, % 9.5’i Tüzel Kişilerdir. Tüzel Kişiler % 6,3 “Şirket”, % 1.6’ sı 
“Vakıf”, % 1.6’ sı da “Dernek”tir. Şirketler tarafından 4 (Dört) katkı sağlanmıştır (% 66.64). Vakıf % 
16.66, Dernek % 16.66’dır. (Tablo: 5) 
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Tablo 5: Tüzel Kişilerin Sağlamış Oldukları Katkı Miktarları Tablosu 

Tüzel Kişiler    N= 6 Katkı Miktarları Sayı Yüzde % 

Vakıf              N= 1 790.000 TL 1 16,66 

Şirket           N= 4 10.000 TL – 19.999 TL 

780.000 TL 

1.500.000 TL 

1.830.000.000 TL 

1 

1 

1 

1 

16,66 

16,66 

16,66 

16,66 

Dernek             N= 1 20.000.000.000.000 TL 1 16,66 

Toplam 6 100 

Yıllar ile Meslek (P=0.03), X2= 105.453, Yıllar ile Katkı Tutarı (P=0.016), X2= 173.965, Yıllar ile Hayır 
Yapma Nedeni (P=0.01), X2= 73.451, Yıllar ile Daha Önce Kaç Kez Bağış Yaptı (P=0.004), X2= 46.046, 
Yıllar ile Daha Önceden Bağış Yapma Durumu (P=0.001), X2= 19.168  arasındaki fark istatistiksel 
açıdan anlamlıdır. (Tablo: 6) 

Cinsiyet ile Meslek (P=0.00), X2= 34.741, Medeni Durum ile Katkı Tutarı (P=0.00), X2= 67.571, 
Medeni Durum ile Katkıyı Kim İçin Yaptı (P=0.00), X2= 59.833, Yaş ile Eğitim (P=0.00), X2= 35.078, 
Yaş ile Katkı Tutarı (P=0.008), X2= 43.622, Yaş ile Daha Önce Kaç Kez Bağış Yaptı (P=0.015), X2= 
15.786 arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlıdır. (Tablo: 6) 

Eğitim ile Katkı Tutarı (P=0.00), X2= 95.654, Eğitim ile Yerleşim Yeri (P=0.02), X2= 9.518,  Eğitim ile 
Katkıyı Kim Yaptı (P=0.00), X2= 55.602, Eğitim ile Katkısı (P=0.01), X2= 41.068, Eğitim ile Hayır 
Yapma Nedeni (P=0.00), X2= 57.191, Eğitim ile Daha Önce Kaç Kez Bağış Yaptı (P=0.01), X2= 27.178, 
Meslek ile Katkısı (P=0.001), X2= 84.830 arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlıdır. (Tablo: 6) 

Katkı Tutarı ile Katkıyı Kim İçin Yaptı (P=0.00), X2= 334.204, Katkı Tutarı ile Katkısı (P=0.00), X2= 
345.112, Katkı Tutarı ile Hayır Yapma Nedeni (P=0.00), X2= 173.655, Katkı Tutarı ile Daha Önce Kaç 
Kez Bağış Yaptı (P=0.002), X2= 84.911, Hayırsever ile Hayır Yapma Nedeni (P=0.00), X2= 58.811, 
Hayırsever ile Katkısı (P=0.00), X2= 115.379, Katkıyı Kim İçin Yaptı ile Katkısı (P=0.00), X2= 133.077, 
Katkıyı Kim İçin Yaptı ile Hayır Yapma Nedeni (P=0.00), X2= 115.129, Katkısı ile Hayır Yapma 
Nedeni (P=0.00), X2= 104.257, Daha Önce Bağış Yapma ile * Daha Önce Kaç kez bağış Yaptı (P=0.00), 
X2= 59.000 arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlıdır. (Tablo: 6) 
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Tablo 6: Anlamlılık Testi (Pearson Ki Kare) 
Değişkenler X2 df P 

Yıllar * Meslek 105,453 80 0.030 

Yıllar * Katkı Tutarı 173,965 136 0.016 

Yıllar * Hayır Yapma Nedeni 73,451 48 0.010 

Yıllar* Daha Önce Kaç Kez Bağış Yaptı 46.046 24 0.004 

Yıllar* Daha Önceden Bağış Yapma Durumu 19,168 8 0.014 

Cinsiyet * Meslek 34,741 10 0.00 

Medeni Durum * Katkı Tutarı 67,571 24 0.00 

Medeni Durum * Katkıyı Kim İçin Yaptı 59,833 16 0.00 

Yaş * Eğitim 35,078 6 0.00 

Yaş * Katkı Tutarı 43,622 24 0,008 

Yaş * Daha Önce Kaç Kez Bağış Yaptı 15,786 6 0.015 

Eğitim * Yerleşim Yeri 9,518 3 0,023 

Eğitim * Katkı Tutarı 95,654 36 0,00 

Eğitim * Katkıyı Kim İçin Yaptı 55,602 24 0,00 

Eğitim * Katkısı 41,068 18 0,01 

Eğitim * Hayır Yapma Nedeni 57,191 15 0,00 

Eğitim * Daha Önce Kaç Kez Bağış Yaptı 27,178 9 0,001 

Meslek * Katkısı 84,830 60 0,019 

Katkı Tutarı * Hayırsever 172,911 51 0,00 

Katkı Tutarı * Katkıyı Kim İçin Yaptı 334,204 187 0,00 

Katkı Tutarı * Katkısı 345,112 170 0,00 

Katkı Tutarı * Hayır Yapma Nedeni 173,655 102 0,00 

Katkı Tutarı * Daha Önce Kaç Kez Bağış Yaptı 84,911 51 0,002 

Hayırsever * Hayır Yapma Nedeni 58,811 18 0,00 

Hayırsever * Katkısı 115,379 30 0,00 

Katkıyı Kim İçin Yaptı * Katkısı 133,077 70 0,00 
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Katkıyı Kim İçin Yaptı * Hayır Yapma Nedeni 115,129 60 0,00 

Katkısı * Hayır Yapma Nedeni 104,257 42 0,00 

Daha Önce Bağış Yapma ile * Kaç kez bağış Yaptı 59,000 3 0,00 

Hayırseverlerin hayır yapma nedenleri arasında en fazla % 34.9 “Topluma Katkı ve Din Güdü” yer 
almaktadır. “Topluma Katkı ve Din Güdü”ye bağlı olarak, mesleklere göre en fazla İşadamları % 28.6 
katkı yaptıkları miktar ise en fazla 10.000 TL – 19.999 TL arasındadır (% 47,6). Katkıyı en fazla 
kendileri için yapmışlar (% 40.9), % 100 “Tıbbi Cihaz Alımı”nda bulunmuşlardır.  

Katkı sağlayan hayırseverler en fazla % 68.3 ile 51-70 yaş aralığında olanlardır. 51-70 yaş aralığında 
olanlar en fazla % 38.1 ile işletmeci olanlardır. 51-70 aralığında en çok 5.000 TL – 9.999 TL arasında 
katkı yapmışlardır (% 38.1).  En fazla % 26,2 “Babası” için katkı yapmışlardır. 51-70 yaş aralığında 
olanlar en fazla “Özel Oda Tefrişatında” % 478.6 bulunmuşlardır. Bu yaş grubunda olanların hayır 
yapma nedenleri ise en fazla % 35.7 ile “Topluma Katkı ve Dini Güdü”dür.  

Eğitim durumları açısından değerlendirildiğinde en fazla % 54.4 ile “Üniversite” mezunları katkı 
sağlamıştır. 10.000 TL – 19.999 TL arasında katkı sağlayanlar en fazla üniversite mezunlarıdır (% 31,3). 
Üniversite mezunu olup en fazla katkı sağlayanlar İşletmeci olanlardır (% 21,9). Üniversite mezunları 
en fazla % 31.3 “Babası” için yapmışlardır. Üniversite mezunlarının hayır yapma nedeni en fazla % 32.3 
ile “Kişisel Tatmin ve Dini Güdü” ve  % 32.3 ile “Topluma Katkı ve Dini Güdü”dür. 

SONUÇ 

Sağlık kuruluşuna katkı sağlayan hayırseverlerin çoğunluğunu erkekler oluşturmaktadır. 51-70 yaş 
aralığında olan hayırseverler daha çoktur. Hayırseverlerin belli bir yaşın üzerine geldiklerinde katkı 
yapma istekleri artmaktadır. Kuruma katkı sağlayan hayırseverlerin çoğu Kayseri ilindendir. Üniversite 
mezunu olan hayırseverler daha çok katkı sağlamışlardır. Hayırseverlerin çoğu evlidir. 

Kuruma katkı sağlayan hayırseverlerin büyük bir çoğunluğu “Gerçek Kişiler”dir. Ayrıca özel şirketler, 
dernek ve vakıf katkıda bulunmuştur. “Tüzel Kişiler”in sağlamış oldukları katkı miktarları yüksektir. 
Hayırseverler en çok 2011, 2013, 2017 ve 2018 yıllarında katkıda bulunmuşlardır.  

Katkı sağlayan hayırseverler meslek dağılımlarına göre en çok; İşletmeci, İşadamı ve Ev Kadını’ndan 
oluşmaktadır. 

Hayırseverler katkılarını en çok; “Anne - Babası”  ve “Kendisi” için yapmışlardır. “Daha sonra 
“Babası”, “Çocuğu”, “Kendisi ve Eşi”,  “Eşi”,“Şirket İçin”, “Abisi”, “Vakıf İçin” ve “Hastalar İçin” 
şeklindedir.  

Hayırseverler en çok “Özel Oda Tefrişi”ne katkı sağlamışlardır. Bunu  “Tıbbi Cihaz Alımı”, “Poliklinik 
Tefrişi”, “Klinik Tefrişi”, “Birim Tefrişi”, “Anne Evi Binası Yapımı”, “Beyaz Eşya Alımı”, “Klinik 
Mühendisliği Araştırma ve Uygulama Binası”, Çocuk Hematoloji Onkoloji KİT Hastanesi Binası”, “ 
Onkoloji Ayaktan Tedavi Merkezi Binası” yapımı için katkı sağlamışlardır.  

Hayırseverler en çok “Topluma Katkı ve Dini Güdü” nedeniyle katkı sağlamışlardır.  Bunu “Kişisel 
Tatmin ve Dini Güdü” ,“Kişisel Tatmin ve Topluma Katkı” sadece “Kişisel Tatmin”, “Topluma Katkı” 
“Dini Güdü” izlemiştir. Hayırseverlerin topluma katkı yapmayı sevdikleri, dini güdünün etkisinde 
kaldıkları, kişisel tatminde etkili olmuştur.  

Hayırseverlerin; % 38.1’i daha önceden bağış yapmış, % 61.9’u ise daha önceden bağış yapmamıştır. 
Hayırseverlerin; çoğunluğu daha önceden “Hiç” bağış yapmamış % 61.9, “Bir” kez, % 20.6, “İki” kez 
% 9.5,  “Üç ve Üzeri” % 7.9 bağış yapmışlardır.  
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Sağlık kuruluşlarında hayırseverlerin hastaneye yapmış oldukları katkılar ile hayırseverler doyuma 
ulaşmakta, sağlık kuruluşları da ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bu durum hayırseverleri, kurumu ve 
hizmet alanlarını memnun etmektedir.  

Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkilere yeni bir görev düşmektedir. Sağlık kurumları hedef kitleleriyle 
olan iletişimlerinde halkla ilişkileri aktif olarak kullanarak hayırseverlerle iyi ilişkiler kurmaları önerilir.    
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HASTANELERDE HALKLA İLİŞKİLER ANLAYIŞI ÜZERİNE: 
NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA 

Sinem Utanır Altay1 
Hakan Akaydın2 

T. Şahan Sökmensüer3

Özet 

Günümüzde örgütlerin hedeflerini gerçekleştirmesi için kamularının taleplerine cevap vermesi bir zorunluluk 
haline gelmiştir. Bu zorunluluk, özel ve kamu hastanelerinde halkla ilişkiler veya hasta hakları biriminin aktif 
bir şekilde faaliyet göstermesini doğurmuştur. Normatif olarak, örgütlerde bir “yönetim işlevi” olan halkla 
ilişkiler tanımının sağlık kurumları çerçevesinde de Halkla ilişkiler departmanının yönetime en yakın konumda 
olması ya da yönetimde söz hakkının olması önem arz etmektedir. Bu çalışmada da Ankara (4) ve Bursa (1) 
illerindeki özel hastanelerde hasta hakları ve halkla ilişkiler birimlerinde sorumlu kişiler ile söz konusu 
birimlerin örgüt içerisindeki önemine dair yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşme yapılmıştır. Araştırmada, 
özel hastanelerde halkla ilişkiler departmanlarının yapısını, hedeflerini, işlevlerini ortaya koyabilmek; 
hastanelerin rekabet avantajı elde etmelerinde halkla ilişkiler faaliyetlerinin etkin olarak kullanılıp 
kullanılmadığını, hastanelerin hedef kitlelerine yönelik olarak ne tür faaliyetler yaptıklarını ve hastane 
yönetimleri içindeki konumlarını değerlendirmek araştırmanın amacını oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: halkla İlişkiler, özel hastaneler, hasta hakları birimi 

ABOUT PUBLIC RELATIONS IN HOSPITALS: A QUALITATIVE RESEARCH 

Abstract 

Nowadays it has become a necessity for organizations to respond to their demands in order to achieve their 
goals. This obligation has caused public relations in public and private hospitals or the patient rights 

department to actively operate. Ordinarily, it is important that the definition of relations with the public, which 
is a "management function" in the organizations, is in the vicinity of the department of Public Relations in the 

framework of health institutions or that it has the right to speak in management. In this study, semi-structured in-
depth interviews were conducted on the importance of the responsible persons in the patient rights and public 

relations units and the subject units in the organization in the private hospitals in Ankara (4) and Bursa (1). To 
be able to reveal the structure, objectives and functions of departments related to the public in private hospitals 

in the research; it is the purpose of the research to assess whether public relations activities are being used 
effectively in obtaining competitive advantage for hospitals, what kind of activities the hospitals are doing 

towards their target groups, and their position in hospital management. 

Key Words: public relations, private hospitals, patient rights department 
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1. Giriş

Günümüzde Halkla İlişkilerin herkes tarafından farklı tanımları yapılmaktadır, nedeni ise hem 
bireylerin halkla ilişkileri anlama biçimlerinin farklı olması hem de halkla ilişkiler konusunda hiçbir 
şey durağan olmamasıdır (Erkaya, 2007: 26). Bu bağlamda 65 uzmanın yaptığı çalışmanın sonucunda 
saptanan (Harlow, 1976:35) 472 tanımın analizi ışığında varılan tanıma göre halkla ilişkiler, bir kurum 
ile hedef kitle arasında karşılıklı iletişimi, anlayışı oluşturmaya ve sürdürmeye yardımcı olan 
ayrıcalıklı bir yönetim fonksiyonudur (Aktaş-Yamanoğlu vd., 2013: 17).  

Uluslararası Halkla İlişkiler Birliği, halkla ilişkileri, “özel ya da kamu kurum ve kuruluşunun ilişkide 
bulunduğu kimselerin anlayış, sempati ve desteğini elde etmek için sürekli olarak yaptığı faaliyetler “ 
olarak tanımlamıştır (Tengilimoğlu, 2001: 4).   

Tanımların sayısını daha da arttırmak mümkündür. Genel anlamda halkla ilişkiler yapısı itibarıyla bir 
iletişim ve etkileşim mahiyetindedir. “Yani halkla ilişkiler sadece kurumdan halka bilgi akımı olarak 
değerlendirilmemeli, halkın tepkisi ve istekleri doğrultusunda karşılıklı etkileşimle bir yönetim 
uygulaması olarak görülmelidir (Sjöberg,1998:53). 

Tanımlar bağlamında, halkla ilişkiler iletişim ve etkileşim bütünseli içerisinde gerçekleşmesi beklenen 
yönetsel organizasyonun vazgeçilmez bir ögesi olarak da karşımıza çıkmaktadır. Halkla ilişkiler, aynı 
zamanda halkın nabzını tutmayı ve kamuoyuna karşı sorumlu davranmayı sürdürmesine yardım eder. 
Tüm bu çalışmalar yürütülürken de kurumlar, toplum çıkarlarına, kişi değer ve özgürlüklerine saygılı 
olmalıdır. Ayrıca, bağlı olduğu kurum ve kuruluşa, meslektaşlarına, basın ve topluma karşı dürüstlük 
ve doğrulukla hareket etmelidir.  

Halkla ilişkiler, birden çok platformda paydaş değerlerini yönetmek için sürekli bir ilişki kurma 
geleneğine dayanmaktadır. (Ferguson, 1984; Aktaran: Bosilkovski vd., 2013:199). Stratejik yönetim 
süreçlerinin bir parçası olarak hedef kitleyi tanımlayarak ve yönetim ile bu kitle arasında uzun vadeli 
etkili ilişkiler geliştirmek ve sürdürmek için iletişim programlarını yürütmek suretiyle hastanelerin 
etkinliğine katkıda bulunur (Hon ve Grunig, 1999: 9; Aktaran: Bosilkovski vd., 2013:199) 

Sağlık sektörüne bakıldığında ise, özel sağlık kuruluşlarının sayılarının artması ile artan rekabetçi 
ortam, gelişen teknoloji sayesinde ulaşılabilen bilgi çeşitliliği sayesinde, hedef kitlenin ne istediğine 
dair bilinçlenmeleri, dolayısıyla fark yaratabilmek adına toplumun sağlık kuruluşlarından 
beklentilerini analiz ederek en iyi şekilde karşılama ihtiyacı, bu sektörde halkla ilişkiler faaliyetlerine 
duyulan ihtiyacı arttırdığı aktarılmaktadır. (Alkibay , 1998: 153-63; Aktaran: Somunoğlu, 2014:3). 

Yurdakul’a göre, “hastanelerin halkla ilişkiler birimleri, söz konusu rekabet avantajını sağlayacak 
vazgeçilmez bir işletme işlevi olmaktadır. Halkla ilişkiler, çok yönlü iletişimi esas alan anlayışıyla, 
hastanenin gerek iç-dış müşteriyle gerekse toplumun tüm kesimleriyle olan ilişkilerinde başarıyı 
belirleyen bir faktör olmaktadır.” (Yurdakul vd., 2007: 42; Aktaran: Erdoğan, 2015:72-73). 

Bu rekabet ortamında bireylerin kaliteli hizmet arayışının artması, bir sağlık kuruluşunu seçerken daha 
detaylı yaklaşımlar sergilemeleri, servis sağlayıcıların hizmet talep eden kitleyi tatmin etmek 
zorunluluklarını arttıran bir etken olabilmektedir.  Bu beklentilerin karşılanması, fiziki koşulların 
iyileştirilmesinden yanı sıra kaliteli hizmet beklentilerini karşılamak için halkla ilişkiler faaliyetlerinin, 
hedef kitlenin isteklerini ölçme becerisi ile ilişkili olabilmektedir. 

Sağlık kuruluşlarında halka ilişkilerin sorumlulukları arasında ise, hedef kitleyi tanımak, medya 
kanalları ile temas halinde olmak, kuruluşun amaçları, planları ve değerleri hakkında personeli 
bilgilendirmek amacıyla kurum içi iletişim kanallarını efektif kullanmak, kurum dışı iletişimi 
sürdürebilmek adına ise basın bildirileri yayınlamak, alanı ile ilgili kongre ve konferanslarda yer 
almak olarak sıralanabilir. (Kirdar Y. 2007; 36) 

Aynı zamanda hastanelerdeki halkla ilişkiler departmanlarının, prestij sağlama, finans sağlama gibi 
özelliklerinin de olduğu bilinmektedir. (Şahin, 2000:82). Dolayısıyla herhangi bir kar amacı gütmeyen 
kuruluşlarda, ek kaynakların yaratılmasında halkla ilişkiler departmanının sorumluluğu çok yüksek 
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olabilmektedir. Yerel ve ulusal yönetimlerden destek araştırılması, dernekler ve hayırsever kurumlarla 
bağlantı kurulması, toplumu bilinçlendirici kampanyalar hazırlanması bu finansal desteğin 
sağlanmasında rol oynayabilir.   

Hastane işletmelerinin karmaşık bir yapıya sahip olmasından dolayı birbirlerinden farklı olan hedef 
kitlelerle etkin iletişim kurulması önem taşımaktadır. Aynı zamanda hizmet işletmelerinin en büyük 
sorunlarından biri olan servis sağlayıcı ve müşteri arasındaki iletişimin sürekli geliştirilmesi 
gerekmektedir. Bu sebeple hizmet işletmelerinde halkla ilişkiler faaliyetleri son derecede önem arz 
etmektedir. (Şahin vd, 1998:4; Aktaran: Eskiyörük vd.,2012:21). 
 
Örgüt kültürünün kurum performansına olan olumlu katkıları düşünüldüğünde, (Akkoç vd,  2012:115; 
Örücü vd. 2001:89; Aktaran Eskiyörük vd.,2012:22), hastane işletmelerinde örgüt kültürünü 
benimsemek ve işletme fonksiyonlarına etkilerini keşfetmek sonrasında sağlık hizmeti çerçevesinde 
uyumlu örgüt kültürünü oluşturmak son derecede önemli hale gelmektedir.  
 
Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkiler faaliyetlerinin son zamanlarda hedef kitlenin davranışlarının 
değiştirilmesi üstüne odaklandığı görülmektedir. Bu bağlamda, ilgili departman görevlileri koruyucu 
sağlık hizmetlerinin önemi, sağlıklı yaşam tavsiyeleri, aşı kampanyaları, sağlık taramaları ve halkı 
bilgilendirme faaliyetleri üzerine daha çok eğilmeye başlamışlardır. (Cole, 1997: 435- 436). 

Hastanelerde halkla ilişkiler biriminin başlıca görevleri ise;  (Başok vd. 2007; Ertekin 1971: Aktaran: 
Kördeve, 2017:159-160): 

Çalışmaktan mutluluk duyulan bir ‘çalışma ortamı’ yaratmak, müşteri sadakatinin 
sağlanması ve takip edilmesi, halk ile sürekli iletişim içerisinde bulunarak kamusal 
hizmetler hakkında bilgilendirmek, hastane yönetimi ile işbirliği içinde çalışarak halkla 
ilişkiler programını oluşturmak ve uygulamaktır. Ayrıca bu genel görevlerin yanında 
rekabet ortamında fark yaratabilmek adına; Hastane yön tabelalarının etkin bir biçimde 
kullanılması ,ücretsiz taramaların ve böylece sağlık kuruluşunun bilinirliğinin 
sağlanması, kurumsal firmalarla, kuruluşlarla, sigorta şirketleriyle ve derneklerle 
anlaşmaların yapılarak hasta potansiyelinin arttırılması, gönüllü yardım kuruluşları 
aracılığıyla ücretsiz hizmetlerin ulaştırılması dönemsel indirimlerin yapılması, toplum 
tarafından bilinirliği yüksek hekimlerin istihdam edilmesi ve bunun halka duyurulması, 
kitle iletişim araçlarının etkin bir biçimde kullanılması, hastalardan gelen dilek, öneri ve 
şikayetlerin toplanması olarak sıralanabilir.  
 

Halkla ilişkiler birimleri, kamu ve özel sektörde farklı örgütlenme biçimlerine sahiptir. Kamu 
kuruluşlarında görev yapan halkla ilişkiler birimlerinin çalışma esasları ve örgüt yapıları bir takım 
yasalar ve yönetmelikler ile oluşturulmaktayken, özel sektörde içinde bulunulan kuruluşun yapısı, 
halka ilişkilere ayrılan finansman, içinde bulundukları piyasadaki rekabet düzeyi, hedef kitlenin 
özellikleri örgütlenme de önem taşımaktadır. (Özdönmez vd, 1999: 27-28; Aktaran Eskiyörük, 
2010;41). 

Kurum içindeki halkla ilişkiler departmanının görevi ve etkinliği kurumun yapısına ve türüne, 
yönetimin halkla ilişkileri nasıl konumlandırdığına ve ne sorumluluklar yüklediğine göre 
değişmektedir. Halkla ilişkiler bölümünün başarısı ve etkinliği ise, yönetimin ilgili departmanı ne 
kadar desteklediği ve önemsediği ile ilişkilidir. (Erdoğan, 2006: 202–203). 

 Yurdakul; “bir örgüt olarak hastanelerde, halkla ilişkiler birimlerinin üst yönetime yakın bir şekilde 
organize olması kurumun gözü kulağı olarak çevreden aldıklarını yönetime iletmesinde ve alınan 
kararların çevreyle paylaşılmasında etkinliğin sağlanması açısından bir zorunluluktur. Halkla 
ilişkilerin kilit bir fonksiyon olduğu hastanelerde, halkla ilişkilere yönelik alınan kararların 
uygulanabilirliği açısından üst yönetim ve halkla ilişkiler birimleri/sorumluları arasında mümkün 
olduğunca az hiyerarşik basamak bulunması mesajların yanlış anlaşılmalara yol açmayacak şekilde 
iletilmesinde büyük önem taşımaktadır” diye belirtmiştir. (2007:33). 

Halkla ilişkiler ile ilgili sorumluluğun, örgütün en alt basamağındaki çalışandan, en üst düzeydeki 
yöneticiye kadar bulunması gerekmektedir. Halkla ilişkiler bölümünün düzenlediği ya da uygulamaya 
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aldığı faaliyet sadece tüm örgüt tarafından benimsendiği sürece etkin olacaktır. Halkla ilişkiler 
departmanı, ilgili kuruluşun dış dünya ile bağını sağlayan bir pencere olarak değerlendirildiğinde, bu 
bölümden gelen tüm uyarı, öneri ve yardım talepleri yönetim ve çalışanlar tarafından önemsenmelidir. 
(Kadıbeşegil, 1986:28: Aktaran: Ertekin: 1990:39)  

 

2. Yöntem 

Bu çalışmada da Ankara (4) ve Bursa (1) illerindeki özel hastanelerde hasta hakları ve halkla ilişkiler 
birimlerinde sorumlu 8 kişiyle söz konusu birimlerin örgüt içerisindeki önemine dair yarı-
yapılandırılmış derinlemesine görüşme yapılmıştır. Görüşmeler, izin dahilinde ses kaydına alınıp 
deşifre edilmiştir. Deşifre edilen metinler kategorize edilerek sonuçlandırılmıştır. 

 

3. Araştırmanın Bulguları 

Hastanelerde halkla ilişkiler öneticilerine dair demografik bilgiler 

Hastanelerde Halkla İlişkiler Anlayışı Üzerine yapılan bu çalışmada örneklem olarak Bursa ve Ankara 
illerinden 5 özel hastane seçilmiştir. Bu 5 hastanede halkla ilişkiler departmanında sorumlu olan kişiler  
(ek : Tablo1) ile yarı-yapılandırılmış derinlemesine görüşme yöntemi uygulanmıştır. Bu hastanelerde 
halkla ilişkiler çalışmaları; hasta hakları birimi ve halkla ilişkiler birimi olarak çalışmalarını 
yürütmektedir (2 Hasta Hakları Birimi-3 Halkla İlişkiler Birimi).  Araştırmanın 5 hastaneyi kapsaması, 
genellemeye gidilmesi yönünde sınırlama yaratmakla birlikte halkla ilişkiler birimine sahip olan Bursa 
ve Ankara’daki belli başlı 5 özel hastanenin halka ilişkiler birimlerinin yapı, işlev ve fonksiyonlarının 
değerlendirilmesine yönelik bilgi vermesi açısından önem arz etmektedir. 

Araştırma kapsamındaki hastanelerin halkla ilişkiler yöneticilerinin özellikleri incelendiğinde; 
yöneticilerin erkek ve kadınlardan oluştuğu, eğitim durumları açısından değerlendirildiğinde 2 kişinin 
lise, 2 kişinin ön lisans, 2 kişinin lisans,  1 kişinin yüksek lisans, diğer 1 kişinin ise doktora eğitimi 
aldığı görülmektedir.  

Görüşme gerçekleştirilen sadece yöneticinin ‘Halkla İlişkiler ve Tanıtım’ bölümü mezunu olduğu 
görülmektedir. Bu doğrultuda araştırma kapsamındaki hastanelerin, halkla ilişkiler faaliyetlerini 
yürüten sorumlular için halkla ilişkiler uzmanı koşulu aramadıkları, başka bölümlerden mezun olan 
kişilerin söz konusu çalışmaları yürütebileceği düşüncesi içinde oldukları görülmektedir.   

Hastanelerdeki görevli sayıları bakımından Hastanelerin halkla ilişkiler çalışmalarını yürüten 
birimlerin yapıları incelendiğinde;  Ankara’daki özel hastanelerde Hasta Hakları veya halkla ilişkiler 
departmanında 1 er sorumlu olduğu, Bursa’da ise bir halkla ilişkiler departmanında 1 yönetici 3 halkla 
ilişkiler elemanı olduğu görülmüştür.   

Hastanelerde halkla ilişkiler birimlerinin çalışmaları  

Araştırma kapsamındaki hastanelerde halkla ilişkiler birimi yöneticileri ve bu birimin işlevini üstlenen 
diğer sorumlulara halkla ilişkiler alanında yaptıkaları çalışmaları şöyle özetlemiştir: 

 

 

Hande:  
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Hastalara yönelik seminerler ve kampanyalar düzenliyoruz bunun yanında kurum içi aidiyeti geliştirmek 
adına sosyal çalışmalar yapıyoruz. Hastane ile ilgili basında çıkan haberlerin arşivliyoruz, hastane tanıtımına 
yönelik çalışmalar yapıyoruz, en önemlisi de hastalarımızdan gelen öneriler doğrultusunda çalışmaları 
düzenliyoruz. 

Deniz: 

 Hasta memnuniyetini tam anlamıyla yerine getirmek bizim için çok önemli, biz birim olarak tek değiliz, 
bir psikolog ve psikiyatrist ile birlikte çalışıyoruz ve bu doğrultuda  hastalara yönelik danışmanlık faaliyetlerini 
yürütüyoruz, hastayı anlamak onlarla empati kurmak bizim için çok değerli, onlardan aldığımız geri dönüşler ile 
çalışmalarımıza yön veriyoruz, bu geri dönüşler ile kurumumuzun basında yer almasını sağlıyoruz. 

Özgür:  

Birimimiz hastaların fikirlerini almak adına gelen hastalara anket düzenlemekteyiz, her hafta kurulan 
çeşitli kurullarımız var bu anketler doğrultusunda hastalardan gelen geri dönüşleri, şikayet ve önerileri orada 
tartışıyoruz ve hastanın menfaati doğrultusunda kararlar alıyoruz. 

Yusuf:  

Randevu gecikmesi, hatalı fatura ve benzeri her türlü konudan erken haberdar olup çözüm üretmek için 
yaptığımız rutin hasta görüşmelerimiz mevcut, sadece ücret için bizi bırakmaması, sadakat ve bağlılığı 
sürdürebilmek adına hasta profiline göre uyguladığımız özel indirimlerimiz mevcut. 

Kamuran: 

Hasta memnuniyeti bizim için çok değerli bu yüzden, çalışan personelimize eğitim amaçlı seminerler 
veriyoruz. Aynı zamanda çalışanların hastalar ile iletişiminde kaliteyi yakalamak adına performanslarına yönelik 
ödül sistemini kullanıyoruz. 

Müge:   

Birim olarak kişi sayımızın yeterli olmasa da sadece hekim şikayetlerine bakan ve CİMER sürecini takip 
eden bir birim var bizlerde kalan diğer işleri kendi aramızda kategorize ederek ilgili birimlerin de desteğiyle 
yönetebiliyoruz. 

Koray: 

 “Yerinde Çözülen Sorunlar Defteri” uygulamamız var. Bu uygulama sayesinde randevu ssati sarkması ve 
benzeri anında çözüm üretilen sorunlar, sonuca ulaştırılıyor, deftere kayda tutulan vakalar bir sonra oluşabilecek 
durumların nasıl çözüldüğünü gösterebilmesi adına örnek teşkil ediyor. 

Arzu: 

Yatan ve ayakta tedavi gören hastalara hastane içerisinde yapmış olduğumuz anketlerin dışında daha 
sonra sms ile gönderdiğimiz ve almış oldukları hizmetten mermnun olup olmadıklarını sorguladığımız 
anketlerimiz var. 

Araştırma kapsamındaki hastanelerin halkla ilişkiler çalışmaları kurum içi-dışı kampanya ve 
organizasyonlar gerçekleştirmek, hastalara ve personele yönelik seminerler düzenlemek, hastane ile 
ilgili yazılı ve görsel basında çıkan haberlerin arşivlenmesi işlevini yerine getirmek, personel ve hasta 
memnuniyetini sağlamak, hastalara yönelik danışmanlık faaliyetleri yürütmek, çeşitli konulara yönelik 
anketler hazırlamak, hastaların isteklerini ve beklentilerini karşılamak, hastane idaresi ve çalışanlar 
arasında iletişimi sağlamak, çeşitli şikâyetleri ve geribildirimleri alıp yönetim kurulunda 
değerlendirmek, hastalara bu değerlendirmelerin sonuçlarına ilişkin bilgi vermek. 
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Hastanelerde halkla ilişkiler birimlerinin çalışmalarının faaliyet planlaması 

Halkla ilişkiler birimlerinden sorumlu kişiler faaliyet planlamaları hakkında şu şekilde cevap 
vermiştir: 

Yusuf: 

 Halkla ilişkiler çalışmaları için herhangi bir yıllık plan hazırlamamaktayız. Eğer yapılacak bir etkinlik 
varsa öncesinde bir plan hazırlamaktayız. 

Deniz:  

Hasta hakları ve halkla ilişkiler birimleri daha çok anlık oluşan vakaları çözmekle ilgilenen birimler 
olduğu için uzun vadeli planlar ve bunlara uymak mevcut iş akışına uyum sağlayamamaktadır. 

Müge: 

Birim olarak oluşan duruma göre hızlıca hasta memnuniyeti için çözüm üretmekte olduğumuzdan, çok da 
yapılan planlara maalesef uyum sağlayamıyoruz. Yapılabilen ve uyulabilen tek plan hasta hakları birimi olarak 
geri bildirim toplantılarını haftalık mı aylık mı yapacağımız şeklinde olmaktadır. 

Hasta hakları halkla ilişkiler yönetimi birimleri ve yönetim fonksiyonu 

Halkla ilişkiler veya hasta hakları birimi işletmeler daha da özelinde hastanelerde yönetim ile iş birliği 
içerisinde olmalı bu bağlamda görüşme yaptığımız söz konusu birimin sorumluları şu şekilde cevap 
vermiştir:  

Özgür: 

Hasta hakları ve halkla ilişkiler birimleri hasta sadakati ve bağlılığı ile doğrudan ilişkili birimler olduğu 
için yönetim sürdürülebilir başarı eksenli bizlerin geri bildirimlerine oldukça önem vermektedir. 

Deniz: 

Yapılan toplantılar sonucunda ilgili birimlere yaşanan vakalarda çözüm üretilmesi için haber veriliyor. Bu 
geri bildirim toplantılarında birim yöneticileri de olduğundan hasta hakları ve halkla ilişkiler birimleri olarak bu 
anlamı ile de yönetimin kulak verdiği ve aksiyon planında göz önüne aldıkları birimler olarak yer alıyoruz. 

Hasta hakları halkla ilişkiler yönetimi birimlerinde kriz yönetimi 

Sağlık kurumları daha da özelinde hastaneler, diğer işletmelerden farklı olarak kriz iletişimini en 
doğru şekilde kullanması gereken alanlardır. Halkla ilişkiler sorumluları kaos ortamındaki bu 
işletmelerde karşılaştıkları krizi ve ne şekilde sonuçlandığını şu şekilde anlatmıştır: 

Müge: 

Genelde fazla fatura gelmesi ve/veya alınmış randevunun saatine uyulmaması gibi hasta memnuniyetine 
sekte vuran sebeplerle hastalar ile karşı karşıya geldiğimizden, her ne kadar empati yaparak o anda soruna çözüm 
üretmeye çalışsak da, hastalardan hak etmediğimiz muamelelere de maruz kalıyoruz. Hastanın elindeki bardağı 
fırlattığı bir olay bile başıma geldi, psikiyatri hastası olduğu için bir şekilde anlayışla karşılayıp süreci 
yönetmeye çalıştım. 

Deniz: 
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Bazen gelen hasta, günlük hayatındaki mevcut nüfusunun da etkisi ile her yerde ayrıcalıklı muamele 
görmek istiyor. Ancak biz hastane olarak her hastaya eşit mesafedeyiz ve günlük hayatındaki sosyal statüsü, gelir 
düzeyi ve yaptığı işi dikkate alarak davranmamız etik olmaz. Ancak bu adil davranışımız sebebi ile kimi zaman 
bazı hasta ya da hasta yakınlarından şiddete bile maruz kalabiliyoruz. Bir keresinde bir milletvekili eşine o anda 
oturması için sandalye bulunamamasından dolayı kavga çıkartmıştı ve güvenlik güçlerinin müdahalesine gerek 
kalacak arbede çıkmıştı. O günden beri benim masamın altında güvenlik butonu bulunur.  

Özgür: 

Fiyat ve fatura itirazı için en somut örneklerden biri de SGK katılım payını tamamı ile ücretsiz sanan 
hastalardır. Bir keresinde bu sebeple sorun çıkartan bir hastaya ayrıntılı mevzuat açıklaması ile hasta ikna edildi 
ve burada aldığı sağlık hizmeti ile ödediği farkın ödediği rakama değecek rakamlar olduğunun farkındalığı 
sağlandı. 

Hastanelerde halkla ilişkiler uygulamalarında kullanılan yöntem ve teknikler 

Hastaneler halkla ilişkiler planlarını uygularken çeşitli yöntem ve tekniklerden faydalanmaktadır. Bu 
bağlamda farklı halkla ilişkiler sorumluları kullandıkları yöntemleri şu şekilde cevaplamıştır: 

Özgür: 

Biz halkala ilişkiler birimi olarak, halkla ilişkiler çalışmalarında yazılı ve görsel basın, anket ile sosyal 
medya kullanmaktayız  

Müge: 

Hastanemizde yürüttüğümüz hasta hakları faaliyetlerinde radyo, internet, yüz yüze görüşmeler, anketler, 
sms, yatan hasta katlarında hasta ve hasta yakınlarının önerilerini aldığımız dilek ve şikayet kutuları mevcuttur. 

Yusuf 

Hasta hakları bölümü olarak alışveriş merkezlerinde standlar, fuarlar, sponsorluklar, anket tekniği, 
yerinde çözülen sorunlar defteri kullandığımız teknikler arasındadır. 

Deniz 

Hasta hakları ve halkla ilişkiler birimi olarak hastanemizde en çok; sosyal sorumluluk projeleri, açık hava 
reklamlarını kullanmaktadır. 

Kamuran: 

Hastanelerin halkla ilişkiler çalışmalarında kullandığı teknik ve yöntemler bir bütün olarak 
değerlendirildiğinde hastanelerde kullanılan başlıca halkla ilişkiler tekniklerinin, yazılı ve görsel basın, radyo, 
internet, sms, yüz yüze görüşmeler, stand çalışmaları, fuarlar, sponsorluklar, sosyal sorumluluk projeleri, açık 
hava reklamları olduğu görülmektedir. 
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 4. Sonuç    

Yönetim anlayışında yaşanan değişimler, yeni iletişim teknolojileriyle bilgiye kolay ulaşılması ve 
yaşanan yoğun rekabet ortamı, sağlık sektörünü de etkilemiş; tüm tüketiciler gibi sağlık hizmeti 
alıcılarının da istek ve beklentileri de değişmiştir. 

Hastanelerin, insan hayatının söz konusu olduğu bir hizmeti vermeleri ve sağlık çalışanları olarak 
emek-yoğun işletmelerden olması sebebi ile kişiye göre değişen beklentilerin çok iyi analiz edilip, 
sadakat ve bağlılık eksenli derli toplu faaliyetler bütünü olarak ele alınmasını kaçınılmaz hale 
getirmiştir.  

Hasta ve hasta yakınlarının aldıkları hizmetten memnun olmaları için öncelikle kaliteli hizmet 
verilmesinin gerekliliğinin sadece halkla ilişkiler biriminin tekelinde ve sorumluluğunda olmadığının 
farkına varılması ve yaşanan kaliteyi üst seviyelere çıkartma operasyonuna kurumun, başta hizmet 
veren hekimler olmak üzere sağlık ve diğer faaliyetler alanında çalışan tüm personelin katılması ve 
farkına varması ile mümkün olabileceği anlaşılmıştır.  

Artan özel sağlık kurumları ve yaşanan yoğun rekabet ortamı, hastaların tercih seçeneklerinin 
çoğalması ile daha da önem kazanan birimlerden olmaya başlayan hasta hakları ve halkla ilişkiler 
birimleri, kurumda çalışan diğer personelin de sürece katılmasını sağlayacak şekilde kurum için 
bilgilendirmeler yapılmasıyla, birimin sağlayacağı toplam algıyı olumlu etkileyecektir. 

Tüm bu çalışmalar da göstermektedir ki, halkla ilişkiler veya hasta hakları birimleri sağlık 
kurumlarında danışma ve misyonundan çok, tanıtım, kriz iletişimi ve yönetimde söz sahibi olma gibi 
kapsamlarda, ön plana alınması gereken ve sürdürülebilir başarı için, hasta sadakati için tüm 
işletmelerin daha da özelinde  hastanelerin vazgeçilmezidir. 
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Ek: Tablo-1 

 

Adı Departman Yaş Cinsiyet Medeni 
Durum 

Eğitim 
Durumu il 

Müge Hasta Hakları 
Birimi 33 Kadın Bekar Lise Ankara 

Deniz Hasta Hakları 
Birimi 37 Kadın Bekar Yüksek 

Lisans Ankara 

Koray Halkla İlişkiler 
Birimi 38 Erkek Evli Lisans Ankara 

Özgür Halkla İlişkiler 
Birimi 38 Erkek Evli Doktora Ankara 

Kamuran 

Halkla İlişkiler 
Birimi 

40 Erkek Evli Lisans 

Bursa Arzu 30 Kadın Bekar Ön Lisans 

Hande 32 Kadın Bekar Ön Lisans 

Yusuf 35 Erkek Bekar Lise 
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ÖZEL EĞİTİM ve REHABİLİTASYON MERKEZLERİNİN YAŞAM 
SÜRELERİNİ ETKİLEYEN ETMENLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Müşerref Sedef ⃰  

 
Özet 

 
Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezleri (ÖZEREM) bireylerin doğumsal veya sonradan oluşmuş 

yetersizliklerinin azaltılması veya ortadan kaldırılması için faaliyet gösteren kuruluşlardır. 
Kar, topluma hizmet ve mevcudiyetini devam ettirmek amacıyla kurulan ÖZEREM’lerin; Devlete, topluma, 

ortaklarına, çalışanlarına, çevrelerine ve rakiplerine karşı sorumlukları vardır. 
Bu çalışma, beklenen karlılığı sağlayamadığı ve sorumluluklarını yerine getiremediği için kapatılması veya 

devredilmesi gündeme gelen ÖZEREM’lerin mevcudiyetini sona erdirmesini gerektiren nedenlerin ve bunların nasıl 
ortadan kaldırılabileceğinin tespiti etmek amacıyla yapılmıştır. 

Çalışmaya, farklı illerde konuşlu 20 ÖZEREM kapsama alınarak başlanmıştır. 5’er çalışanına anket 
uygulanarak ÖZEREM’ler kapanma sorunu olanlar ve olmayanlar olarak 10’arlı iki guruba ayrılmıştır.  

Ankette; 1.Gurubun çalışanlarının %64’ü kurumlarını araştırılan yönlerden yetersiz %36’sı yeterli, 2.Gurubun 
çalışanlarının %26’sı yetersiz, %74’ü yeterli bulmuştur.  

Anket sonuçları iki ortalama arasındaki farkın anlamlılık testiyle test edilmiş, bulunan değerler, alfa 0,05 
yanılma düzeyi ve 98 serbestlik derecesindeki tablo değerinden büyük olduğundan 2. gurup ÖZEREM’ lerin 1. guruba 
göre faaliyetini devam ettirme yeteneklerinin daha güçlü olduğu tespit edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: 1, Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi 2, Yönetsel Sorunlar 3,İşletmelerin Sorumlulukları 

 
EVALUATION OF THE SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION CENTERS ON THE FACTORS 

AFFECTING LIFE PERIODS 
 

Abstract 
 

Special Education Rehabilitation Centers (OZEREM) are organizations that act to reduce or completely 
eliminate the birth defects of individuals. 

Special Education Rehabilitation Centers established to maintain profit, collecting services and existence; They 
have responsibilities to the state, to collecting, to their partners, to their employees, to their circles and to their 
competitors. 

This study was undertaken to determine the reasons why the Special Education and Rehabilitation Centers, 
which were unable to provide the expected profitability and fulfill their responsibilities, had to be closed or transferred, 
and how they could be removed. 

Firstly, the survey was applied to 5 employees of each of the 20 Training and Rehabilitation Centers, which were 
spoken in various ills, and the two gurubas with administrative problems (Group 1) and those without administrative 
problems (Group 2) were divided into 10 groups. 

In the survey; 1. 64% of Gurubun employees are insufficient, 36% are insufficient, 2. 26% of Gurubun employees 
are insufficient, 74% are sufficient. 

The questionnaire results showed that the difference between the two means was tested by a test of significance, 
and that the t values in the calculations were greater than the t value of alpha 0.05 and the value of t at 98 degrees of 
freedom, leading to the conclusion that administrative problems could affect the ability of Special Education and 
Rehabilitation Centers to maintain their activities. 
 
Key words: 1, Special Education Rehabilitation Center 2, Administrative Issues 3, Responsibilities of the Businesses 
 
_______________________________________ 
⃰Öğretim Görevlisi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
Bölümü, mfsedef@yahoo.com 
Giriş 
 

İşletmelerin kuruluş amaçlarından birisi “Sonsuzu Kadar” ömürlerini devam ettirmek olarak 
belirlenmesine rağmen tüm dünyada bu amacı gerçekleştiren şirket sayısı son derece azdır. 
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Dünyadaki en eski 10 şirketinin 5’i Japonya’da, 2’si Fransa’da, 1’i İtalya’da, 1’i İngiltere’de ve 1’i de 
Almanya’da faaliyet göstermektedir. Bunlardan en yaşlı olanı Japonya’da yıllarca kâğıt sektöründe faaliyet 
gösteren Genda Shigyō Paper Industries, 771 yılında kurulmuş olup 1247 yaşındadır. (URL 1) 

Ülkemizde kurulan ve faaliyetine devam eden en eski şirket 1777 yılında İstanbul’da Kurulan Ali 
Muhiddin Hacı Bekir şirketi olup 241 yaşındadır. (Dil, E. 2016). 

Bugün ülkemizde en eskisi 20 yaşında olan 2438 ÖZEREM faaliyet göstermekte, (URL 2) ancak yeni 
kurulan Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezlerinin (ÖZEREM) büyük çoğunluğu kuruluş amaçları ve 
sorumluklarını yerine getiremediği için 10. yaşını bile kutlayamadan faaliyetine son vermektedir.  

ÖZEREM.’lerin yaşam süresinin kısa olmasının nedenlerinin başında; krizler, kurumsallaşama, 
yönetsel yetersizlikler, kuruluş problemleri, rekabet, faaliyetlerinin yetersizliği konsolidasyon, sermaye 
yetersizliği, teknolojik yetersizlikler, nitelikli insan kaynağı bulamama gibi nedenler gelmektedir.  

Temel işletmecilik bilgisi olmayan meslek elamanları tarafından büyük maliyetlere katlanılarak açılan 
ÖZEREM.’ler işletmecilik bilgisi olan yöneticiler istidam etmezlerse faaliyet gösterirken; 

-Verimlik, etkinlik, hız, düşük maliyet, kalite ve esneklik gibi faktörleri dikkate almadıklarından 
rakipleriyle rekabet edememekte, 

-Hasta ve ailelerinin talep ve ihtiyaçlarına uygun hizmet sunamamakta, 
-Etkin şekilde yönetilmemekte, 
-Müşteri memnuniyetini esas almamakta, 
-Tüm bunların sonucunda da temel amaçları olan kâr maksimizasyonu sağlayamayarak faaliyetlerine 

son vermekte gelişmiş ülkelerde olduğu gibi uzun süre faaliyet gösterememektedirler. 
 
Özel Eğitim Ve Rehabilitasyonun Tanımı 
 

Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon; Dil-konuşma, gelişim güçlüğü ile zihinsel, fiziksel, duyusal, sosyal, 
duygusal ve davranış problemleri olan özel eğitim gerektiren bireylerin engellilik hâlini ortadan kaldırmak ya 
da etkilerini en az seviyeye indirmek, yeteneklerini en üst seviyeye çıkarmak ve topluma uyumlarını sağlamak, 
temel öz bakım becerilerini ve bağımsız yaşam becerilerini geliştirmek amacıyla yapılan çalışmaların” bütünü 
olarak tanımlanmakta, bu çalışmaların yapıldığı merkezlere de Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi adı 
verilmektedir. 
 
Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezlerinin Açılıp Kapatılması 
 

Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezleri 20.3.2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre açılır ve 
kapatılmaktadır. 
 
Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezlerinin Hukuki Dayanağı 
 

ÖZEREM ‘ler; 
24.6.1973 tarih ve 14574 s. R.G.’de yayımlanan 1739 s. Millî Eğitim Temel Kanunu,  
06.06.1997 tarihli mükerrer 23011 s. R.G.’de yayımlanan 573 s. KHK. 
8.2.2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 
20.03.2012 tarih ve 28239 s. R.G.’de yayımlanan MEB. Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, 
18.05.2012 tarih ve 28296 s. R.G.’de yayımlanan MEB. Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği, 
11.2.2009 tarihli ve 27138 s. R.G.’de yayımlanan Özel Öğretim Kurumları Öğrenci ve Kursiyer 

Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği ve  
Milli Eğitim Bakanlığınca Yayınlanan Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi ve diğer 

mevzuat hükümlerine göre faaliyet göstermektedir.  
 
 
 
Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Sunulan Hizmetlerin Kapsamı 
 

ÖZEREM’lerinde; Özel Eğitime İhtiyacı Olduğu Tespit Edilen Kişilerin; 
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-İhtiyaçları, yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda en üst düzeye kadar eğitimlerini devam 
ettirebilmeleri ve iş hayatına hazırlanmaları, 

-Topluma uyum sağlayarak üretken bir vatandaş olmaları, 
-Dil-konuşma, gelişim güçlüğü, zihinsel, fiziksel, sosyal, duygusal ve davranış problemleri olan 

kişilerin bu engellerinin ortadan kaldırılması ve 
-Öz bakım becerilerini geliştirerek bağımsız yaşayabilir hale getirilmesi için gerekli olan özel eğitim ve 

rehabilitasyon hizmetleri üretilip ihtiyacı olanlara pazarlanmaktadır. 

Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezlerinin Personel Standartları 
1. Kurucu veya Temsilcisi 
2.  Bünyesinde birden fazla ÖZEREM bulunan kurumlarda Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı 
3. Müdür 
4. Müdür Yardımcısı (Öğrenci Kapasitesi 100’ün üzerindeki merkezlerde) 
5. Çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni 
6. Psikolog 
7. Dil ve Konuşma Terapisti 
8. Odyoloji ve konuşma bozuklukları uzmanı 
9. Fizyoterapist 
10. Diğer Personel (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, 2014). 

 
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Giderleri 

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde tedavi gören engelli bireylerin bir ayda sekiz ders saati 
bireysel ve/veya dört ders saati grup eğitimi verilmesi giderleri Milli Eğitim Bakanlığınca ödenmektedir. 
Fazladan sunulan diğer hizmet ve sürelerin ücreti ise hastanın kendi imkânları ile ödenmektedir. 2018 yılı için 
ÖZEREM’lere her destek gören engelli öğrenci için aylık bireysel eğitim için 545 TL, grup eğitimi için 153 
TL ödeme yapılmaktadır. (Maliye Bakanlığı, 2018), 

 
Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezlerinin Denetimi 
 

ÖZEREM’ler Milli Eğitim Bakanlığı maarif müfettişleri/maarif müfettiş yardımcıları veya il millî 
eğitim müdürlüğünce görevlendirilen şube müdürü ile diğer denetim yetkisi bulunanlarca denetlenmektedir. 
 
Yöntem 
 

Çalışmanın evreninin ülkemizde faaliyet gösteren 2438 ÖZEREM oluşturmaktadır. 
Çalışmanın evreninden tesadüfî örnekleme ve gönüllülük esasıyla seçilen ve ülkemizin çeşitli illerinde 

faaliyet gösteren 20 ÖZEREM çalışma kapsama alınarak bu merkezlerde çalışan 5’er idareci ve personele 
anket uygulanmıştır. 

ÖZEREM personeline merkezlerin; kurumsal, yönetsel, mali yeterlilikleri ile hasta memnuniyet 
düzeyleri konusunda sorular sorulmuş, her soruya 0-ila 10 arasında puan vermeleri istenmiştir. Verilen puanlar 
tabloya işlenerek çalışma kapsamındaki merkezlerin yönetsel sorunları değerlendirilmiştir. 

Anket sonuçlarına göre çalışma kapsamına alınan 20 ÖZEREM’in 10’unun (1. Gurup) faaliyetine 
devam etmede yönetsel sorun yaşadığı, 10’unun (2.gurup) ise yaşamsal açıdan yönetsel bir sorunu 
bulunmadığı tespit edilmiştir. 

 
Bulgular 
 

1.Gurup ÖZEREM’lerin yaş ortalamasının 4,7, 2. Gurup ÖZEREM’lerin yaş ortalamasının 
ise 12,3 olduğu tespit edilmiştir. Anketin diğer sonuçları ile ilgili veriler aşağıdaki tabloda 
sunulmuştur. 
 
ÖZEREM’lerin Çeşitli Özellikleri Hakkındaki Çalışan Personelin Tespit ve Gözlemlerine Ait 

Anket Sonuçları Tablosu 
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Sonuç 

Ülkemizde faaliyet gösteren ÖZEREM’lerin kendisinden beklenen yaşam süresinden çok 
erken mevcudiyetini sona erdirmesinin nedenlerinin bu çalışma kapsamında yapılan araştırma ile 
aşağıdaki şekilde sıralandığı tespit edilmiştir. 
 
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin Faaliyetine Son ve Nedenleri 
 Yapılan anket sonuçlarına göre ÖZEREM’ler faaliyetine son vermiş veya son vermek üzere 
olanlar 1. Guruba, uzun yıllardır faaliyetine devam edenler ise 2. Guruba ayrılarak anket kapsamında 
sorulan sorular yönünden özellikleri değerlendirilip sonuçlar birbirleriyle karşılaştırılmıştır. 

1. Çalışmanın ilk aşamasında 1. gurubun yaş ortalaması (4,7) ile 2. gurubun yaş 
ortalaması (12,3) arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olup iki ortalama arasındaki farkın 
anlamlılık testiyle test edilmiş, hesapla bulunan t değeri 6,93 alfa 0,05 yanılma olasılığı ve 18 
serbestlik derecesindeki tablo t değerinden (2,10) daha büyük olduğu için ÖZEREM’lerin yaş farkının 
istatistiki olarak anlamlı olduğuna tespit edilmiştir. 

Bu nedenle ÖZEREM’lerin erken yaşlarda kapanma riski fazla olduğundan çıkan sorunlara 
sabredip faaliyetine devam etmesi halinde uzun süre faaliyetine devam edebileceği sonucuna 
varılmıştır. 

2. İkinci aşamada 1. ve 2. Gurup ÖZEREM’lerin; 

Sı
ra

 N
o 

Rehabilitasyon Merkezlerinin Yeterlik Alanlarını Ölçmek İçin 
Çalışanlara Sorulan Anket Soruları. 

I,. GURUP 
ÖZEREM’LER 

II. GURUP 
ÖZEREM’LER 

İki O
rtalam

a 
A

rasındaki Farkın 
A

nlam
lılık Testi 

H
esap D

eğeri (t) 
 

A
nket Puan 

ortalam
ası () 

Puanların  
Standart 
Sapm

ası (S ±) 

A
nket Puan 

ortalam
ası() 

Puanların 
Standart 
Sapm

ası (S ±) 

1 Reh. Merkezi Yöneticilerinin mesleki, idari ve teknik eğitim, bilgi ve tecrübesi ne 
düzeydedir? 3,2 ±2 8 ±3 3,50 

2 Reh. Merkezi Personelinin mesleki, idari ve teknik eğitim, bilgi ve tecrübesi ne 
düzeydedir? 4,5 ±2 8 ±3,6 2,14 

3 Reh. Merkezine Kolay Ulaşılabilmekte midir? 4,16 ±2,6 7 ±2 2,94 
4 Reh. Merkezi Binası Standartlara Uygun mudur? 4,48 ±4,5 9 ±3 3,04 
5 Reh. Merkezinin Araç Gereçleri Yeterlimidir? 4 ±2 8,4 ±3,4 2,84 
6 Reh. Merkezinin Öz sermayesi yeterlimidir? 4,5 ±2 7 ±2,2 2,44 
7 Reh. Merkezinin Yeterli Potansiyel Müşterisi Var mıdır? 4 ±2,5 8,4 ±3,4 2,82 
8 Reh. Merkezinde Üretilen Hizmetlerin Fiyatı Rakiplerinden Düşük müdür? 2,24 ±4,4 8 ±4,4 2,79 
9 Reh. Merkezine Talep Ne Düzeydedir? 1,76 ±5,6 9 ±4,2 3,55 
1
0 

Reh. Merkezinin Pazarlama Faaliyetleri Ne Düzeydedir? 
4,8 ±2 8 ±2,4 2,88 

1
1 

Reh. Merkezinin Halkla İlişkiler Faaliyetleri Ne Düzeydedir? 
4 ±3,7 7 ±2 2,90 

1
2 

Reh. Merkezinin Kar Edememe Sorunu Var Mıdır? 
6,4 ±6 3 ±2 2,76 

1
3 

Reh. Merkezinden Yararlananların Memnuniyet Düzeyi Yeterli midir? 
4 ±5 9 ±2,8 3,48 

1
4 

Reh. Merkezi Devlet Kurumlarına Karşı Yükümlüklerini Yapabilmekte Midir? 
2 ±6 8,8 ±3,8 3,58 

1
5 

Reh. Toplumun İhtiyacı Olan Hizmetleri Üretebilmekte Midir? 
2,72 ±3,2 8 ±3 3,73 

1
6 

Reh. Merkezi Ortaklarına Karşı Yükümlüklerini İfa Edebilmekte Midir? 
1,6 ±6 7 ±2 4,38 

1
7 

Reh. Merkezi Çalışanlarına Karşı Yükümlüklerini İfa Edebilmekte Midir? 
1,76 ±4,1 6,8 ±1,8 5,08 

1
8 

Reh. Merkezi Çevresine Karşı Yükümlüklerini İfa Edebilmekte Midir? 
3 ±8 6,2 ±1,2 2,56 

1
9 

Reh. Merkezi Finansman Kuruluşlarına Karşı Yükümlüklerini İfa Edebilmekte 
Midir? 3,84 ±1,85 8 ±3 3,04 

2
0 

Reh. Merkezi Rakipleriyle İşbirliği Halinde Midir? 
2 ±5,3 5,8 ±3 2,47 

2
1 

Reh. Merkezi Gelişen Yöntem ve Teknolojilerle Kendisini Yenilemekte Midir? 
2,24 ±4,4 8,8 ±3,8 3,62 
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 Yöneticilerinin mesleki, idari ve teknik eğitim, bilgi ve tecrübesi ve düzeyleri, 
 Personelin mesleki, idari ve teknik eğitim, bilgi ve tecrübesi ve düzeyleri, 
 Kolay ulaşılabilir bir yerde olup olmadıkları, 
 Binalarının standartlara uygun olup olmadığı, 
 Yeterli araç gerece sahip olup olmadıkları, 
 Öz sermayelerinin yeterli olup olmadığı, 
 Yeterli potansiyel müşterilerinin bulunup bulunmadığı, 
 Üretilen hizmetlerin fiyatının rakiplerinden düşük mü yüksek mi olduğu, 
 Talebin ne düzeyde olduğu, 
 Pazarlama faaliyetlerinin ne düzeyde olduğu, 
 Halkla ilişkiler faaliyetlerinin ne düzeyde olduğu, 
 Kar edememe sorunu olup olmadığı, 
 Yararlananların memnuniyet düzeylerinin yeterli olup olmadığı, 
 Devlet kurumlarına karşı yükümlüklerini yerine getirip getiremediği, 
 Toplumun ihtiyacı olan hizmetleri üretip üretemediği, 
 Ortaklarına karşı yükümlüklerini yerine getirip getiremediği, 
 Çalışanlarına karşı yükümlüklerini yerine getirip getiremediği, 
 Çevresine karşı yükümlüklerini yerine getirip getiremediği, 
 Finansman kuruluşlarına karşı yükümlüklerini yerine getirip getiremediği, 
 Rakipleriyle işbirliği yapıp yapmadığı ve 
 Gelişen yöntem ve teknolojilere ayak uydurup uyduramadıkları yönlerinden ankete 

katılanlardan aldıkları puanlar tespit edilmiştir. 
İki guruba ayrılan ÖZEREM’lerin aldıkları puanlar arasındaki farkların istatistiksel olarak 

anlamlı olup olmadıkları “İki Ortalama Arasındaki Farkın Anlamlılık Testi” kullanılarak test edilmiş 
hesapla bulunan tabloda kayıtlı t değerleri, alfa 0,05 yanılma olasılığı ve 98 serbestlik derecesindeki 
tablo t değerinden (1,98) daha büyük olduğu için ÖZEREM’lerin anketle ölçülen farklı özellikleri 
arasındaki farkının istatistiki olarak anlamlı olduğuna tespit edilmiştir. 

I ve II. gurup ÖZEREM’lerin anketle ölçülen özellikleri arasındaki farklar istatistiki olarak 
anlamlı olduğundan, 

 İdareci ve Personelinin mesleki, idari ve teknik açılardan eğitim, bilgi ve tecrübesi 
daha yüksek olan, 

 Kolay ulaşılabilir yerlerde konuşlu, standartlara haiz binalara ve yeterli araç gerece 
sahip olan, 

 Öz sermayesi yeterli olan ve finansman kuruluşları ile iyi ilişkiler içinde çalışan, 
 Yeterli ve potansiyel müşteriye, yüksek kar oranına, makul bir fiyata ve iyi işleyen bir 

pazarlama sistemine sahip olan, 
 Yeterli halkla ilişkiler çalışması yapan, Devlete, topluma, çevresine, çalışanlarına, 

ortaklarına karşı yükümlüklerini yerine getiren ve rakipleriyle işbirliği yapan ayrıca, 
 Gelişen yöntem, teknolojilere ve çağa ayak uydurarak kendini yenileyen 

ÖZEREM’lerin kuruluşta amaçladıkları kar etme, topluma hizmet etme ve yaşantısını devam ettirme 
hedeflerini daha iyi gerçekleştireceği, bunları yapamayanlarınsa kısa zaman içerisinde faaliyetine son 
vermek zorunda kalmaktadırlar. 
 Engeli sebebiyle hayata diğer insanlardan geride başlayan engelli bireylerin eğitimi, 
sağlıklarının yeniden kazandırılması ve hayata adaptasyonlarının sağlanması sürecinde büyük rol 
oynayan ÖZEREM’lerin sık sık el değiştirmesi veya kapatılıp açılması başta engellileri, işletme 
sahiplerini, çalışanlarını ve tüm toplumumuzu olumsuz yönde etkilemektedir. 
 Genellikle işletmecilik bilgisi olmayan meslek elamanları tarafından açılıp çalıştırılan 
ÖZEREM’lerin başarısızlık nedeniyle erken kapanmaması için daha kuruluş sürecinde kurucularının 
modern işletmecilik bilgisi ile donatılması veya profesyonel yöneticilerden ÖZEREM işletmeciliği 
konusunda destek almalarının sorunu büyük ölçüde çözeceği sonuç ve kanaatine varılmıştır. 
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SURİYELİ SIĞINMACILARIN SAĞLIK ALGILARININ 
İNCELENMESİ 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı, Suriyeli sığınmacıların sağlık algılarının çeşitli sosyo-demografik özelliklere göre farklılık 
gösterip göstermediğini incelemektir. Çalışma, Kilis il merkezinde yaşayan 18 yaş ve üzerindeki Suriyeli 
sığınmacılar üzerinde gerçekleştirilmiş ve 385 kişiye anket uygulanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı 
analizler, faktör analizi, güvenirlik analizi, iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi, tek yönlü varyans analizi 
kullanılmıştır. Çalışma sonucunda katılımcıların sağlık algısı alt boyutlarından en yüksek puanı sağlığın önemi 
alt boyutuna; en düşük puanı ise kesinlik alt boyutuna verdikleri belirlenmiştir. Ayrıca katılımcıların kontrol 
merkezi alt boyutuyla cinsiyete, eğitim durumuna, aylık gelire ve herhangi bir engelin olma durumuna göre; 
kesinlik alt boyutu ile de cinsiyete, eğitim durumuna ve herhangi bir kronik hastalığa sahip olma durumuna göre 
istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sağlık algısı, Suriyeli sığınmacı, sosyo-demografik özellikler 

 

INVESTIGATION OF THE PERCEPTION OF HEALTH OF SYRIAN ASYLUM SEEKERS 

Abstract 

The aim of this study is to examine whether health perception of Syrian asylum seekers differ in terms of various 
socio-demographic variables. . The study has been conducted on Syrian asylum seekers over the age of 18 living 
in Kilis city center. And a total of 385 participants have been surveyed in the study. In the analysis of the data, 
descriptive analyzes, factor analysis, reliability analysis, significance test of difference between two means, one 
way variance analysis have been used. As a result of the study, it was determined that participants had the highest 
score on health’ importance subdimension and the lowest score on accuracy subdimension between the health 
perception dimensions. In addition, according to the participants’ control center subdimension; gender, 
educational status, monthly income and presence of any obstacle and according to the accuracy subdimension; 
gender educational status and having any chronic disease were determined with statistically significant 
relationship. 

Key Words: Perception of health, Syrian asylum, socio-demographic characteristics 

1. Giriş 
Sağlık algısı, kişinin sağlık durumunu nasıl gördüğü, sağlık durumuna ilişkin olumlu veya olumsuz 
düşünceleri, duyguları, inançları ve beklentileri olarak değerlendirilmektedir. Sağlığın nasıl algılandığı, 
doğal olarak bireyin sağlık davranışı ve sağlık durumu hakkındaki düşüncesini etkilemektedir (IOM, 
2004). Bu nedenle sağlık algısının olumlu veya olumsuz olması kişiyi, kişinin duygularını ve günlük 
yaşamını doğrudan etkilemektedir. Sağlık algısı, sağlığın geliştirilmesi süreci ile de doğrudan ilişkilidir 
(Bottorf vd., 1996). Sağlık algısı hem vücut fonksiyonun hem de yaşam kalitesinin bir yansıması olup, 
aynı zamanda sağlık hizmetlerinden yararlanmanın, morbiditenin ve mortalitenin bir öncüsü 
olabilmektedir (Guerra ve Shea, 2007). Sağlığın geliştirilmesi amacıyla yola çıkan koruyucu-önleyici 
ve tedavi-rehabilite edici sağlık hizmetlerinin tümünde sağlık algısını doğru bir şekilde yönlendirmeye 
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2 Dr. Öğr. Üyesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, 
oozer@mehmetakif.edu.tr  
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ve sağlık okuryazarlığını artırmaya yönelik uygulamalara, hasta bilgilendirme toplantılarına, eğitimlere 
ihtiyaç duyulmaktadır. 

Sağlık algısı bireyin yaşamını doğrudan etkileyen konularla ilgili bir kavramdır. Bu çalışma da, 
profesyonel desteğe oldukça fazla ihtiyacı olduğu düşünülen Suriyeli sığınmacılar üzerinde 
yürütülmüştür.  

2. Yöntem 
Bu çalışmanın amacı, Suriyeli sığınmacıların sağlık algılarının çeşitli sosyo-demografik özelliklere göre 
farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Araştırmanın evrenini Kilis il merkezinde yaşayan 18 yaş 
ve üzerindeki Suriyeli sığınmacılar oluşturmaktadır (N=131.914). Çalışmada örnek hacmi, ana kitle 
oranlarına dayalı kümelendirilmemiş tek aşamalı tesadüfî olasılık örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. 
Çalışmada örneklem büyüklüğü %5 kabul edilebilir hata seviyesinde, %95 güven aralığında ve olayın 
ana kitle içinde gerçekleşme olasılığı %50 alınarak en az 380 kişi olarak hesaplanmıştır. Ancak 
çalışmada toplam 385 kişiye anket uygulanmıştır.  

Çalışmada katılımcıların sağlık algılarını ölçmek için Diamond vd. (2007) tarafından geliştirilen, 
Kadıoğlu ve Yıldız (2012) tarafından da Türkçe’ye uyarlanan “Sağlık Algısı Ölçeği” kullanılmıştır. 
Ölçek, toplam 15 maddeden ve 4 alt faktörden (sağlığın önemi, kontrol merkezi, öz farkındalık, kesinlik) 
oluşmaktadır. Ölçekte 5’li Likert ölçeği temel alınmaktadır (1=Hiç Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 
3=Kararsızım, 4=Katılıyorum, 5=Çok Katılıyorum). Ölçekte yer alan olumsuz ifadeler ise ters 
puanlanmaktadır. 

İstatistiksel analizler SPSS 20.0 paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde 
tanımlayıcı analizler, faktör analizi, güvenirlik analizi, iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi ve 
tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Birimler arası farklılıkların hangi gruplar arasında olduğunu 
belirlemek için ise post-hoc testlerinden LSD testi kullanılmıştır. 

Çalışmada kullanılan ölçeğin geçerlilik ve güvenilirliğini test etmek amacıyla faktör analizi ve Cronbach 
Alpha katsayısından yararlanılmıştır. Sağlık algısı ölçeğinin geçerliğini belirlemek için gerçekleştirilen 
faktör analizi sonucunda ölçeğin Kadıoğlu ve Yıldız (2012) tarafından yapılan çalışma ile uyumlu olarak 
dört boyutlu olduğu belirlenmiş ve dört boyutun açıklama yüzdesi %48,691 olarak bulunmuştur. 
Çalışmada yapılan güvenilirlik analizi sonucunda ise sağlık algısı ölçeğinin Cronbach’s Alpha katsayısı 
ise 0,551 olarak bulunmuştur. 

3. Bulgular 
Araştırmaya katılan sığınmacıların demografik özellikleri incelendiğinde katılımcıların %52,2’sinin 28 
yaş ve altında, %47,8’inin ise 29 yaş ve üzerinde olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların %53’ü erkek ve 
%63,4’ü bekardır. Katılımcıların %25,2’si lise mezunu, %23,4’ü ilkokul mezunu ve %20’si ortaokul 
mezunudur. Katılımcıların %51,7’si aylık gelirinin 1000 TL ve altı olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların 
%85,2’si herhangi bir kronik hastalığa sahip olmadığını, %91,2’si ise herhangi bir engelinin olmadığını 
belirtmiştir.  

Tablo 1’de araştırmaya katılan sığınmacıların sağlık algısı alt boyutlarına ilişkin ortalamalarına 
bakıldığında, en yüksek puanı sağlığın önemi (3,44±0,74) alt boyutuna ve en düşük ortalamayı ise 
kesinlik alt boyutuna (2,68 ±0,73) verdikleri görülmektedir. 

Tablo 1. Araştırma Değişkenine İlişkin Ortalama, Standart Sapma Min.-Max. Değerleri 
Değişkenler Min. Max. Ort.   S.S. 
Sağlığın Önemi  1,75 5,00 3,44 0,74 
Kontrol Merkezi 1,00 5,00 2,87 0,73 
Öz Farkındalık 1,00 5,00 3,32 0,75 
Kesinlik 1,00 5,00 2,68 0,73 

Tablo 2’de araştırmaya katılan sığınmacıların sağlık algılarına ilişkin puanları yaş, cinsiyet, medeni 
durum, eğitim durumu, aylık gelir durumu, herhangi bir engelin olma durumu, kronik hastalık durumu 
gibi çeşitli değişkenlere göre karşılaştırılmış ve yürütülen test sonuçları gösterilmiştir. Buna göre, 
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sığınmacıların sağlığın önemi alt boyutuna ilişkin puanlarının herhangi bir kronik hastalığa sahip olma 
durumuna (t=2,375; p<0,05) göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği görülmektedir. Buna 
göre herhangi bir kronik hastalığa sahip olan katılımcıların puanları daha yüksek bulunmuştur. 

Tablo 2.  Katılımcıların Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Sağlık Algısı Alt Boyutlarına 
Verdikleri Puanların Karşılaştırılması 

Değişkenler Sağlığın Önemi Kontrol Merkezi Öz Farkındalık Kesinlik 
 M. SD. M. SD. M. SD. M.  SD. 
Cinsiyet           
Kadın 3,48 0,72 2,77 0,79 3,33 0,69 2,57 0,75 
Erkek 3,40 0,77 2,96 0,67 3,31 0,80 2,77 0,71 
 t=1,071; p=0,285 t=-2,537; p=0,012 t=,290; p=0,772 t=-2,630; p=0,009 
Yaş     
28 ve altı  3,43 0,73 2,89 0,74 3,39 0,72 2,70 0,76 
29 ve üzeri 3,45 0,76 2,86 0,72 3,23 0,77 2,65 0,70 
 t=-0,237; p=0,813 t=0,429; p=0,669 t=2,069; p=0,039 t=0,591; p=0,555 
Medeni 
Durum 

    

Bekar 3,42 0,72 2,93 0,76 3,37 0,76 2,70 0,75 
Evli 3,45 0,76 2,84 0,72 3,28 0,74 2,66 0,72 
 t=-0,447; p=0,655 t=1,080; p=0,281 t=1,097; p=0,273 t=0,483; p=0,630 
Eğitim 
Durumu 

    

Okuryazar 
değil 

3,39 0,61 2,29 0,81 3,29 0,73 2,57 0,45 

Okuryazar 3,38 0,82 2,79 0,78 3,39 0,70 2,60 0,71 
İlkokul  3,44 0,69 2,76 0,59 3,16 0,69 2,53 0,72 
Ortaokul 3,41 0,78 2,78 0,80 3,25 0,81 2,69 0,76 
Lise 3,44 0,76 2,96 0,69 3,41 0,88 2,73 0,78 
Önlisans ve 
üzeri 

3,60 0,79 3,15 0,79 3,50 0,75 3,03 0,73 

 F=0,507; p=0,771 F=2,334; p=0,042 
2-6; 3-6; 4-6 

F=1,845; p=0,103 
 

F=3,055; p=0,010 
1-6; 2-6; 3-6; 4-6; 5-6 

Aylık Gelir 
Durumu 

    

1000 ve altı 3,43 0,72 2,96 0,75 3,30 0,74 2,68 0,71 
1001 ve üstü 3,45 0,77 2,78 0,70 3,33 0,76 2,67 0,76 
 t=-,254; p=0,800 t=2,472; p=0,014 t=-0,347; p=0,729 t=0,223 p=0,824 
Herhangi Bir 
Kronik 
Hastalığa 
Sahip Olma  

    

Evet 3,65 0,72 2,77 0,73 3,26 0,72 2,46 0,69 
Hayır 3,40 0,74 2,89 0,73 3,33 0,76 2,71 0,73 
 t=2,375; p=0,018 t=-1,093; p=0,275 t=-,640; p=0,523 t=-2,379; p=0,018 
Herhangi Bir 
Engelin Olma 
Durumu 

    

Evet 3,59 0,78 2,58 0,68 3,47 0,69 2,57 0,72 
Hayır 3,42 0,74 2,90 0,73 3,30 0,76 2,69 0,73 
 t=1,227; p=0,221 t=-2,493; p=0,013 t=1,259; p=0,209 t=-,859; p=0,391 

Çalışmada sığınmacıların kontrol merkezi alt boyutuna ilişkin puanlarının cinsiyete (t=-2,537; p<0,05), 
eğitim durumuna (F=2,334; p<0,05), aylık gelire (t=2,472; p<0,05) ve herhangi bir engelin olma 
durumuna (t=-2,493; p<0,05) göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gösterdiği görülmektedir. Buna 
göre erkek, önlisans ve üzeri eğitim durumuna sahip, aylık geliri 1000 TL ve altı olan, herhangi bir 
engeli olmayan katılımcıların puanları daha yüksek bulunmuştur. 
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Çalışmada katılımcıların öz farkındalık alt boyutuna ilişkin puanlarının sadece yaşa (t=2,069; p<0,05) 
göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir. Buna göre yaşı 28 ve altı olan 
katılımcıların puanlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Son olarak katılımcıların kesinlik alt boyutuna ilişkin puanlarının cinsiyete (t=-2,630; p<0,05), eğitim 
durumuna (F=3,055; p<0,05) ve herhangi bir kronik hastalığa sahip olma durumuna (t=-2,379; p<0,05) 
göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gösterdiği görülmektedir. Buna göre erkek, önlisans ve üzeri 
eğitim durumuna sahip olan ve herhangi bir kronik hastalığa sahip olmayan katılımcıların puanları daha 
yüksektir. 

4. Sonuç 
Bu çalışmada Kilis ilinde yaşayan 18 yaş ve üzeri Suriyeli sığınmacıların sağlık algıları ve bu algıların 
çeşitli sosyo-demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Çalışmaya 
katılan sığınmacıların, sağlık algısı alt boyutlarına ilişkin ortalamalarına bakıldığında; en yüksek 
ortalamayı sağlığın önemi alt boyutuna, en düşük ortalamayı ise kesinlik alt boyutuna verdikleri 
görülmektedir. Ülkelerindeki savaş ve kargaşa ortamından kurtulmak adına Türkiye’ye sığınmış olan 
Suriyeli göçmenlerin, diğer illerde olduğu gibi Kilis ilinde de en fazla sıkıntı yaşadığı konu, şüphe yok 
ki sağlıkla ilgili problemler olmaktadır. Sığınmacıların sağlık durumlarını etkileyen fiziki ve sosyal 
şartların yeterli düzeyde olmamasından dolayı; sağlık algılarında en yüksek ortalamanın sağlığın önemi 
alt boyutunda olması bu açıdan beklenen bir sonuçtur. Ve yine, sığınmacılar için sağlık açısından önemli 
olan durumun hasta olmamak olduğu gerçeği göz önünde bulundurulursa; sağlık algısının ileri boyutu 
denilebilecek olan kesinlik alt boyutunun en düşük ortalamaya sahip olması da, Suriyeli sığınmacılar 
için beklenen bir sonuç olarak ifade edilebilir. 

Araştırmaya katılan Suriyeli sığınmacıların sağlık algılarının sosyo-demografik değişkenlere göre 
farklılık gösterip göstermediğine bakıldığında; sığınmacıların, sağlığın önemi alt boyutuna ilişkin 
vermiş oldukları puanların, herhangi bir kronik hastalığa sahip olma durumuna göre farklılık gösterdiği 
görülmektedir. Buna göre, herhangi bir kronik hastalığa sahip olan katılımcıların, sağlığın önemine 
ilişkin puanları daha yüksek bulunmuştur. Özellikle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren 
sığınmacılar içerisindeki en zayıf gruplardan birisi olarak ifade edilebilecek olan kronik bir hastalığı 
bulunan sığınmacıların, “Sağlığım, hayatımdaki en önemli düşüncedir” gibi ifadelerin yer aldığı, 
sağlığın önemi alt boyutunda, yüksek ortalama çıkması, çalışmanın beklenen sonuçlarından biridir. 
Çimen ve Bayık Temel (2017) tarafından yapılan bir çalışmada da kronik hastalık sayısı arttıkça sağlığa 
verilen önemin arttığı yönünde bulgular elde edilmiştir.   

Sığınmacıların kontrol merkezi alt boyutuna ilişkin puanlarının; cinsiyete, eğitim durumuna, aylık gelir 
durumuna ve herhangi bir engelin olma durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gösterdiği 
görülmektedir. Buna göre; erkek, ön lisans ve üzeri eğitim durumuna sahip, aylık geliri 1000 TL ve altı 
olan ve herhangi bir engeli olmayan katılımcıların, kontrol merkezi alt boyutuna ilişkin puanları daha 
yüksek bulunmuştur. Kontrol merkezi alt boyutunda yer alan ifadelere bakıldığında; bu ifadelerde, 
sağlıklı olma durumunun daha çok bir şans ve lütuf olduğu varsayımının hâkim olduğu görülmektedir. 
Her ne kadar, yapılan sağlık algısı çalışmalarında (Al-Windi 2002; Vissandjee vd., 2004) eğitim seviyesi 
yükseldikçe sağlık algı seviyesinin yükseldiği ve sağlıklı olma durumunun kadere bırakılamayacağı 
yönünde bulgular ortaya konulsa da, bu çalışmanın kontrol merkezi alt boyutuna ilişkin sonuçlarının, 
özellikle sığınmacıların sahip olduğu inanç merkezli kültürel yapı dikkate alındığında, “Sağlığın 
Allah’tan geldiği” ve yine “Ne yaparsak yapalım, sağlıklı olup olmama işi bizim kaderimiz” anlayışının 
bir yansıması olduğu ifade edilebilir.   

Çalışma kapsamında, katılımcıların öz farkındalık alt boyutuna ilişkin puanlarının yalnızca yaş 
değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Buna göre, yaşı 28 yaş 
ve altı olan katılımcıların öz farkındalık puanlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Sağlıklı olup 
olmama durumunun kendi düşünce ve davranışlarıyla yakından ilişkili olduğu yönünde ifadelerden 
oluşan öz farkındalık boyutunun yaş değişkeniyle ilişkili çıkması, özellikle toplumsal uyum sürecine 
daha hızlı adapte olan genç sığınmacıların, bu konuda çok daha bilinçli olduğu yönünde yorumlanabilir. 
Yine, konu ile ilgili yapılan çalışmalarda yaş değişkeninin sağlık algısını etkilediği ve yaşlı bireylere 
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oranla genç bireylerin, sağlık algılarının daha pozitif olduğu ifade edilmektedir (Vissandjee vd ., 2004; 
Altay vd., 2016).  

Son olarak katılımcıların kesinlik alt boyutuna ilişkin puanlarının; cinsiyete, eğitim durumuna ve 
herhangi bir kronik hastalığa sahip olma durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar 
gösterdiği belirlenmiştir. Bu duruma göre; erkek, ön lisans ve üzeri eğitim durumuna sahip olan ve 
herhangi bir kronik hastalığı bulunmayan katılımcıların kesinlik alt boyutuna ilişkin puanları daha 
yüksek olarak tespit edilmiştir. Sağlık algısının “Daha sağlıklı olmak isterim ama bunun için yapmam 
gerekenleri henüz yapamıyorum” gibi ifadelerden oluşan kesinlik alt boyutunda, özellikle sağlığına ilgi 
göstermesi beklenen gruplarda anlamlı istatistiki farklılıklar olması beklenmektedir. Bu bağlamda; 
kadınlara oranla sosyal anlamda toplumla daha fazla iletişim kuran erkek sığınmacıların ve yine eğitim 
seviyesi yüksek ve herhangi bir kronik hastalığı bulunmayan katılımcıların kesinlik alt boyutuna ilişkin 
ortalamalarının yüksek çıkması bu çalışmanın beklenen sonuçları arasındadır. Yen ve Kaplan’a göre 
(1999), yoksul bölgelerde yaşayan kadınların sağlık algılarının erkeklere oranla daha düşük olduğu 
belirlenmiştir. 

Sonuç itibariyle, Suriyeli sığınmacıların sağlık algılarını geliştirebilmek adına; başta çocuklar ve 
kadınlar olmak üzere öncelikle bu sığınmacıların toplumsal uyum süreçlerini başarıyla 
gerçekleştirebilmek için sosyal ve kültürel projeler geliştirilmeli ve bu projelerin takibi 
gerçekleştirilmelidir. Yine, öncelikli olarak çocuk sığınmacılar olmak üzere eğitim seviyelerini 
yükseltmek adına sığınmacılara yönelik hızlandırılmış eğitim faaliyetleri planlanmalı ve yürütülmelidir. 
Bunun yanı sıra, sığınmacılara sunulan genel kapsamlı ve sağlık okuryazarlığına yönelik eğitim 
faaliyetlerinin planlanması ve bu eğitimlerin ilgili meslek elemanları (hekim, hemşire, sosyal 
hizmet uzmanı, psikolog, vb.) tarafından verilmesi uygun olabilir. Buna ilaveten; her ne kadar 
mevcut durumda Suriyeli sığınmacılara yapılan ayni ve nakdi yardımlar bulunsa da sığınmacıların 
istihdamına yönelik yapılacak sosyo-ekonomik çalışmalar ile gelir durumlarında iyileşme sağlanabilir.             
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MÜLTECİ VE SIĞINMACILARIN SAĞLIK HİZMET ALIMINDA 
KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR, ANKARA İLİNDE YAPILAN 

BİR UYGULAMA  
 

Aykut Ekiyor1 
Gülhan Gök2 
Negin Abdi3 

Özet 

İnsanlar kendi topraklarını savaş, dini görüş farklılıklarından kaynaklanan sorunlar, siyasi problemler ve daha 
birçok farklı sebepten dolayı ya terk etmek zorunda kalıyorlar ya da ait oldukları bu topraklardan çıkarılıyorlar; 
dolayısıyla da başka ülkelere sığınmak durumunda kalıyorlar. Sığındıkları ülkelerde de yine başka türlü 
sıkıntılar ile karşılaşabiliyorlar ki bunların başında sağlık hizmeti alımında yaşadıkları zorluklar gelmektedir. 
Bu çalışma ile Ankara’da yaşayan ve tedavi amacıyla Ankara’ya gelen mültecilerin ve sığınmacıların sağlık 
kurumlarına başvurmaları sırasında hangi tür sorunlar yaşadıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma 
kapsamında 220 mülteci ile görüşülmüş ve kendi istekleri doğrultusunda hazırlanan anket mülteciler tarafından 
doldurulmuştur. Toplanan veriler bir paket program aracılığıyla analiz edilmiştir. Elde edilen veriler 
değerlendirildiğinde mülteci ve sığınmacıların sağlık hizmetlerine erişimde finansal sıkıntılar, iletişim sorunları, 
hekimlerin ve sağlık personelinin olumsuz yaklaşımı gibi problemler yaşadıkları sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mülteci, Sığınmacı, Sağlık 

CHALLENGES FACED BY REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS IN HEALTH CARE, AN 
APPLICATION MADE IN ANKARA PROVINCE 

Abstract 

People are forced to leave their lands either due to war, problems arising from religious differences, political 
problems and many other reasons, or they are forced to leave their territory; so they have to take shelter in other 
countries. In the countries where they live, they may also encounter other difficulties, the first of which is the 
difficulties they face in purchasing health services. Through this study, it was tried to determine what kind of 
problems were experienced during the application to health institutions of refugees and asylum seekers who 
lived in Ankara and came to Ankara for treatment. Within the scope of the research, 220 refugees were 
interviewed and the questionnaire prepared in line with their wishes was filled by the refugees. The collected 
data were analyzed through a packet program. When the data obtained are evaluated, it is concluded that 
refugees and asylum seekers have problems such as financial difficulties in accessing health services, 
communication problems, negative approach of physicians and health personnel. 

Key Words: Refugee, Asylum seeker, Health 

1. Giriş 

Mültecilik bir göç turudur ve kendi ülkesinden ayrılarak farklı bir ülkeye yaşamını sürdürmek 
amacıyla giden bireylere verilen bir isimdir. Mülteci olarak isimlendirdiğimiz bu kişiler dini 
düşünceleri, siyasi görüşleri, etnik grupları ve benzeri sebeplerden dolayı topraklarını terk ederek, 
varlıklarını geride bırakarak bir daha dönmemek üzere başka ülkelerde yeni yaşam için iltica talebinde 
bulunmaktadır. Sığınmacılar da aynı şekilde başka ülkeye sığınma konusunda kendilerini haklı 
buldukları gerekçelerle ve canlarının tehlikede olduğu düşüncesiyle sığınarak ev sahibi ülkeden 
mültecilik statüsü talebinde bulunanlardır. 

Göç kavramı çok eskilere dayansa da Türkiye’nin bu kavramla etkin bir şekilde tanışması birinci ve 
ikinci dünya savaşları sonrasına dayanmaktadır. Bu tanışma Osmanlı Devleti döneminden başlayıp 
şimdiki zamana kadar devam etmektedir. Osmanlı Devleti zamanlarında Ege, Balkanlar, Kafkaslar, 
Orta Doğu Ülkeleri ve komşu ülkelerin yanı sıra daha uzak bölgelerden Türkiye’ye göç edilmeye 
                                                      
1 Doç.Dr., Hacı Bayram Veli Üniversitesi İİBF, Sağlık Yönetimi Bölümü, aykutekiyor1974@yahoo.com 
2 Öğr. Gör., Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin SHMYO, gulhan.gok@amasya.edu.tr 
3Tercüman, Sığınmacılar ve Göçmenler Dayanışma Derneği,  NGN_BM@yahoo.com 
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başlanmıştır. Türkiye insanı, etnik bağlılık ve birliktelik duygularından dolayı göç edenleri geri 
göndermeyip Türkiye topraklarında barınma ve iş imkânı sağlamıştır.  Bu durum Osmanlı 
İmparatorluğu yıkılıp yerine Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra da dünyanın farklı ülkelerinden 
göç alarak devam etmiştir. Türkiye son elli yıldır birçok farklı nedenlerle kendi topraklarını terk edip 
bu topraklara sığınan insanları kabul eden bir ülke haline gelmiştir.  

Göç olayının en zorlu biçimi de savaş yüzünden göç etmek zorunda kalan insanlar tarafında 
gerçekleştirilmektedir. Mülteci ve sığınmacılar sığındıkları ülkede farklı sıkıntılar ile 
karşılaşmaktadırlar, bunlar genel olarak barınma, beslenme, gıda, eğitim, çalışma ve en önemlisi 
sağlık problemleri olmaktadır. Yaşamlarını tehlikeye atarak ve bütün varlıklarını terk ettikleri 
topraklarda bırakarak göç yolculuğuna çıkan ve bu yolculukta da psikolojik ve fiziksel sağlıklarını 
yitirip ölümlere tanık olan, şiddete ve cinsel istismara maruz kalan ve daha birçok farklı zulüm ve 
sıkıntıyla karşılaşan bu insanların sağlıklı olmalarından bahsetmek pek mümkün olmamakla birlikte ev 
sahibi ülkeye vardıkları zaman onları asgari koşulların çok daha altında bir yaşamın beklediği 
düşünüldüğünde sonraki süreçte de sağlıklarının yerinde olmaması durumuna pek de şaşırmamak 
gerekmektedir. Mülteci ve sığınmacıların sağlık hizmetlerine erişimde yaşadıkları problemler 
sonucunda tedavileri gecikmekte hatta bazen tedavi bile olamamaktadırlar. Bu durum sadece mülteci 
ve sığınmacıları etkilemekle kalmayıp aynı zamanda toplumun diğer fertlerini de etkilemektedir. Bu 
sebeple mültecilerin yaşadığı sağlık sorunlarının tespit edilerek düzeltici önlemlerin alınması toplum 
sağlığı açısından da önemlidir. Mültecilerin ve sığınmacıların sağlık hizmetlerine erişmekte 
yaşadıkları sorunlara ışık tutmak amacıyla bu çalışma kapsamında Türkiye’nin başkenti Ankara’da 
ikamet eden ve yakın illerden Ankara iline gelerek sağlık kurumlarında tedavi olmak isteyen 
mültecilerin ve sığınmacıların, bu kurumlarda karşılaştıkları zorluk ve engellerin neler olduğu tespit 
edilmeye çalışılmıştır. Böylelikle bu sorunların en etkili biçimde nasıl çözülebileceği ve bu sorunların 
giderilmesi için nelerin yapılması gerektiği ile ilgili önerilerde bulunarak az da olsa mültecilerin ve 
sığınmacıların bu konudaki sorunlarının çözülmesine katkı sağlamak hedeflenmiştir. 

1.1.Mülteci Kavramı 

Mülteci veya şartlı mülteci kavramı, Avrupa Ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, dini, 
tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme 
uğrayacağından korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan veya bu tür olaylar sonucu 
önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku 
nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında verilen statüyü ifade 
etmektedir. Şartlı mültecilere hükümet tarafından üçüncü bir ülkeye mülteci olarak yerleşene kadar 
Türkiye’de ikamet etme izni verilmektedir. İkincil koruma statüsüne sahip bireyler ise mülteci veya 
şartlı mülteci olarak nitelendirilmeyen, kendi ülkelerine döndükleri takdirde ölüm cezası çarptırılacak 
veya infaz edilecek; işkence ve diğer onur kırıcı cezalara maruz kalacak olan kişilere verilen statüdür 
(İltica Ve Göç Araştırma Merkezi). Mülteci olarak uluslararası koruma arayan ancak statüleri henüz 
resmi olarak tanınmamış kişiler de sığınmacı olarak tanımlanmaktadır. Bu terim genellikle, mülteci 
statüsü almaya yönelik başvurularının hükümet ya da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği (BMMYK) tarafından karara bağlanmasını bekleyen kişiler için kullanılmaktadır. 
Statüleri resmi olarak tanınmamış da olsa, sığınmacılar menşei ülkelerine zorla geri 
gönderilememektedir ve haklarının korunması gerekmektedir (BİANET, 2018). 

Sığınma süresi üç şekilde sona erebilir: Birincisi kişinin kendi ülkesinde sorununun çözülmesi ve 
gönüllü olarak kendi vatanına geri dönmesidir ki bu durum en çok istenilen durum olmaktadır. İkincisi 
ise sığınmacıların mültecilik statülerinin belirlenmesi ve üçüncü ülkeye yerleşmeleridir. Üçüncü 
seçenek ise kişilerin üçüncü bir ülkeye yerleştirilmeleridir. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği tarafından,  mültecilerin ve sığınmacıların bütün sorunları çözüldükten sonra kendi 
ülkelerine gönüllü olarak geri dönmesinin sığınmacılar için en iyi çözüm olduğu belirtilmektedir 
(Gündoğan, 2015: 33). 

 

1.2.Mültecilerin Tarihi 
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İnsanların zulüm ve korkudan dolayı baskı altında hissettikleri yerlerden kaçarak korunmak amacıyla 
başka ülkelere sığınması çok eski zamanlara kadar uzanan bir durumdur. Bu konular ile ilgili yazılar 
3500 yıl öncesine dayanmaktadır ve Antik Yunanlar,  Hititler ve Babillerin kaynaklarında yer 
almaktadır. Bu kadar eski zamanlara uzanan mültecilik sorunu hala devam etmekte olup tam olarak 
çözümlenememiş bir kavram olarak varlığını sürdürmektedir. Ayrıca durum her geçen gün daha da 
karmaşık hale gelmektedir. Özellikle de İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra bu sorun çok ciddi bir mesele 
haline gelmiş bulunmaktadır. Küreselleşme ile birlikte bu sorun da yeni bir boyut kazanarak 
küreselleşmiştir. Günümüzde meydana gelen göç durumları tercih sonucu olmamaktadır ve göçler 
tamamen zorunluluk yüzünden meydana gelmektedir (POLİTİKAKADEMİ, 2013).  
1.3.Mülteciler ve Sağlık 

Mülteciler ve sığınmacılar gerek geldikleri ülkelerde gerekse de bu ülkelere gelirken kat ettikleri zorlu 
yolculukları esnasında fiziksel ve psikolojik travmalara maruz kalabilmektedirler. Türkiye’deki zorlu 
yaşam koşulları sebebiyle barınma ve beslenme ile ilgili sıkıntıların yanı sıra birçok nedenden dolayı 
sağlıklarını kaybetmeye en yatkın bireyler olmaktadır. 

1952 yılında Uluslararası Çalışma Örgütünün ve 1971’de de Türkiye’nin kabul ettiği sosyal güvenliğin 
asgari normlarına ilişkin sözleşmenin 102. bendinin 7. maddesine göre bütün üyelerin istedikleri 
zamanlarda ister koruyucu mahiyetinde olsun ister ise tedavi mahiyetinde olsun sağlık hizmetlerinden 
yararlanabileceklerine dair teminat açıklaması yapılmıştır (Çallı, 2016: 134). 

1996 yılında imzalanan BM (Birleşmiş Milletler) sözleşmesinde ekonomik, kültürel ve sosyal haklara 
dair 12. Madde de yer alan taraf devletlerin herkesin mümkün mertebede yüksek seviyede fiziki ve 
ruhsal açıdan sağlık standartlarına sahip olma hakkının olduğu belirtilmiştir ve bu hakların 
gerçekleştirilmesi amacıyla gereken tedbirlerin alınması gerektiği konusuna değinilmiştir. Bu 
tedbirler:  a)  doğum oranı ve bebek ölüm oranının azaltılması ve çocukların sağlıklı bir şekilde 
büyümeleri için gereken tedbirlerin alınması, b) çevre ve sanayi temizliğinin sağlanması, c) salgın, 
mesleki, yöresel ve diğer hastalıkların önlenmesi ve bununla ilgili tedbirlerin alınması, d) hastalık 
dönemlerinde her türlü sağlık bakım ve hizmetinin alınması için gereken koşulların sağlanması olarak 
sıralanmıştır. 

Çalışma ve oturma izni olanlar, sadece vize alarak Türkiye’ye gelenler ve kaçak olarak çalışanlar ve 
yaşayanlar, ayrıca sığınmacılar ve vatansız olarak adlandırılan bireylerin sağlık hizmetlerinden 
yararlanabilmelerine ilişkin üç grup bulunmaktadır. Birinci gruba dahil olan bireyler kendi vatandaş 
oldukları ülkelerde sigorta kapsamına girmemeleri durumunda ve Türkiye’de kalış süreleri bir yılı 
aşmış ise bu tarihten itibaren Genel Sağlık Sigortalı (GSS) sayılıp sağlık hizmetlerinden yararlanmaya 
başlamaktadır. İkinci gruba dâhil olan bireyler de Türkiye’de illegal olarak ikamet edip çalışan 
kişilerdir ve kendi maddi imkânları dâhilinde hizmetlerden yararlanabilmektedirler. Üçüncü gruba 
dahil olan bireyler ise mülteci ve sığınmacı statüsünde olup sağlık haklarından yararlanıp sağlık 
sigortası kapsamına girmektedirler (Çallı, 2016: 139). 
Mülteciler dünya genelinde tanı, tedavi, koruyucu sağlık hizmetleri ve ilaç ve tedavi olanaklarına 
erişim konusunda zorluk yaşamaktadırlar. Sağlık hizmetlerine erişim konusunda yaşanılan temel 
sıkıntılar ise şu şekildedir: 

Sağlık personelindeki farkındalık ve deneyim eksikliği, dil ve iletişim problemi, kültür farklılıkları, 
yabancı sağlık sistemine uyumda zorlanma, sağlık hizmeti ile ilgili sahip oldukları hak ve hukuk 
konusunda bilgilendirilmemek, istismar, tecavüz gibi konuları açıklamadaki çekingenlik, finansal 
sıkıntılar ve hizmetlerin ücretsiz olmaması, ulaşım sıkıntısı, kimliksiz tedavi olamamak, idari ve yasal 
engeller, vb. durumlar olarak sıralanabilmektedir (Karadağ ve Altıntaş, 2010: 56). 

Mültecilerin ve sığınmacıların, ev sahipliği yapan Türkiye’de karşılaştıkları sıkıntıları sıralayacak 
olursak başta sağlık sıkıntısı olmak üzere buna ek olarak eğitim, barınma, iş bulma ve çalışma izni 
alma ile ilgili sıkıntılar, finansal sıkıntılar ve farklı bir kültüre sahip ülkeye adapte olma zorluğu 
gelmektedir. 
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Mülteciler ve sığınmacılar için ayrılan sağlık hizmeti düzeyleri her ülkede farklılık göstermekle 
birlikte genel olarak bakıldığında hiç bir ülkede tam kapsamlı bir bakım hizmeti bulunmamaktadır. 
Dünya çapında bulunan mülteciler sağlık ile ilgili bütün konularda örneğin; temel sağlık hizmetleri ve 
ilaca erişimde, sağlık danışmanlığında ve benzer durumlarda sıkıntılar yaşamaktadır. Dünya çapındaki 
bütün mülteci ve sığınmacı statüsünde yaşayan insanlar diğer ülke vatandaşları gibi sağlık 
hizmetlerine rahatlıkla erişebilme hakkına sahip olmalıdır. Sağlık hizmetlerine erişim konusunda 
yaşanan sıkıntılara bakılacak olursa bunlar genel olarak: maddi yetersizlik yüzünden ilaç ve tedaviye 
erişimin kısıtlanması, ülke farklılıkları yüzünden hizmete nasıl erişeceğini bilememe, dil 
bilmemesinden dolayı sıkıntısını hekime anlatamama, devlet ve yardımlaşma kurumlarından maddi 
yardım alabilmek için gerekli olan evrakları hekimlerden alamama, sağlık sisteminin farklı olmasından 
kaynaklı yaşanan problemler, inançlar yüzünden saygı görmeme, engelli olan bireylerin engellilik 
hizmetlerinden yararlanmaları için engellilik raporunu alamama, tecavüz, istismar gibi durumları 
herhangi bir hekime açıklayamama ve istedikleri hekime muayene olamama, yardımlaşma birimlerinin 
tercüman desteğinin eksik olması sebebiyle kontrollerine düzenli gidememe ve kontrollerini ertelemek 
durumunda kalma, il göç idare biriminden yeni kimliklerinin geç çıkmasından dolayı sağlık 
kurumlarına kimliksiz kabul edilmeme, hastaneye gitmek için maddi sıkıntı yaşama gibi sıkıntılar 
bulunmaktadır.  

Kamp dışında yaşayan mülteciler ve sığınmacılar kaldıkları konutlardaki elverişsiz yaşam koşulları, 
yeterli besine ulaşamama sorunları, hijyen ve öz bakım eksiklikleri nedeniyle kampta kalanlara oranla 
daha fazla salgın hastalık ve enfeksiyona yakalanma riski ile karşı karşıya kalmaktadır. Ayrıca 
sığınmacı ve mültecilerin sağlık hizmetlerine erişimde de çeşitli sorunlarla karşılaştıkları tespit 
edilmiştir (Mazlumder, 2014: 22). Sağlık hakkı dünya çapında bilinen ve Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesi’nde de belirtilen evrensel ve herkesin sahip olması gereken temel bir haktır (Önal ve 
Keklik, 2016: 135). 

2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu araştırma Ankara’da yaşayan veya komşu illerden tedavi amacıyla Ankara’ya gelmiş olan 
mültecilerin ve sığınmacıların sağlık kurumları bünyesinde karşılaştıkları zorlukları ve sorunları 
saptayabilmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Türkiye yasal ve yasal olmayan yollarla sınırları içerisine 
girmiş birçok mülteci ve sığınmacıyı bünyesinde barındırmaktadır. Türkiye’de yaşayan mülteci ve 
sığınmacı sayısının oldukça fazla olması, mülteci ve sığınmacıların sağlık hizmetlerine ulaşımı ile 
ilgili yaşadıkları problemleri kamu sağlığını olumsuz etkileyen bir problem haline dönüştürmektedir. 
Gerek mültecilerin ve sığınmacıların sağlık hizmeti alımı ile ilgili problemlerinin çözülebilmesi 
gerekse toplum sağlığının korunabilmesi açısından bu tarz araştırmaların yapılması son derece 
önemlidir. 

2.2.Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini Ankara’da yaşayan ve tedavi amaçlı Ankara’ya gelen Arapça ve Farsça bilen 
mülteciler ve sığınmacılar oluşturmaktadır. Bu kapsamda Sığınmacılar ve Göçmenler ile Dayanışma 
Derneği (SGDD)’nden alınan onay doğrultusunda bu kuruma başvuran kişiler ile yüz yüze görüşülerek 
veya telefon vasıtasıyla iletişime geçerek sağlık hizmeti alımı sırasında yaşadıkları sıkıntılar tespit 
edilmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda da Farsça ve Arapça olmak üzere iki dilde anket uygulaması 
yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak kullanılan anket 110’u Farsça ve 110’u Arapça anadiline sahip 
bireyler olmak üzere toplamda 220 katılımcıya uygulanabilmiştir.  

2.3.Araştırmanın Gereç ve Yöntemi 

Veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Kullanılan anket Ahmet ÖNAL ve Belma 
KEKLİK’in “Mülteci ve Sığınmacıların Sağlık Hizmetlerine Erişimde Yaşadığı Sorunlar: Isparta 
İlinde Bir Uygulama” konulu yaptığı araştırmada (2016:145) kullandıkları anket formundan 
esinlenerek hazırlanmış olup iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcılara ait yaş, 
cinsiyet, uyruk,  medeni durum,  ana dil, çocuk sayısı, Ankara’da yaşadıkları süre, ülkelerini terk etme 
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nedenleri gibi genel tanımlayıcı bilgiler; ikinci bölümde ise genel olarak bireylerin sağlık kurumlarına 
müracaat ettikleri zaman karşılaştıkları sıkıntılarla ilgili sorular yer almaktadır. 

Katılımcılardan elde edilen verilerin analizlerinde ve yorumlanmasında SPSS (Statistical Packages for 
the Social Sciences ) programı kullanılmıştır. 

Katılımcıların sağlık hizmetlerine erişim konusunda yaşadıkları sorunları belirlemek amacıyla yapılan 
bu araştırmanın bu sıkıntıları ne derecede çözebildiğini, hangi maddelerin hangi faktörleri meydana 
getirdiğini ve bu faktörlerin konuları ne seviyede ölçtüğünü anlamak adına faktör analizi yapılmıştır.  
Faktör analizi yapılmadan önce toplanan veri sayısının yeterli olup olmadığını ve bu verilerin analize 
uygun olup olmadığını anlamak ve değişkenler arasındaki korelasyon anlamlılığını belirlemek için 
KMO3 (Kaiser-Meyer-Olkin) ve Bartlett4 testi uygulanmıştır. KMO değeri normalde 0,5-1 arası 
uygundur. Yapılan testlerin sonucunda KMO değeri 0,797 olarak bulunmuştur. Bu değer değişkenlerin 
faktör analizine uygun olduğu anlamına gelmektedir. Bartlett testi sonucunda ise sig. değeri 0,000 
olarak belirlenmiştir, bu da değişkenlerin birbirleri arasında korelasyonun olduğunu göstermektedir. 
Genel olarak faktör analizine tabi tutulan soru sayısı 20 olmaktadır, daha sonra 4 soru analiz sonucu 
çok boyutlu (binişik değer) değer oluşturduğu için faktör analizinden çıkartılmıştır ve sonuçta ölçeğin 
4 faktörden oluştuğu belirlenmiştir. Bu 4 faktör varyansın %63,321’ini açıklamaktadır. Toplam 
varyansta ne kadar 1,0’dan büyük değer var ise ölçekte o kadar faktör var demektir.                                                                                                                                     

Bu faktörler sırasıyla: 

1.Faktör: Hekimler İle İlgili Yaşanan Sıkıntılar 

2.Faktör: Sağlık Personeli İle Yaşanan Sıkıntılar 

3.Faktör: Dil Problemi 

4.Faktör: Erişim Ve Finansal Kaynaklı Sıkıntılar olarak belirlenmiştir. 

Katılımcılardan elde edilen verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini saptamak amacıyla 
normallik testi uygulanmıştır. Bu amaçla Kolmogorov-Smirnova ve Shapiro-Wilk olmak üzere iki test 
kullanılmaktadır. Bunlardan Shapiro-Wilk  değeri daha çok tercih edildiği için çalışmamız kapsamında 
da Shapiro-Wilk  testi yapılmıştır. Burada bulunan sig. değerlerine bakılmaktadır fakat çoklu likert 
ölçeği kullanıldığı için bu değerlerin anlamlı çıkması beklenmez ve sıfır olarak görülür. Bu nedenle 
çalışmada sig. değeri dikkate alınmayıp Skewness ve Kurtosis değer aralıkları dikkate alınarak 
değerlendirme yapılmıştır. Buna göre verilerin normal dağılabilmesi için SPSS analizinde Skewness ve 
Kurtosis değerlerinin -1,5 ile +1,5 arasında değerler içermeleri gerekmektedir. Yapılan analizler 
doğrultusunda elde edilen veriler aşağıdaki gibidir; 

1. Hekimler ile ilgili sorunlar faktörüne ait Skewness değeri: 0,111 ve Kurtosis değeri: -0,310 

2.  Personel ile ilgili sorunlar faktörüne ait Skewness değeri: -0,609 ve Kurtosis değeri:  0,191 

3. Dil problem ile ilgili sorunlar faktörüne ait Skewness değeri:1,193 ve Kurtosis değeri: 1,460 

4. Erişim Ve Finansal Sıkıntılar faktörüne ait Skewness değeri: 0,124 ve Kurtosis değeri: -0,810 

Yapılan analizler sonucunda verilerin normal dağıldığı görülmektedir. Buna bağlı olarak analiz 
aşamasında parametrik testlerin kullanıma uygun olduğu sonucuna varılmıştır. 

2.4.Araştırmanın Sınırlılıkları 

Araştırmanın sınırlılıkları arasında ilk olarak anketi gönüllü dolduracak mültecilere ve sığınmacılara 
erişim zorluğu gelmektedir. Diğer sınırlılıklar ise zaman, yer ve maliyetle ilgili sınırlılıklardır. Ayrıca 

                                                      
3Örneklemin analiz için yeterli olup olmadığını açıklar. KMO 0 ile 1 arasında değer alır 1’e ne kadar yakınsa 
örneklem o kadar faktör analizine uygundur. KMO değerinin 0,50 den büyük olması gerekir. 
4Veri matrisinin birim matris olup olmadığına, değişkenler arasındaki Korelasyonun yeterli olup olmadığına 
karar verir. Tüm korelasyon katsayıları sıfırdır. Boş hipotezini test eder. P değeri < 0,05 ise veri seti faktör 
analizi için uygundur. 
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çalışmanın sağlık hizmeti alımına başvurmuş olan Farsça veya Arapça bilen mültecilere ve 
sığınmacılara yönelik gerçekleştiriliyor olması da araştırmanın sınırlılıkları arasında yer almaktadır.  

3. Bulgular 

3.1.Demografik Değişkenlerle İlgili Veriler  

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Bilgileri Ve Frekans Dağılımları 

Değişkenler Gruplar Frekans Dağılımı %  

Yaş Dağılımı 

15-20 44 20 

21-25 25 11,4 

26-30 34 15,5 

31-35 32 14,5 

36-40 24 10,9 

41-45 18 8,2 

46-50 10 4,5 

51-55 13 5,9 

56+ 20 9,1 

Toplam 220 100 

Cinsiyet Dağılımı 

Kadın 88 40 

Erkek 132 60 

Toplam 220 100 

Medeni Durum 

Evli 143 65 

Bekar 77 35 

Toplam 220 100 

Çocuk Sayısı 

Yok 79 35,9 

Bir 21 9,5 

İki 30 13,6 

Üç 39 17,7 

Dört ve Üstü 51 23,2 

Toplam 220 100 

Anadil Dağılımı 

Arapça 96 43,6 

Farsça 71 32,3 

Peştuca 17 7,7 

Özbekçe 13 5,9 

Kürtçe 23 10,5 
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Toplam 220 100 
Tablo 1‘de yer alan verilere bakıldığında çalışmaya katılan katılımcıların büyük çoğunluğunun 15-
20(%20) yaş aralığında olan genç nüfusun oluşturduğu görülmektedir. En az orana sahip kesimi ise 
%4,5’luk (10 kişi) oranla 46-50 yaş aralığındaki bireyler oluşturmaktadır. 

Katılımcıların cinsiyet dağılımlarına bakılacak olursa; erkek katılımcı oranı %60 (132 kişi) iken kadın 
katılımcı oranı %40(88 kişi)’tır.  Bu katılımcılardan %65’i(143 kişi) evli %35’i(77 kişi) ise bekârdır. 
Çiftlerin büyük çoğunluğu çocuk sahibi değilken %23,2’sinin(51 kişi) dört ve üzeri çocuğu 
bulunmaktadır. 

Son olarak anadil dağılımına bakacak olursak; Arapça konuşan kişi sayısının fazla olduğu 
görülmektedir. En az orana ise Özbekçe konuşan katılımcılar sahiptir. 

Tablo 2. Geldikleri Ülkeler Ve Yerleşim Yeri İle İlgili Bilgiler Ve Frekans Dağılımları 

Değişkenler Gruplar Frekans Dağılımı %  

Geldikleri Ülkeler  

Irak  70 31,8 
İran 36 16,4 

Afganistan 72 32,7 
Diğer   42 19,1 

Toplam  220 100 

 Ankara'da Bulunma 
Süreleri 

6 Ay ve daha az  60 27,3 
6 Ay - 1 Yıl  42 19,1 

1 - 2 Yıl  44 20 
2 - 3 Yıl  43 19,5 
3 - 4 Yıl  23 10,5 

4 Yıl ve Üzeri  8 3,6 
Toplam  220 100 

Tablo 2’de yer alan verilerden görüldüğü üzere katılımcıların büyük çoğunluğu (%32,7’si (72 kişi)) 
Afganistan’dan gelmektedir. Bunun asıl sebebi ise son zamanlarda Taliban ve İŞİD rejiminin 
Afganistan’ın çoğu kesimlerini ele geçirmiş olmasıdır. Dolayısıyla da insanlar canlarını kurtarmak için 
komşu ülke olarak Türkiye’ye göç etmek ve sığınmak durumunda kalmaktadırlar. Azınlık kesim ise 
%16,4 (36 kişi) oranıyla İran’dan gelen katılımcılardan oluşmaktadır. Katılımcıların çoğu (%27,3 (60 
kişi))  6 ay ve daha az süre içerisinde Ankara ilinde bulunan sağlık kurumlarına sağlık hizmeti almak 
amacıyla başvuruda bulunmuşlardır.  

3.2. Faktörler Arası Korelasyon Analizleri ve Yorumlaması 

İki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkinin varlığını ve bu ilişkinin şiddetini belirlemek amacıyla 
yapılan korelasyon analizlerinde korelasyon katsayısı ilişkinin miktarını gösteren değer olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Korelasyon katsayısı değişkenler arasındaki ilişkinin yönü ve bu ilişkinin 
derecesini göstermektedir. Korelasyon katsayısı “r” harfi ile gösterilmektedir (Gürbüz ve Şahin, 2017: 
260). 

Korelasyon Katsayısı -1≤ r < -0,7 ise; kuvvetli ve negatif yönlü ilişkiyi, 

Korelasyon Katsayısı -0,7 ≤ r < -0,3 ise; orta düzeyde ve negatif yönlü ilişkiyi, 

Korelasyon Katsayısı -0,3 ≤ r < 0 ise; zayıf ve negatif yönlü ilişkiyi, 

Korelasyon Katsayısı 0 < r ≤ 0,3 ise; zayıf ve pozitif yönlü ilişkiyi, 

Korelasyon Katsayısı 0,3 < r ≤ 0,7 ise; orta düzeyde ve pozitif yönlü ilişkiyi, 

1937



 
   

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

Korelasyon Katsayısı 0 < r ≤ 0,3 ise; kuvvetli ve pozitif yönlü ilişkiyi göstermektedir. 

 

Araştırma kapsamında bulunan faktörler arasındaki ilişkinin yönü ve derecesini tespit etmek 
yamacıyla yapılan korelasyon analizine yönelik bulgular tablo 2’de yer almaktadır. 

Tablo 3. Faktörler Arası Korelasyon Analizi Sonuçları 

Korelasyon İlişkisi Değerlendirilen Değişkenler 
Korelasyon 
Katsayısı 

Erişim Ve Finansal Problemler Hekimler ile İlgili Yaşanan Sıkıntılar 0,460 
Erişim Ve Finansal Problemler Dil Problemi 0,096 
Erişim Ve Finansal Problemler Personel ile İlgili Sorunlar 0,321 
Hekimler ile İlgili Yaşanan Sıkıntılar Dil Problemi 0,021 
Hekimler ile İlgili Yaşanan Sıkıntılar Personel ile İlgili Sorunlar  0,363 
Personel ile İlgili Sorunlar Dil Problemi -0,007 

‘Erişim Ve Finansal Problemler’ ile ‘Hekimler ile İlgili Yaşanan Sıkıntılar’ arasında korelasyon 
katsayısı 0,460 değerinde bulunmuştur. Bu değer orta düzeyde ve pozitif yönlü bir ilişkinin varlığını 
göstermektedir. Bu sonuca göre erişim ve finansal problemler arttıkça hekimler ile ilgili yaşanan 
sıkıntılar da artmaktadır ya da erişim ve finansal problemler azaldıkça hekimlerle ilgili yaşanan 
sıkıntılar da azalmaktadır.  

‘Erişim ve Finansal Problemler’ ile ‘Dil Problemi’ arasında 0,096 değerinde zayıf ve pozitif yönde bir 
ilişki mevcuttur. Bu durumda erişim ve finansal problemlere yönelik üretilen çözümler dil ve iletişim 
faktörünü de olumlu yönde etkileyecektir. 

‘Erişim ve Finansal Problemler’ ile ‘Personel ile İlgili Sorunlar’ arasındaki korelasyon katsayısı değeri 
0,32 olarak bulunmuştur. Bu veri değeri orta düzeyde ve pozitif yönde bir ilişki olduğunun 
göstergesidir. Yani eğer erişim ve finansal problemlere çözüm bulunursa bu durum personel ile ilgili 
sorunların çözülmesinde de olumlu bir gelişme kat edileceği anlamına gelmektedir. 

‘Hekimler ile İlgili Yaşanan Sıkıntılar’ ile ‘Dil Problemi’ arasında 0,021 değerinde zayıf ve pozitif 
yönde bir ilişki saptanmıştır. Yani eğer hekimler ile ilgili yaşanan sıkıntılar çözülürse bu dil ve iletişim 
problemlerinin yaşanma olasılığını da azaltacaktır. 

‘Hekimler ile İlgili Yaşanan Sıkıntılar’ ile ‘Personel ile İlgili Sorunlar’ arasında 0,363 değerinde orta 
düzeyde ve pozitif yönde bir ilişki mevcuttur. Yani eğer ‘Hekimler ile İlgili Yaşanan Sıkıntılar’ da iyi 
yönde bir düzelme olursa bu durum personele de yansıyarak onların da tavır ve davranışlarında olumlu 
bir gelişme olacağı yönünde bir görüştür. 

‘Personel ile İlgili Sorunlar’ ile ‘Dil Problemi’ arasında -0,007 değeri çıkmıştır. Dolayısıyla da sıfıra 
çok yakın bir değer olmasından dolayı herhangi bir ilişki olmadığı varsayılmıştır.  

3.3.Regresyon Analizleri ve Yorumlaması 

Toplamda 40 adet hipotez geliştirilmiş olup bu 40 hipotezden sadece 4 tanesinde anlamlı sonuçlar elde 
edilmiştir. Tablo 4’te sonuçları anlamlı çıkan 4 hipotezin değerleri verilmiştir. 

Tablo 4. Regresyon Analizi Sonuçları 

Regresyon İlişkisi Değerlendirilen Değişkenler Regresyon 
Katsayısı 

R2 Değeri P Değeri 
Bağımsız Değişken Bağımlı Değişken 

Medeni Durum Hekimler ile İlgili Yaşanan Sıkıntılar -0,198 0,04 0,003 
Cinsiyet Hekimler ile İlgili Yaşanan Sıkıntılar 0,156 0,061 0,001 

Anadil Personel ile İlgili Sorunlar 0,152 0,023 0,024 
Anadil Erişim ve Finansal Problemler 0,136 0,019 0,044 
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H1: ‘Medeni Durum’ ile ‘Hekimlerle Yaşanan Problemler’ arasında anlamlı bir ilişki vardır.  

SPSS’de yapılan stepwise regresyon analizinden çıkarılan sonuç itibariyle iki değişken arasında -0.198 
değerinde negatif yönde bir ilişki ortaya çıkmıştır. Ankette demografik özellikler kısmında Evli 1. 
Seçenek ve Bekar ise 2.seçenek olarak yer almaktadır. Bu durumu göz önünde bulundurarak 
yorumlamayı yapacak olursak ‘Medeni Durum’ ve ‘Hekimler ile Yaşanan Problemler’ arasında negatif 
bir değer çıkması, medeni durum değeri arttıkça (ankette aldıkları numaralar) hekimler ile olan 
problemler azalmaktadır anlamına gelmektedir. Yani evli olan katılımcılar hekimler ile bekarlara 
oranla daha çok sorun yaşamaktadırlar. 

R kare değeri: Hekimler ile yaşanan sorunların %4’ünü medeni durum değişkeni açıklamaktadır. 

P değeri= 0,003<0,05 olarak bulunmuştur. Bu sonuca istinaden 1. regresyon modelinin anlamlı 
olduğu sonucuna varılmıştır. 

H2: ‘Cinsiyet’ ile 'Hekimlerle Yaşanan Problemler’ arasında anlamlı bir ilişki vardır.  

Bu iki durum arasında regresyon katsayısı olarak 0,156 değeri elde edilmiştir. Ankette demografik 
özellikler kısmında Kadın 1. Seçenek ve Erkek ise 2. seçenek olarak yer almaktadır. Bu durumu göz 
önünde bulundurularak yorumlandığında ‘Cinsiyet’ ve ‘Hekimler ile Yaşanan Problemler’ arasında 
pozitif yönde bir ilişki olduğu anlaşılmaktadır. Yani cinsiyetin değeri arttıkça (cinsiyet artmaz ama 
kodlanmış sayısı arttıkça) hekimler ile olan problemler artmaktadır anlamına gelmektedir. Yani erkek 
katılımcılar hekimler ile kadınlara oranla daha çok sorun yaşamaktadırlar. 

R kare değeri: Cinsiyet değişkeni hekimler ile yaşanan sorunların % 6,1’lik kısmını açıklamaktadır. 

P değeri=0.001<0,05 olarak bulunmuş olup 2. regresyon modelinin anlamlı olduğu sonucuna 
varılmıştır. 

H3: ’Anadil‘ ile ‘Sağlık Personeli ile Yaşanan Sorunlar’ arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Bu iki durum arasında 0,152 değerinde ve pozitif yönde bir değer çıkmıştır. Ankette demografik 
özellikler kısmında anadiller sırasıyla 1. Farsça, 2. Arapça, 3. Özbekçe, 4. Peştuca, 5. Kürtçe olarak 
yer almaktadır. Bu durumu göz önünde bulundurularak yorumlama yapacak olursa ‘Anadil’ ve ‘Sağlık 
Personeli ile Yaşanan Sıkıntılar arasında pozitif bir değer çıkması, anadil değeri arttıkça (ankette 
aldıkları numaralar) Sağlık Personeli ile yaşanan sıkıntılar artmaktadır anlamına gelmektedir. Yani 
kürtçe konuşan katılımcılar sağlık personeli ile diğer dilleri konuşanlara oranla daha çok sorun 
yaşamaktadırlar. 

R kare değeri: ‘Anadil’ %2,3 oranında ‘Sağlık Personeli İle Yaşanan Sıkıntıları açıklamaktadır. 

P değeri= 0.024<0,05’dir. Yani p değeri 0,05'in altında olduğu için 3. regresyon modelinin anlamlı 
olduğu sonucuna varılmıştır. 

H4: ‘Anadil’ ve ‘Erişim ve Finansal Kaynaklı Sıkıntılar’ arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Bu iki durum arasında 0.136 değerinde ve pozitif yönde bir değer çıkmıştır. Ankette demografik 
özellikler kısmında 1. Farsça, 2. Arapça, 3. Özbekçe, 4. Peştuca, 5. Kürtçe olarak yer almaktadır. Bu 
durumu göz önünde bulundurarak yorumlamayı yapacak olursak ‘Anadil’ ve ‘Erişim ve Finansal 
Kaynaklı Sıkıntılar arasında pozitif bir değer çıkması, anadil değeri arttıkça (ankette aldıkları 
numaralar) erişim ve finansal kaynaklı sıkıntılar artmaktadır anlamına gelmektedir. Yani kürtçe 
konuşan katılımcıların erişim ve finansal kaynaklı sıkıntıları diğer dilleri konuşan katılımcılara oranla 
daha fazla yaşadıkları ortaya çıkmaktadır. 

R kare değeri: Anadil %1,9 oranında erişim ve finansal kaynaklı yaşanan sıkıntıları açıklamaktadır. 

P değeri= 0.044<0,05 olarak bulunmuştur. P değerinin 0,05'in altında olması 4. regresyon modelinin 
de anlamlı olduğunu göstermektedir. 
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3.4. Ortalama ve Standart Sapma Analizi ve Yorumlaması 

Araştırma kapsamında tespit edilen faktörlerle ilgili mülteci ve sığınmacıların hangi konularda daha 
fazla sorun yaşadıklarını tespit etmek amacıyla bu faktörlerin ortalama ve standart sapmaları 
hesaplanmıştır. Elde edilen bulgular tablo 5’de verilmiştir.  

Tablo 5. Ortalama ve Standart Sapma Analizi 

 Ortalama (Mean) Standart Sapma (SS) 

1.Faktör: Hekimler İle İlgili Yaşanan Sıkıntılar 3,02 0,84 

2.Personel İle İlgi Sorunlar 3,46 0,86 

3.Faktör: Dil Problemi 2,20 0,88 

4.Faktör: Erişim Ve Finansal Sorunlar 2,92 0,93 

Tablo 5’de yer alan bulgulara bakıldığında ortalama değeri en yüksek olan 3,46 oran ile 2. faktör 
olmuştur. Yani ‘Personel İle İlgili Yaşanan Sorunlar’ en fazla yaşanan sorun yaşanan faktör olarak 
belirlenmiştir. Ortalama değeri en düşük olan 2,20 oran ile 3. faktör olarak görülmektedir. Bu sonuçtan 
anlaşılacağı üzere en az yaşanan problemlerin dil ve iletişim kaynaklı sorunlar olduğu belirlenmiştir.  

4. Sonuç 

Birinci ve ikinci dünya savaşlarından sonra göç ve göçmenlikle tanışan Türkiye o zamandan beridir 
aralıksız göç almaya devam eder hale gelmiştir. Dolayısıyla da bugün itibariyle tüm ülke çapında ister 
resmi kurumlara kayıtlı olsun veya olmasın yaklaşık olarak 5 milyona yakın mülteci ve sığınmacı bu 
ülke sınırlarında barınmaktadır. Bu çalışma ile Türkiye’de ikamet eden mülteci ve sığınmacıların 
sağlık hizmetlerine erişimde hangi problemlerle karşılaştıklarını tespit ederek bu insanlara daha iyi bir 
şekilde nasıl yardımcı olunabileceğine yönelik çözüm önerileri üretilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın 
evreni olarak Ankara ili belirlenmiş olup bununla birlikte tüm Türkiye’de yaşayan mülteci ve 
sığınmacıların sıkıntılarına çözüm üretmek hedeflenmiştir. Mülteci ve sığınmacıların bulundukları 
ülkelerde sağlık hizmetlerine erişimde yaşadıkları sorunların bu ülkelerin vatandaşlarının da 
sağlıklarını tehlikeye atması sebebiyle bu tür araştırmaların kapsamının genişletilerek yapılması son 
derece önemlidir. Konunun önemine istinaden mülteci ve sığınmacıların sağlık hizmetlerine erişimi ile 
ilgili çeşitli uluslararası düzenlemeler de sürekli olarak yapılmaktadır. Mülteci ve sığınmacılara 
sunulacak sağlık hizmetleri ile ilgili asgari düzeyde yardımların ilk aşamasında mevcut durumlarının 
ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi gelmektedir. İkinci aşamada ise bulaşıcı olan hastalıklar ile ilgili 
işlemler yer almaktadır. Mültecilerin toplu yaşadıkları yerlerde en fazla rastlanılan hastalıklar ve ölüm 
nedenlerinin başında kızamık, ishalli hastalıklar ve solunum yolu hastalıkları gibi bulaşıcı olanlar yer 
almaktadır. Dolayısıyla da uluslararası normlar çerçevesinde bu hastalıklar ile başa çıkılması 
gerekmektedir. Son adımda ise tedavi için gerekli olan araç gereçlerin sağlanması ve yeteri kadar 
personelin bulunması gerekmektedir. Bu düzenlemelerin büyük kısmı ülke sınırları içinde resmi 
kurumlara kaydolanları kapsamaktadır. Yasadışı ve kaçak olarak yaşayan bireyler için geçerli 
olmamaktadır. Dolayısıyla da haklardan yararlanmak için vatandaşlık veya yasal oturma izninin 
olması şartı gerekmektedir. Gerek yasal yollarla gerek de yasadışı yollarla girmiş mülteci ve 
sığınmacılar olsun her iki grubun da sağlık hizmetlerine ulaşım sorunlarının çözülmesi önemlidir. 

Bu çalışma sonucunda mülteciler ve sığınmacıların sağlık hizmetlerine erişim konusunda yaşadıkları 
sorunlar dört faktör altında toplanmaktadır. Bunlar personelle yaşanan sorunlar, hekimlerle ilgili 
yaşanan sıkıntılar, erişim ve finansal problemler ile dil ve iletişim problemleridir. Çalışmaya katılan 
mülteci ve sığınmacıların bu sorunlar içerisinden en fazla personelle ilgili sorunlar yaşadığı sonucuna 
varılmıştır. Bu sorunların kökeninde kültürel farklılıklar, mülteci ve sığınmacılara karşı duyulan 
önyargılar yatıyor olabilir. Diğer taraftan en az sorun yaşanan faktörün dil ve iletişim ile ilgili 
problemler olduğu saptanmıştır. Bu faktörle ilgili ortalamanın diğer faktörlere göre düşük çıkmasında 
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mülteci ve sığınmacıların tercüman eşliğinde sağlık kurumlarına başvurmaları etkili olmuş olabilir. 
Aygün ve arkadaşlarının mülteci ve sığınmacıların birinci basamak sağlık hizmetleri alımında 
yaşadıkları sorunların tespitine yönelik gerçekleştirdikleri çalışmada da dil ve iletişim sorunları, takip 
sisteminin olmaması ve yeterli kayıt tutulmaması, personelin bu konularda kendisini yetersiz görmesi 
gibi benzer sorunlar tespit edilmiştir (2016: 11). Gürbüz ve Duğan’nın Suriyeli öğretmelerle 
gerçekleştirdiği çalışmada iletişim problemlerinin sağlık hizmetine erişimde olumsuz etkiler 
oluşturduğuna dikkat çekilmiştir ve bu sorunları ortadan kaldırmak için mülteci ve sığınmacıların 
tercüman bulmak ya da Türkçe öğrenmek zorunda kaldıkları dile getirilmiştir (2017: 487). Demir ve 
Büyüksoy ise yaptıkları araştırmada mülteci ve sığınmacıların sağlık hizmetine erişmesindeki 
engellerin kaynağının maddi sorunlar ve iletişim problemlerinden kaynaklı olduğuna dikkat 
çekmişlerdir (2016: 81). Kördeve tarafından mülteci ve sığınmacıların sağlık hizmetlerine erişim 
konusunda yaşadıkları sorunlara ilişkin çalışmasında da mülteci ve sığınmacıların bulundukları 
bölgenin halkı tarafından benimsenmiş olmasının ve maddi imkanlarının düzeltilmesinin sağlık 
hizmetlerine erişimde yaşadıkları sorunların az olmasında etkili olduğu vurgulanmıştır (2017: 10).  

Yapılan araştırmalardan da elde edilen bulgular ışığında mülteci ve sığınmacıların sağlık hizmetlerine 
erişimde yaşadıkları sorunların ortadan kaldırılması bağlamında aşağıdaki önerilerin 
gerçekleştirilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. 

 Bulaşıcı olan hastalıkların taranıp ücretsiz olarak tedavilerinin yapılması, 

 Bağışıklama ve üreme başta olmak üzere temel sağlık hizmetlerinin ücretsiz sunulması ve 
herkes tarafından ulaşılabilir olması, 

 Temel sağlık eğitim sunumu, 

 Ruh sağlığı hizmet sunumu, 

 Bulaşıcı hastalık kontrolü ve önlemlerinin alınması, 

 Bütün hizmetlerde insan hak ve onuruna saygılı davranılması, 

 Ayrımcılığın önüne geçilmesi,  

 Dil problemi ile ilgili çözümlerin getirilmesi 

 Barınma, temiz su, beslenme, güvenlik gibi sağlığı belirleyici faktörlerin iyileştirilmesi adına 
çok sektörlü yaklaşımların uygulanması, 

 Doğum ve ölüm dahil olmak üzere bütün sağlık göstergelerin kayıtlarının tutulması, 

 İzleme ve değerlendirme uygulamalarında sürekliliğin sağlanması, 

 Hizmetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekmektedir. 

Şiddet olaylarında en korunmasız grubu oluşturan mülteci ve sığınmacılar çoğu kez kat ettikleri yolda 
veya sığındıkları ülkenin yetkilileri, halkı veya diğer mülteci bireyler tarafından fiziksel ve cinsel 
saldırıya maruz kalmaktadırlar.  Bu gibi saldırıları teşvik eden şartların düzeltilmesine yönelik 
işlemlerin yapılması, polis, asker, güvenlik personelinin bu konuda eğitime tabi tutulmaları, 
mağdurlara bu konuda en iyi şekilde bakım sağlanıp yasal prosedürlerinin takip edilmesi, kamptaki 
yerleşim düzeninin kontrol edilmesi, ışıklandırma ve duvar bakımı gibi temel imkanların 
iyileştirilmesi gibi düzenlemeler yapılması önerilmektedir (Karadağ ve Altıntaş, 2010: 57). 

Bunlara ek olarak: 

1. Mülteci, sığınmacı ve göçmenlerin hangi ülkelerden geldikleri ve kültür farklılıklarına göre 
hangi şehirde yaşarlarsa daha güvenli ve az sıkıntıyla karşılaşacakları hususunda analizlerin 
yapılıp o şekilde şehirlere dağıtılmaları gerekmektedir. Böylelikle Mülteci ve sığınmacıların 
adaptasyon süreci daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleşebilir.  

2. Başlıca sıkıntılardan biri olan dil probleminin ortadan kaldırılması için Ankara başta olmak 
üzere Türkiye çapındaki tüm sağlık kuruluşlarında en az bir veya iki tercüman bulundurmaları 
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gerekmektedir. Böylelikle gelen hastalar kendilerini daha iyi ifade edip sorunlarını daha iyi bir 
şekilde hekimlere aktarıp daha iyi tedavi olma şansına sahip olacaklardır. 

3. Hekimlerin ve sağlık personelinin davranış ve tutumlarını mülteci ve sığınmacı hastalara karşı 
değiştirmeleri ve iyileştirmeleri ile ilgili uygulamalar yapılabilir. O insanların inanç, tutum, 
kültürel alışkanlıklarını vs. gibi durumları göz önünde bulundurarak daha anlayışlı bir tavır 
sergilemeleri adına eğitimler yapılabilir.   

4. Finansal sıkıntıların ortadan kaldırılmasına yönelik olarak mülteci ve sığınmacılara çalışma 
izni verilebilir. Türkiye’de yaşayan çoğu mülteci ve sığınmacı maalesef çalışma izni 
alamamakta ve aylarca kaçak bir şekilde çalışmak durumunda kalmaktadır. Bu sebeple aynı 
işte çalışan Türk vatandaşlarına göre daha fazla mesai yapıp daha az ücret almaktadırlar. Hatta 
bazen iş sahibi tarafından kapı dışarı edilerek hak ettiği parayı dahi alamamaktadırlar. Çalışan 
mültecilerin ve sığınmacıların kazandıkları para da çoğunlukla gıda ve temel ihtiyaçlar için 
yeterli olmakta, dolayısıyla da sağlık için harcayabilecekleri fazladan bir miktar kalmadığı için 
çoğu zaman sağlıklarından feragat etmek durumunda kalmaktadırlar. Dolayısıyla da eğer 
sığınmacı ve göçmenlere çalışma izni ile meslek sahibi olma şansı verilirse bu insanlara 
finansal açıdan çok büyük destek sağlanmış olacaktır. 

5. Türkiye genelinde yaşayan mültecilere bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek adına bazı 
aşılar ve taramalar düzenli olarak yapılmaya çalışılmalıdır. Bu gibi çalışmaların geliştirilip 
devamının sağlanmasıyla hastalıkların önüne geçilip ilerlemesi önlenebilecektir (Türk 
Tabipler Birliği). 

6. Kamp dışında yaşayan mülteci ve sığınmacıların temel yaşam koşullarının insani düzeye 
ulaşabilmesi ve gerekli hizmet ve yardımlardan faydalanabilmeleri için öncelikle bu insanların 
kayıt altına alınmaları gerekmektedir. Sağlık açısından asgari şartları sağlayan evlerde 
yaşamalarını sağlayacak kira ödemeleri için gerekli nakdi yardım, iş ve istihdam olanakları 
sağlanmalıdır (Mazlumder, 2014:30).  
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SIĞINMACILARA YÖNELİK SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUMUNDA 
YAŞANAN YÖNETSEL SORUNLAR ÜZERİNE NİTEL BİR 

DEĞERLENDİRME 
iElif Kaya 

iiSelma Doğanalp 
Özet 

Bu çalışma ile Isparta’da bulunan Suriyeli sığınmacılara yönelik sağlık hizmeti sunan kuruluşların yönetsel 
düzeyde karşılaştıkları sorunların ele alınması amaçlanmaktadır. Nitel yöntemin esas alındığı araştırmada, olgu 
bilim deseni kullanılarak, katılımcılar amaçlı örnekleme kapsamında kartopu örnekleme yöntemi kullanılarak 
belirlenmiştir. Araştırmada, yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle Isparta’da bulunan sağlık kuruluşlarında 
hizmet veren 7 yönetici ve 3 yönetici vasıflı sağlık profesyoneli olmak üzere toplamda 10 katılımcı ile yüz yüze 
görüşme yapılmıştır. Çalışmada yöneticilerin sığınmacılara yönelik sağlık hizmeti sunumunda ciddi güçlükler 
yaşadıkları görülmüş ve yapılan görüşmelerde bütün katılımcıların ortak noktada buluştuğu en önemli sorunun 
sığınmacıların Türkçe bilmemelerinden kaynaklı iletişim sorunu olduğu görülmüştür. Ayrıca dil sorununun 
beraberinde prosedür kaynaklı sorunlar, tutum ve davranış kaynaklı sorunlar, sosyal yardım yetersizliğinden 
doğan sorunlar ve iş yükü noktasında sorunların yaşandığı saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Sığınmacı,  İhtiyaç, Sağlık Hizmetleri, Nitel Araştırma 

Abstract 

This study aims to address the problems faced by the institutions providing health services to Syrian asylum 
seekers in Isparta at managerial level. In the research based of the qualitative method, using phenomenology 
method, participants were determined using the snowball sampling method in scope of purpose sampling. In the 
study, face-to-face interviews were conducted with a total of 10 participants, including 7 managers and 3 
managers qualified health professionals serving in the health facilities in Isparta with semi-structured interview 
technique. In the study, the managers experienced serious difficulties in the provision in providing health care 
services for asylum seekers and during interviews, all participants meet at a common point where they welded 
the most important problem not know Turkish of asylum seekers it is concluded that there is a communication 
problem In addition, the procedures related problems with language problems, attitude and behavioral related 
problems, at the point of work load issues and a lack of social assistance that are experiencing problems is 
revealed. 

Key Words: Migration, Asylum Seekers, Refugees, Needs, Health Services, Qualitative Research 

 

 

1. Giriş 

İçinde bulunduğumuz dünyanın büyümesi ve gelişmesi ile birlikte güç dengelerinin değişmesi de 
kaçınılmaz bir hal almaktadır. Güç dengelerinin değişmesi; savaşları, ekonomik krizleri ve çeşitli 
olumsuz durumları beraberinde getirmektedir (Deniz, 2014: 177). Bu durumlardan dolayı hayatı 
tehlike altında olan ya da kendi ülkesinde barınamayacak durumda olan kimseler daha iyi şartlarda 
yaşayacaklarını düşündükleri farklı ülkelere göç etme talebinde bulunmaktadırlar. Göç etme talebinde 
bulunan kimseler sığınmacı/mülteci olarak adlandırılmaktadır (Demir ve Erdal, 2012: 40). Bu 
kavramlar arasındaki farklılıklar ise çalışmanın ilerleyen kısımlarında daha açık şekilde ifade 
edilecektir.  

Bu durum kendi ülkesinden vazgeçmek zorunda kalıp başka ülkeye yerleşmek durumunda olan 
kimseler açısından oldukça zor olduğu gibi yerleştikleri ülke açısından da çeşitli problemlere zemin 
hazırlamaktadır. Çünkü göç eden kimseler barınma, beslenme, giyinme ve huzur içinde yaşama gibi 
asgari yaşam şartlarını sağlama kaygısı güderken, göç etmiş oldukları devletler hem göç eden 
kimseleri hem de kendi ülkesinde bulunan vatandaşları düşünmek durumundadırlar. Aksi halde ortaya 
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çıkabilecek kaos her iki taraf için de hiç hoş olmayan durumlarla sonuçlanabilmektedir (Yılmaz, 2014: 
1694-96). 

Sığınmacı Kavramı  

Günlük hayatta mülteci kavramı ile sığınmacı kavramı çoğu zaman birbiriyle karıştırılmaktadır. Türk 
Dil Kurumu sözlüğünde sığınmacı, “başka bir ülkeye veya yere sığınmış olan kişi, sığınık, mülteci 
veya yabancı bir ülkede iltica etmeden önce belirli bir süre kalan kimse” olarak tanımlanmıştır 
(www.tdk.gov.tr). Bir başka ifade ile sığınmacı kavramı, vatandaşı olduğu ülkenin himayesinden dini, 
ırkı, milliyeti ve siyasi görüşü gibi nedenlerden dolayı faydalanamayan ve yaşama hakkı tehlike 
altında olan, bundan dolayı refah içinde yaşayabileceği başka bir ülkeye göç etmek zorunda kalan 
kimse şeklinde tanımlanmaktadır (www.egm.gov.tr). Mülteci kavramı ise Birleşmiş Milletler 
Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından “1 Ocak 1951'den önce meydana gelen olaylar sonucunda 
ve ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri yüzünden, zulme 
uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ¸ülkenin dışında bulunan ve bu 
¸ülkenin korumasından yararlanamayan, ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen 
yahut tabiiyeti yoksa ve bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, 
oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen her şahıs” olarak 
tanımlanmıştır. 

Yukarıda belirtilen ifadelerden anlaşılacağı üzere sığınmacı kavramı mülteci kavramı ile eş gibi 
görülmektedir ancak Türk Hukuku’nda sığınmacı ve mülteci kavramları, uluslararası hukukta kabul 
edilenden daha farklı şekilde tanımlanmıştır. Türkiye'ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica 
Etmek Üzere Türkiye’den İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar ile Topluca Sığınma Amacıyla 
Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik’in 3. maddesinde sığınmacı kavramı “ırkı, dini, milliyeti, belirli bir toplumsal 
gruba üyeliği veya siyasi düşünceleri nedeniyle takibata uğrayacağından haklı olarak korktuğu için 
vatandaşı olduğu ülke dışında bulunan ve vatandaşı olduğu ülkenin himayesinden istifade edemeyen 
veya korkudan dolayı istifade etmek istemeyen ya da uyruğu yoksa ve önceden ikamet ettiği ülke 
dışında bulunuyorsa oraya dönmeyen veya korkusundan dolayı dönmek istemeyen yabancı” şeklinde 
tanımlanmıştır. Aynı yönetmelikte mülteci kavramı ise “Avrupa'da meydana gelen olaylar sebebiyle 
ırkı, dini, milliyeti, belirli bir toplumsal gruba üyeliği veya siyasi düşünceleri nedeniyle takibata 
uğrayacağından haklı olarak korktuğu için vatandaşı olduğu ülke dışında bulunan ve vatandaşı olduğu 
ülkenin himayesinden istifade edemeyen veya korkudan dolayı istifade etmek istemeyen ya da uyruğu 
yoksa ve önceden ikamet ettiği ülke dışında bulunuyorsa oraya dönmeyen veya korkusundan dolayı 
dönmek istemeyen yabancı” şeklinde tanımlanmaktadır. Kısaca Türk Hukuku, Avrupa kaynaklı iltica 
hareketlerini mülteci, diğer ülkelerden gelenleri ise sığınmacı olarak nitelendirmiştir. 

Belirtilen ifadelerden anlaşılacağı üzere sığınmacılar yerleştikleri ülkelerde yaşamlarını idame 
ettirebilmek için barınma,  beslenme, sağlık ve ulaşım gibi temel hizmetlere ihtiyaç duymaktadırlar 
(Mazlumder, 2014: 22). Özellikle sağlık alanında sığınmacılar hizmete ulaşma noktasında dezavantajlı 
grup olarak kabul edilmekte bununla birlikte bu toplulukların kendine özgü sağlık sorunları da 
bulunmaktadır (Demir ve ark, 2016: 83).  Bundan dolayı sığınmacılar temel ve koruyucu sağlık 
hizmetleri, tanı-tedavi olanakları ve ilaca erişim konusunda ciddi sorunlar yaşamaktadırlar. 
Madalyonun diğer yüzünde ise, sağlık hizmeti sunucularının ve yöneticilerinin sığınmacılara hizmet 
sunumu esnasında karşılaşmakta oldukları sorunlar yer almaktadır 

Türkiye Cumhuriyeti tarafından kendi vatandaşlarına daha iyi şartlarda yaşamak, zihnen hür bedenen 
hür bir hayat sürdürmeleri amacıyla bir takım haklar verildiği gibi, sığınmacı ve mültecilere de idaresi 
altına girmiş oldukları devletler tarafından çeşitli haklar verilmektedir (Reçber, 2014: 249). Bu haklar 
aşağıda ele alınmıştır.  
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Sağlık Yardımından Yararlanma Hakkı: Sağlık birçok farklı şekilde tanımlansa da günümüzde 
kabul görmüş olan tanımı Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan tanımdır. Bu tanıma göre sağlık; 
“yalnızca hastalık veya rahatsızlık durumunun olmayışı değil, bedensel ve sosyal yönden tam bir iyilik 
halidir.” (www.who.int). İnsan hayatı için vazgeçilemez bir öneme sahip olan sağlık, kuşkusuz hiçbir 
durumda ve şartta ulaşılamaz olmamalıdır. Hem insani bir görev hem de uluslararası hukuki kurallara 
göre bir zorunluluk ve sorumluluk olan sağlık hizmetlerini sağlamak sosyal eşitsizliklerin etkilerinin 
giderilmesi ve sığınmacıların mağduriyetlerinin önlenmesi açısından da önemlidir. 

Ülkemizde de bu mağduriyetin giderilmesine yönelik çeşitli adımlar atılmıştır. Geçici Koruma 
Yönetmeliği’nde geçici koruma statüsü sağlanan kimselere “temel ve acil sağlık hizmetlerinin 
sağlanacağı” şeklinde bir karara varılmıştır. Bu hizmetlerin Sağlık Bakanlığı kontrolü ve 
sorumluluğunda yerine getirileceği ve sağlık hizmetlerini yürütmek üzere sürekli faaliyet gösterecek 
sağlık merkezlerinin kurulabileceği, bu durumda yeterli sayıda ambulans ve personelin de 
bulundurulacağı kararına varılmıştır (Resmi Gazete, 2014). 

Türkiye'ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye’den İkamet İzni Talep Eden 
Münferit Yabancılar ile Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek 
Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19. maddesinde “Mülteci 
ve sığınmacılar için sağlık fişi tanzim edilir ve bunların periyodik sağlık muayeneleri yapılır. Bulaşıcı 
hastalık tespit edildiğinde, ilgili valilikçe derhal tedbir alınır ve durum ilgili makamlara bildirilir, ağır 
bir hastalığa yakalanan veya durumları özel bir tedaviyi, tıbbi müdahaleyi veya hastaneye 
yatırılmalarını gerektiren yabancıların muayene ve tedavileri ile koruyucu aşıların yapılması devlete 
ait hastanelerde yapılır ve tedavi ücretleri genel hükümler çerçevesinde karşılanır. Organ nakli, protez, 
ortez, hemodiyaliz veya uzun süreli tedaviyi gerektiren kronik hastalıkların tedavisine ait ücret ve 
bedeller ise ilgili kişilerin kendileri tarafından karşılanır.” şeklinde sağlık muayeneleri üzerinde 
durulmuştur.  

Aynı yönetmeliğin 20. maddesinde ölüm ve defin işlemleri “Mülteci ve sığınmacılardan ölenler, 
ülkenin belirli mezarlıklarında ayrılacak bir yere veya bulundukları mahalde varsa kendi 
mezarlıklarına, kendi din ve adetleri uyarınca yapılan merasimle defnedilir. Bu konuda ilgili valiler 
görevli kuruluşlarla işbirliği içinde bulunur, ölenlerin vatandaşı olduğu ülkenin bu konuda olabilecek 
talepleri Dışişleri Bakanlığı'nca uygun görüldüğü takdirde ve imkânlar ölçüsünde yerine getirilir” 
şeklinde düzenlenmiştir.  

Hizmet sunulurken bu kimseler herhangi bir katılım payı ödemeyecekler ancak temel ve acil sağlık 
hizmetleri için sağlık hizmet sunucularına bir bedel ödemek zorunda kalırlarsa Genel Sağlık 
Sigortalısını geçecek şekilde bir uygulamaya gidilecektir. Ayrıca aşılar hariç Sosyal Güvenlik 
Kurumunca karşılanmayan sağlık hizmetleri verilemeyecektir. Dolayısıyla Sosyal Güvenlik 
Kurumunca genel sağlık sigortalısı için karşılanmayan aşılar geçici koruma statüsü sahibi sığınmacılar 
için karşılanacaktır (Ermumcu, 2013: 71).  

Çalışma Hak ve Özgürlüğü: Ülkemizde yabancıların çalışma hakkı ve özgürlüğü ile ilgili genel 
düzenlemeler mevcuttur. Anayasanın 48. maddesi yabancı, vatandaş ayrımı yapmadan, genel olarak bu 
özgürlüğü güvence altına almış ve çalışma hak ve özgürlüğünü tanımıştır. Türkiye’de kalacakları süre 
ile sınırlı olarak mülteci ve sığınmacıların genel hükümlere bağlı olarak bu hakkı kullanacağı 
düzenlemesine de yer verilmiştir.  

22 Ekim 2014’te yürürlüğe giren Geçici Koruma Yönetmeliğinde geçici koruma kimlik belgesine 
sahip olanların, Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek sektörlerde çalışma izni almak için Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurabilecekleri ve geçici korumaları sona erdiğinde ise bu kapsamda 
verilen çalışma izinlerinin sona ereceği belirtilmiştir (Resmi Gazete, 2014).  
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Yerleşme ve Seyahat Hakkı: Anayasamızın 23. maddesinde yerleşme ve seyahat özgürlüğü anayasal 
güvence altına alınmış olsa da, yabancılar açısından getirilmiş olan sınırlamaya göre Türkiye’ye 
sığınan yabancılar ancak İçişleri Bakanlığı’nın göstereceği yerde ikamet edebilmektedir (TC 
Anayasası Mad. 23). 

Eğitim ve Öğretim Hakkı: Geçici Koruma Kanunun ilgili maddesince, yabancıların eğitim 
faaliyetlerinin geçici barınma merkezlerinin içinde ya da dışında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 
kontrolünde yürütüleceği belirtilmiştir. Üniversite eğitimi ise Yükseköğretim Kurumu Başkanlığınca 
belirlenmektedir. Ayrıca her yaş grubuna yönelik dil eğitimi, meslek edindirme, beceri ve hobi 
kurslarının talebe bağlı olarak açılabileceği de belirtilmiştir (Resmi Gazete, 2014). 

Diğer Haklar: İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine (İHEB) göre sığınmacıların sahip oldukları 
diğer haklar ise şu şekilde sıralanabilir (İHEB., 1948): 

1. Ayrımcılık yapılmaması (Mad.2). 
2. Yaşama, Özgürlük ve Kişi Güvenliği Hakkı (Mad.3).  
3. Sığınma Talebinde Bulunma ve Sığınma Olanağından Yararlanma Hakkı (Mad.14). 
4. İşkence ya da Zalimane, İnsani Olmayan, Onur Kırıcı Ceza ya da Muameleye Maruz 

Bırakılmama Hakkı (Mad.5). 
5. Yasa Önünde Bir Kişi Olarak Tanınma Hakkı (Mad.7). 
6. Kölelik ya da Kulluk Altında Bulundurulmama Hakkı (Mad.4). 
7. Din ve Vicdan Özgürlüğü (Mad.18). 
8. Özel Yaşam ve Aile Konusunda Keyfi Müdahaleye Maruz Kalmama Hakkı (Mad.12). 
9. Düşünce ve İfade Özgürlüğü Hakkı (Mad.18). 
10.  Toplumun Kültürel Yaşamına Katılma Hakkı (Mad.27). 

İdarenin Sığınmacılar Hakkındaki Görev ve Yetkileri 

Mültecilerin, sığınmacı oldukları toplumda huzur içinde yaşamaları ve temel insan haklarından 
mahrum kalmamaları kadar; ülkenin kendi vatandaşlarının da mültecilerin varlığından olumsuz 
etkilenmemeleri, kamu politikalarının verimlilik ilkesi gereğince önem arz etmektedir. Bu noktada 
idare, denge unsuru olarak kamu güvenliğinin sağlanması, genel ahlâkın korunması ve sağlık 
hizmetlerinin sunulması noktasında sığınmacılar ile ilgili politikalar üretmeli ve dağıtımı sağlarken 
aynı esnada ülke vatandaşlarının da faydasını da göz ardı etmemesi gerekmektedir. Aşağıda, idarenin 
bu konuda üzerine düşen görev ve yetkiler ele alınmıştır. 

 Kamu Güvenliği: Güvenlik kavramı sözlük anlamıyla toplum yaşamında yasal düzenin aksamadan 
yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi durumu şeklinde tanımlanmaktadır. Buradan 
anlaşılacağı üzere güvenlik, bireylerin olduğu kadar, örgütlerin de yaşamlarını sağlıklı bir şekilde 
devam ettirebilmeleri için oldukça önemli bir ihtiyaçtır (Yılmaz, 2012: 18). Bu ihtiyacı karşılamak 
devletin en tabii görevlerinden biridir (Çağlayan, 2015: 190). Aynı şekilde toplum içerisindeki 
bireylerin de uluslararası hukuk çerçevesinde, yönetimi altında bulunduğu devletten güvenli bir 
şekilde yaşamak isteme hakkı vardır. Bir başka deyişle devletler vatandaşlarına temel insan hakları 
çerçevesinde koruma sağlamakla yükümlüdürler. Devletleri tarafından koruma 
sağlanmayan/sağlanamayan kişilerin de ulaşabildikleri diğer devletlerden güvenliğe kavuşturulmaları 
ve hayati tehlikesinin olduğu ülkelerine gönderilmemelerini talep etme hakları vardır (Kınık, 2016).  

Ülkemiz sınırları içerisinde toplum güvenliğinin sağlanması gerekçesiyle ülkemizin doğabilecek 
tehlikelere karşı güvenliğinin sağlanması, kriz süresince ve sonrasında meydana gelebilecek gelişmeler 
doğrultusunda Türkiye'nin yüksek menfaatlerini etkili bir şekilde kollamak, olayların seyrine göre 
ileride telafisi güç bir durumla karşılaşmamaya yönelik hızlı ve dinamik bir politika izlenmesine 
yardımcı olmak amacıyla çeşitli kararlar alınmıştır (Altınok Çalışkan, 2013: 160). 
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Genel Ahlâkın Korunması: Toplumda ahlaki düzenin sağlanması ve bireylerin refah içinde yaşaması 
kamu düzeninin bir unsuru olarak kabul edilmektedir (Gözler ve Kaplan, 2015: 579). Mülteci ve 
sığınmacılar bakımından genel ahlâkın korunması şartı, kamu düzenin korunması kapsamında, bu 
düzeni etkileyici etkinliklerin varlığı durumunda geçerli olacaktır (Altınok Çalışkan, 2013: 165). 

Sağlık: Ülkelerinden çeşitli nedenlerden dolayı göç etmek zorunda kalan ve daha iyi şartlarda 
yaşamak amacıyla başka ülkelere yerleşen sığınmacıların sağlığa olan ihtiyaçları açıkça kendini 
göstermektedir. Bu bağlamda sığınmacıların sağlık hizmetine erişim noktasında yerine getirmeleri 
gereken birtakım yükümlülükleri olduğu kadar sağlık hizmeti sunan idarenin de yapması gereken 
birtakım görevleri bulunmaktadır.  

Yukarıdaki ifadelerden hareketle yöneticilerin sığınmacılara yönelik sağlık hizmeti sunumunda iki tür 
görevlerinin olduğundan bahsetmek mümkündür. İlk görevleri ülkemize gelen sığınmacı vatandaşlara 
ülkede bulundukları süre içerisinde sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkına imkân tanınması,  ikinci 
görevleri ise ülkeye kabulleri aşamasında ayrıntılı sağlık taramalarının yapılması hususudur. Özellikle 
sağlık taramalarının yapılması, idari kolluğun var olma amacı olan kamu düzeninin sağlanması, 
toplumun bulaşıcı ve salgın hastalıklardan korunarak, sağlıklı bir biçimde yaşamını devam ettirmesi 
noktasında oldukça önemlidir (Altınok Çalışkan, 2013: 161). Bu çerçevede sağlık yöneticilerinin 
sığınmacılara sağlık hizmeti sunumunda baş muhatap oldukları ve çeşitli sorunlarla karşılaştıkları 
düşünülmektedir. Bundan dolayı iyi bir sağlık yönetiminin hem ülke içinde bulunan vatandaşlar 
açısından hem de sığınmacılar açısından oldukça önemli görülmektedir. 

2.Yöntem 

Araştırmanın Amacı ve Yöntemi 

Bu çalışma, Isparta’da bulunan Suriyeli sığınmacılara yönelik sağlık hizmeti sunan kuruluşların 
yönetsel düzeyde karşılaştıkları sorunların neler olduğunu belirlemeyi ve bu sorunlara bir takım 
öneriler getirmeyi amaç edinmiştir. Çalışma ile ayrıca, katılımcıların sığınmacılara ilişkin 
görüşlerindeki farklılıkları görmek ve anlamak hedeflenmektedir. 

Sosyal ve beşeri bir probleme kişilerin atfettiği anlamları keşfetme ve anlamaya yönelik bir yaklaşım 
olan nitel araştırma yöntemi (Creswell, 2013: 4) bu araştırmanın yöntemini oluşturmaktadır. 
Çalışmada ayrıca nitel araştırma türlerinden olgu bilim deseni kullanılmış, verileri ise derinlemesine 
görüşme tekniği ile toplanmıştır.  

Çalışma, Isparta ilinde yaşayan Suriyeli sığınmacılara sunulan sağlık hizmetlerinde sağlık 
yöneticilerinin yaşadığı sorunlar üzerine odaklanmaktadır. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden 
biri olan olgu bilim deseni kullanılmıştır. Olgu bilim deseni genellikle varlığından haberdar olunan 
ancak hakkında detaylı bilgiye sahip olunmayan olaylar/durumlar üzerinde çalışmayı ifade etmektedir. 
İnsan yaşamındaki olaylar, deneyimler, algılar, yönelimler, kavramlar ve durumlar gibi (Yıldırım ve 
Şimşek, 2008: 72) üzerinde derinlemesine durulmayı gerektiren konular söz konusu olguları 
özetlemektedir. Bu çalışmada sağlık yöneticilerinin yaşadığı sorunları belirlemek amacıyla yarı 
yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak derinlemesine görüşme yapılmıştır.  

Araştırmanın Katılımcıları 

Çalışmaya katılan katılımcıların seçiminde amaçlı örnekleme yöntemlerinden olan kartopu örnekleme 
yönteminden yararlanılmıştır. Kartopu örnekleme yöntemi, bilinebilir ve ulaşılabilir birkaç denek ya 
da olaya bağlı olarak başlar. Bu teknikte yapılan görüşme sonunda o katılımcının önerdiği diğer 
bireylere, o bireylerle görüşme sonrası da onların önerdiği diğer bireylere ulaşılmaktadır. Böylece 
katılımcı sayısı artarak süreç devam etmektedir. Doygunluk noktasında ise sona ermektedir (Şahin, 
2014: 118). Bu çalışmada ise katılımcılarla görüşme bittikten sonra başka katılımcılara ulaşmak 
istendiği belirtilmiş olup bu katılımcıların çoğunlukla doğru yönlendirmeleri sonucunda başka 
katılımcılara ulaşılmıştır. Bu kapsamda Isparta ilinde sağlık hizmeti kurumlarında çalışan 7 yönetici ve 
3 sağlık profesyoneli seçilmiştir. Çalışmanın katılımcıları, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi 
Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Isparta Devlet Hastanesi, Isparta Kadın Doğum ve Çocuk 
Hastalıkları Hastanesi ve Özel Davraz Hastanesi’nde çalışan 7 yönetici ve 3 hekimden oluşmaktadır. 
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Katılımcılara ait kişisel bilgiler şu şekildedir:  

1. Katılımcıların 5’i kadın ve 5’i erkektir. Katılımcılardan yöneticilerin 1’i İdari ve Mali İşler 
Müdürü, 1’i Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, 1’i Hasta İletişim Birimi Sorumlusu, 4’ü de 
Sosyal Hizmet Uzmanıdır.  

2. Katılımcılardan 3 tanesi de hekimdir. Hekimlerin de yönetsel fonksiyona sahip olmaları, 
özellikle yönetimin organizasyon ve yürütme aşamalarına doğrudan katılım göstermeleri 
çalışmaya dâhil edilmelerini gerekli kılmıştır. 

3. Katılımcıların 2’si özel hastanede çalışıyor iken, 6’sı kamu kurumlarında, diğer 2’si de 
üniversite hastanesinde çalışmaktadır. 

Veri Toplama ve Veri Analizi 

Bu çalışmanın verileri yarı-yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Görüşmeler sırasında 
katılımcılara bir soru yöneltilmiş ve ek olarak katılımcıların konuya ilişkin görüşleri istenmiştir. 
Görüşmeler katılımcıların çalıştıkları kurumlarda öncesinden randevu alınarak gerçekleştirilmiştir. 
Görüşmeler esnasında katılımcı görüşleri ses kayıt cihazı ile kaydedilmiştir. Veriler her katılımcı ile 
yaklaşık olarak 45 dakikalık görüşme seansları sonunda derlenmiştir. Genel olarak verilerin toplanma 
süresi 7 gündür. Araştırma kapsamında yapılan görüşmeler tematik analize tabi tutulmuş olup, ilk 
olarak görüşmelerdeki kodlar belirlenmiş bu kodlar doğrultusunda tema ve alt tema 
kavramsallaştırmaları yapılmıştır. Her bir temanın altında örnek olarak seçilen ifadeler içinde, varsa alt 
temalara ve tema/alt temaları ortaya çıkaran kodlara koyu renkli olarak yer verilmiştir (Yıldırım ve 
Şimşek, 2008: 228; Burnard vd., 2008; Liamputtong, 2009):  

1. Verilerin kodlanması,  

2. Kodlanan verilerin temalarının belirlenmesi,  

3. Kodların ve temaların düzenlenmesi,  

4. Bulguların tanımlanması ve yorumlanması. 

Özel durumlardan genel temalara ulaşılması yoluyla tümevarımsal bir veri analizi yapılan bu 
araştırmada görüşme formunda katılımcılara 1 soru yöneltilmiştir: 

1. Isparta’da bulunan Suriyeli sığınmacılara sunduğunuz sağlık hizmetlerinde yaşanılan 
sorunlar nelerdir? 

3. Bulgular 

Katılımcıların Suriyeli sığınmacılara hizmet sunum noktasında yaşamış oldukları sorunlara ilişkin 
bulgular: “İletişim”, “Prosedür”, “Tutum ve Davranış”, “Sosyal Yardım”, “İş Yükü” ve “Kültürel 
Farklılıklar”  olmak üzere altı temel temadan oluşmaktadır.  

İletişim 

Katılımcılar, sığınmacılara sağlık hizmeti sunum esnasında en çok karşılaştıkları problemin iletişim 
kaynaklı olduğunu belirtmişlerdir. İletişim temasının altında, dil farklığından doğan iletişim sorunları 
başta olmak üzere sağlık hizmetleri sunumu esnasında hizmet sunumunu, tedavi ve bakım süreçlerini 
zorlaştıran çeşitli problemler yer almaktadır. Bu temaya ilişkin katılımcı görüşleri arasından seçilen 
örnek ifadeler aşağıdaki şekildedir.  

“Sığınmacılarla ilgili yaşadığımız en büyük problem, dil problemi ve hastanemizde Arapça bilen bir 
ekip olmadığı için Sağlık Bakanlığının kurduğu tercüman hattı ile konuşmalar yapılıyor. Telefonda 
duygular ve düşünceler iletilemiyor, bir noktadan sonra yoruluyorsun ve iletişim kurmamayı tercih 
ediyorsun. Kişiye yardım etme yollarını anlayana kadar yoruluyorsun. Senin önerdiklerini onların 
yapamaması da ekstra sorun oluyor.” (K1) 

“İletişim sorunu da yaşanıyor. Yanlarında tercüman getiriyorlar ya da telefonla tercüman 
vasıtasıyla iletişime geçiyoruz.”(K2) 
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“Genel problem dil problemi yaşanıyor. Hastaların çoğunun dili Arapça olması hasebiyle sorun 
yaşıyoruz. Çünkü Arapça bilgimiz yok. Ama İngilizce olduğunda bir şekilde hallediyoruz ama çok 
yeterli olmuyor. Mecburen tercüman istiyoruz.” (K3) 

“Daha sonra iletişim sıkıntısı her zaman yaşadığımız temel bir sıkıntı. Önceden bakanlığın tercüman 
hattı vardı, anlaşamadığımız noktalarda oraya bağlanıyorduk. Ona da bir süre ulaşılamadı. Kapandı 
falan dendi. Zaten artık tercüman hattından öte yanlarında tanıdık birileriyle geliyorlar. O şekilde 
anlaşıyoruz.” (K4) 

“Muayene sıralarında ise ya yanlarında birilerini getiriyorlar. Ya da onlar Türkçe bilen bir 
tanıdıklarını arıyorlar onlara anlatıyorlar, onlar da bize aktarıyor o şekilde anlaşıyoruz.” (K5) 

“Kontrol esnasında dertlerini kolaylıkla ifade edemiyorlar. Bu da hem onlar açısından sorun teşkil 
ediyor hem de bizim açımızdan hastaya yardımcı olamamak gibi vicdani rahatsızlık oluşturuyor. 
Ayrıca muayeneyi kabul etmeyenler de oluyor o zaman da tercüman vasıtasıyla imza alıyoruz.” (K6) 

Tutum ve Davranışlar 

Görüşme yapılan katılımcıların büyük çoğunluğu hizmet sunumu esnasında tutum ve davranışlardan 
dolayı yaşanılan sorunlara dikkat çekmiştir. Farklı bir kültürden travmatik bir şekilde gelip, yeni bir 
kültür ortamına angaje olmaya çalışan mülteciler; bu durumu kimi zaman tutum ve davranışlarına 
yansıtabilmekte, bulundukları dezavantajlı konumda ihtiyaç duydukları sağlık hizmetini alırken çeşitli 
olumsuz tepkiler verebilmektedirler. Bu soruna ilişkin katılımcı görüşleri arasından seçilen örnek 
ifadeler şu şekildedir. 

“Agresif bir şekilde neden yararlanamıyoruz diye karşı çıkanlar da oluyor. Sağlık hizmeti 
arayanlardan çok talep eden tarafa geçenler de var. Saldırgan bir şekilde ama gereksiz yere sağlık 
personelini ve kamu kurumlarını suçlamalar, bağırmalara ve saldırmalara dönen hareketler de 
oluyor.” (K1)  

Konuya ilişkin aynı katılımcının şu görüşleri de vardır; 

“Onların içinde de farklı gruplar oluyor. Bazıları mecbur kalmadıkça gelmiyor. Çocuğu ateşten 
bayılınca geliyor. Ama bazıları da var prosedürü çözmüş olanlar, onlar da her hafta geliyorlar.” 
(K1)   

Tutum ve davranış noktasında yaşanan sorunların sıklığını vurgulayan diğer katılımcıların görüşleri 
ise şu şekildedir: 

“Hemen hemen her gün sorun yaşanıyor. Hastane içinde düzeni çok bozmuyorlar ancak sekreterlere 
itiraz ediyorlar muayene olmak için. Ama onların bize gelen genelgeden haberleri yok ve biz de 
genelgeyi anlatamıyoruz.” (K2) 

K1 yine tutum ve davranışlarla ilgili sorunlarda konuya eğitim noktasından yaklaşarak şu şekilde 
görüş bildirmiştir: 

“Eğitim seviyeleri de iyi değil. Sağlık personeli de çok zorlanıyor. Zorunluyu yapıyor gerisini 
bırakıyor. Tavsiyelere uymuyorlar. Bunlar da toplam sağlığa ulaşmada zorlaştırıcı etmen olarak bizi 
zorluyor.” (K1) 

Özel bir sağlık kurumunda çalışmakta olan katılımcı ise tutum ve davranışlara yönelik aksi bir görüş 
bildirmiştir: 

“Hastane içerisinde de düzeni bozmaya yönelik hareketlerde bulunmuyorlar.” (K7) 

Prosedür 

Katılımcılar prosedür noktasında oldukça fazla sorun yaşadıklarını ve bu durumu da hastaların 
bilmedikleri için onlara açık şekilde ifade edemediklerini belirtmişlerdir. Mültecilerin konum ve 
durumları ile ilgili yasa ve yönetmeliklere, kişilerin erişimi her zaman mümkün olmayabilmekte ya da 
kişiler yasal sorumlulukların ve haklarının farkında olmayabilmektedirler. Bu gibi durumlarda yaşanan 
yönetsel sorunlar prosedür teması altında değerlendirilmiş olup, sağlık hizmetleri süreci ile ilgili 
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spesifik bir soruna parmak basması nedeniyle “sevk problemleri” ile yerel kayıt sisteminden kaynaklı 
sorunları izah eden “resmi kayıtlar ile ilgili sorunlar”a alt temalar olarak yer verilmiştir. 

Prosedür konusunda ise özellikle yaşadıkları sorunun “geçici kimlik kartı” almamaları olduğunu 
ifade etmektedirler. Katılımcılardan K2 ve K4’ün görüşleri durumu özetler niteliktedir.  

“Sığınmacı, mülteci veya göçmen diye adlandırılan bu grupla ilgili yaşanan birinci sorun geçici 
kimlik kartı edinmemeleri. Göç İdaresi Müdürlüğü düzenliyor bu kimlik kartlarını. Sınırı geçtikten 
sonra mülteci olarak Türkiye topraklarına ayak bastıktan itibaren geçici kimlik kartı almaları 
gerekiyor. Bakanlık bu kartları edinmelerini istiyor. Kamplarda bulunmaları gerekirken bu insanlar 
bir şekilde Isparta’ya geldiklerini varsayalım geçici kimlik belgesi edinmeden geliyorlar. Birinci sorun 
bu. Iraktan Suriye’den İran’dan Somali’den geliyorlar genellikle. Somalilerde pek sorun olmuyor. 
Sınırlardan gelenlerden genelde bu sorun oluyor. Kimlik belgesi olmayanlar sağlık hizmetinden 
yararlanamıyor.” (K2) 

“Yaşadığımız en büyük problem sağlık kurumuna evraksız gelmeleri oluyor. Herhangi bir 
kimliklerinin olmaması. Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilen bir kimlik belgelerinin olmaması. 
Başka bir ilde kayıtlı olmasına rağmen o il sınırları içerisinde ikamet etmeyip Isparta’da tedavi 
görmek istemelerinden kaynaklı sorun yaşıyoruz.” (K4) 

Katılımcılardan ikisi kimlik kartı ile ilgili sorunlar yaşadıklarını ifade ederken diğer iki katılımcı ise 
kimlik kartları olduğu halde, “resmi kayıtlar ile ilgili sorunlar”a dikkat çekmektedirler.  

“Geçici olarak kimliği olsa bile emniyette kaydı olmadığından bu kişiye hiçbir şekilde hizmet 
veremiyoruz. Emniyette de yoğunluktan dolayı kayıtlar aksıyor. Kayıt için emniyetten 3 ay sonrasına 
kayıt verilebiliyor. Bu sürede kişi hastalandığında cebinden ödemesi gerekiyor.” (K3)  

 “98’le başlayan bir kimlik almış ama daha sonra o *98’le başlayan kimlik kartları 98’li bir TC kimlik 
numarasına dönüştürüldü. Ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından otomatik olarak sigortalandı bu 
kişiler. Ama sisteme girdiğinde 99’lu numarasını göstermiyor. Bundan dolayı direk provizyon 
verilmiyor. Bu durumun çözümü de yok çünkü genel merkezden kaynaklı bir problem. Ben 
gerektiğinde yabancılar şube müdürlüğünü arıyorum ama onlar da çözüme kavuşturamıyor. Dediğim 
gibi genel merkez kaynaklı bir sorun.” (K4) 

Prosedür temelli olarak yaşanan başka bir problemin ise “sevk problemi” olduğu görülmektedir. 
Katılımcılardan K1; “Prosedür eksikliklerinden kaynaklanan sorunlar da var. Girişini buraya 
yaptırmamış, örneğin Antep’e yaptırmış sağlık hizmetinden yararlanmada kaydı burada çıkmadığı 
için sıkıntılar yaşanıyor.” sözleri ile sevk problemini dile getirmektedir. Ayrıca konuya ilişkin 
katılımcıların aynı fikirde olduğunu işaret eden ifadeler aşağıda belirtilmektedir.  

“Geçici kimliği aldığı yer dışında muayene olmak istiyorlar. Geçici kimliği Maraş’ta verilmiş 
Isparta’da muayene olmak istiyor. Bu durumda Isparta’da sağlık hizmeti alması mümkün değil. 
Çünkü bu konuda yönergeler var. Yönergede bulunduğu yerde sağlık hizmeti alabilir yazıyor. Ama 
buraya geliyor muayene olmak istiyor. Burada muayene olması için sevk edilmiş olması gerekiyor. 
Ama genelde izinsiz, göç idarelerine bildirilmeden yer değişiklikleri olduğu için muayene 
olamıyorlar.” (K2) 

“Sevk sorunu da yine ayrı bir karşılaştığımız sorun. Farklı bir ilden geliyorlar ama sevk 
getirmiyorlar. Diyelim ki Burdur’dan geliyor ama sevk evraklarını getirmiyor. Üniversite hastanesine 
gitmek istiyor yine sevk almak için bizlere geliyorlar. Burada oturmadığı için de biz sevk 
veremiyoruz.”(K4) 

Sosyal Yardım 

Katılımcıların karşılaşmış olduğu sorunlardan bir diğeri de sığınmacılara sunulan yardımın yetersiz 
olduğu yönündedir. Yardım sorunu sığınmacı açısından hayatını sağlıklı bir şekilde idame 
ettirememek gibi bir problem teşkil ederken, hekimin de hastaya yeterli düzeyde fayda 
sağlayamamasına neden olmaktadır. Çünkü hekim tarafından verilen ilaçları hasta alamamakta hatta 
bundan öte birçoğu hekime bile gelememektedir. Bu durumun temelinde de sosyal yardımın eksik 
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olduğu düşüncesi ortaya çıkmaktadır. Katılımcılardan K3 ve K1 bu durumu “…ancak birçoğunun da 
maddi durumu yetersiz. Ayni nakdi yardım konusunda birçok mülteci yeterli yardım alamıyor. Yardım 
konusunda etkisizlik var. Sivil toplum örgütleri de yetersiz kalıyor. Valilik de yardım yapıyor ama 
herkese ne kadar yardım yapılıyor belirsiz.” (K3) ve “Önemli bir problem de yeterince yardım 
olmaması onlara. Çok fakirler mama alamıyorlar, sağlıklarını kendileri düzeltemiyorlar. Burada 
olan gruplar sosyoekonomik durumları oldukça kötü.” (K1) ifadeleri ile özetlemektedirler. Devlet 
kurumlarında çalışan katılımcılar sosyal yardım konusunda bu şekilde görüş bildirirken özel kurumda 
çalışan bir katılımcı ise durumu tam tersi şekilde ifade etmektedir. Katılımcılardan K7’nin “Bize gelen 
hastalar genelde ekonomik durumu iyi olanlar olduğu için sorunlar yaşanmıyor.” ifadesi bu duruma 
örnek verilebilir. 

İş Yükü  

Sağlık hizmetleri, hâlihazırda iş yükünün ve benzer şekilde maliyetlerin çok yüksek olduğu bir 
sektördür. Türkiye şartlarında başta hekimler olmak üzere sağlık profesyonellerinin yetersizliği zaman 
zaman vurgulanmakta, bu konuda çeşitli sorunlar yaşanagelmektedir. Hal böyle iken, sağlık hizmetleri 
sunumuna ihtiyaç duyan insan sayısının artması anlamına gelen mülteciler, sektör açısından ekstra iş 
yükü anlamına gelebilmektedir. K4 ve K10’un bu minvaldeki görüşleri şu şekildedir; 

“Bir de iş yükü artıyor diyelim ki normalde 3 hastaya bakacaksınız ama 5 hastaya bakmak zorunda 
kalıyorsun.” (K10) 

“Personelin iş yükü artıyor, bekleme sıraları uzuyor. En son işlemlere baktığımda bir ayda olarak 
178 kişi gelmiş. Bu da mali olarak bize 8-10 milyar gibi maliyeti buluyor. Kaldı ki burası küçük bir 
hastane.” (K4) 

Diğer bir katılımcı aksine mevcut sığınmacıların herhangi bir iş yüküne neden olmadığını hatta 
bazılarının sisteme vatandaşlarımıza göre daha fazla adapte olduğunu şu sözlerle ifade etmiştir: 

“Sırada beklerken sıkıntı olmuyor hatta bazısı o kadar bilinçlenmiş ki MHRS’den randevu alıp 
geliyorlar. Herhangi bir sıkıntı çıkarmıyorlar. Buraya geldiklerinde hiç anlamıyorlarsa bir şekilde 
hasta yönlendirme görevlisi yardımcı oluyor. Hastane içinde de yardımcı oluyorlar. O konuda pek 
sıkıntı yaşamıyorlar.” (K9) 

Kültürel Farklılıklar  

Sığınmacılara yönelik sağlık hizmeti sunumunda katılımcıların karşılaşmış oldukları sorunlardan bir 
diğeri ise kültürel farklılıklardan dolayı oluşmaktadır. Söz konusu konuya ilişkin katılımcı görüşleri şu 
şekildedir:  

“Değişik bir grupla karşı karşıyayız. Bizim halkımızdan çok farklılar.” (K1) 

“Kültürel farklılıklardan kaynaklı çeşitli sorunlar da yaşıyoruz. Nitekim köy hayatı ile şehir hayatı 
arasında bile bir kültür farkı varken bir ülkeden başka bir ülkeye göç ediyorlar bu da gayet normal.” 
(K4)   

Kültürel farklılıkların yaşandığı alanlardan biri olan temizlik konusunda bir katılımcı hijyene bağlı 
olarak bir sorun yaşanmadığını; “Hijyen konusunda bir problem yaratmıyorlar.  Kültürel anlamda 
çok farklılıklar oluyor ancak hijyenle alakalı şikâyet gelmiyor” şeklinde ifade ederken; “Kültürel 
anlamda çok farklılıklar oluyor ve bununla alakalı çeşitli problemler yaşanıyor.” (K3) diyerek 
sığınmacıların tutumları hakkında şu “Sığınmacıların çoğu Avrupa’ya geçmek istiyor. Bunun için de 
bir gerekçe lazım. Sağlık en önemli gerekçe oluyor bu konuda. Sağlık konusunda bir gerekçe ortaya 
koyabilirlerse geçişleri kolaylaşıyor. Dolayısıyla sıkça başvurular geliyor bize.”(K3) yorumu 
getirmiştir. Ancak K10; “Ayrıca hijyen konusunda da sıkıntılar oluyor. Kültürümüz geleneğimiz 
farklı tabii ki ama temizlik işin farklı bir boyutu yani. Yeterli temizlik olmadığı içinde enfeksiyon 
hastalıkları boy göstermeye başlıyor. Bu da dolayısıyla hem personelin veriminin düşmesine hem de 
diğer hastaların hastalanmasına neden oluyor. Ya da onların toplumunda mevcut olan bir hastalık 
bizim toplumumuza da geçebiliyor” şeklinde görüş bildirmiştir. 
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4. Sonuç 

Literatürde sığınmacılar ile ilgili yapılan çalışmalar ele alındığında genelde sığınmacıların yaşamış 
olduğu sorunlar üzerinde durulmuştur (Bahadır, 2016; Önal, 2015; Korkmaz, 2014). Bu çalışma 
sorunları yönetici perspektifinden yani idareciler ve hekimler açısından ele almaktadır. Bu yönelim, 
çalışmanın özgünlüğünü ortaya koymaktadır. Araştırma kapsamında hem kamu hem de özel 
kurumlarda çalışan idareci ve hekimlerle görüşülmüştür. Görüşmeler sonucunda karşılaşılan 
problemlerin temelinde dil sorunu olduğu ortaya çıkmıştır. Dil sorunundan dolayı sığınmacıların 
ortama adapte olamamaları, onlara sunulan hizmetin niteliğini ve niceliğini tam olarak 
algılayamamaları hekim ve idarecilerin işlerini zorlaştırmaktadır. Ayrıca dil sorununun beraberinde 
prosedür kaynaklı sorunların da yaşandığı görülmektedir. Bu sorunların başında ise sevk problemi, 
kimlik kartı almamaları, kimlik numaralarının sistemde tanımlı olmaması ya da kimlik kartı olanların 
ikamet ettiği il dışında tedavi olmak istemeleri sorunun alt boyutları arasında yer alan boyutlarıdır.  

Katılımcıların, sığınmacılara yapılan sosyal yardım noktasındaki eksikliklerden dolayı da sorun 
yaşadıkları görülmektedir. Bu sorunlara kimi zaman bireysel çözümler getirilse de sorun tam olarak 
çözülememektedir. Sığınmacıların farklı bir kültür içerisinden gelmeleri ve farklı bir topluma adapte 
olamamaları tutum ve davranış temelli başka sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu çerçevede 
zaman zaman bekleme sıralarında, ödeme noktalarında ya da muayene esnasında hekimi ya da 
idareciyi zor durumda bırakacak davranışlar sergiledikleri görülmektedir. Ayrıca bekleme sıralarının 
uzaması, sığınmacıların mevzuata hâkim olamaması ve geri ödeme sistemindeki aksamalar iş yükünün 
artmasına ve personelin sunmuş olduğu hizmetin kalitesinin düşmesine neden olabilmektedir.  

Yapılan görüşmeler ve mevcut literatür ışığında sunulabilecek öneriler aşağıdaki gibidir: 

1. Yapılan görüşmeler sonucunda yaşanılan en büyük problemin dil problemi olduğu görülmüştür. 
Bu problemin giderilmesi noktasında ise, kısa vadeli geçici bir çözüm olarak kurumlarda Arapça 
eğitimi almış bir iletişim grubunun oluşturulması önerilebilir. Bunun hem hastanedeki iletişim 
kalitesini artırmak adına hem de sığınmacılara daha iyi bir hizmet sunmak adına akılcı bir davranış 
olacağı düşünülmektedir. Ancak stratejik bir yaklaşım olarak mültecilere ülkenin anadilini öğrenme ve 
belirli bir süre içinde Türkçe yeterliliklerini ispat etme gibi bir çalışma yürütülmesi, Suriyeli 
misafirlerin diğer sosyo-ekonomik ve kültürel ilişkilerinin sağlıklı bir düzlemde yürüyebilmesi 
açısından hayati önem arz etmektedir. 
2. Yaşanılan bir diğer problem olan sosyal yardım noktasında ise devlet tarafından toplumun 
bilinçlendirilmesi için çeşitli faaliyetler gerçekleştirilebilir ya da sivil toplum örgütlerinin daha aktif 
bir rol oynaması adına onları destekleyici politikalar izlenebilir. Ancak sosyal yardımların yerleşik bir 
hal alan mülteciler için kalıcı ve yeterli bir çözüm olmayacağı açıktır. Bu noktada, Suriyeli 
mültecilerin niteliklerine göre uygun pozisyonlarda istihdam edilerek hem potansiyel iş gücünün 
değerlendirilmesi noktasında ülke çıkarlarına katkı sağlanması, hem de asgari geçim standartlarını 
yakalama noktasında sığınmacıların kendilerine yetebilen bir düzeye getirilmesi mümkün 
olabilecektir.  
3. Mültecilerin ihtiyaçları dışında sağlık kurumuna gitmeleri ya da ihtiyaçları olduğu durumlarda da 
yanlış kurumlara başvurmalarından dolayı çıkan sorunların önüne geçmek adına Göç İdaresi gibi 
kurumlardaki danışmanlık ve iletişim hizmetlerinin güçlendirilmesi, intibak programlarının kısa 
vadede uygulanması, toplumsal norm ve kurallar hakkında sığınmacıların bilgilendirilmesi ve 
muhtemel olumsuz durumları kontrol altına alabilmek adına cezai müeyyideler konusunda 
caydırıcılığın sağlanması gibi tedbirler alınabilir. 
4. Çalışma sonucunda elde edilen önemli konulardan birisi de sığınmacılara yapılan sosyal yardım 
yetersizliğinin olduğu görülmüştür. Bu kapsamda sığınmacılara yönelik iş sahasının oluşturulması ve 
işgücü noktasında sığınmacıların desteklenmesi gerektiği çalışma kapsamında verilecek öneriler 
arasındadır.   
5. Ayrıca sosyal hizmet, uluslararası ilişkiler, sosyoloji gibi farklı bilim alanlarındaki bilim 
insanlarının mülteciler ile ilgili yönetsel sorunları çeşitli akademik çalışmalarda, yeni ve farklı 
örneklemler üzerinde çalışmaları önem arz etmektedir.  
6. Nitel yöntemin kullanıldığı çalışmalar yöntemin tabiatı gereği tüm evrene genellenemez 
niteliktedir. Bundan dolayı söz konusu çalışmanın farklı illerde farklı yöneticilere nitel ya da nicel 
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yöntemler kullanılarak uygulanmasının  hem araştırmacıların ufkunu açarak konu hakkında detaylı 
bilgi sahibi olmalarını sağlayacağı hem de literatüre oldukça önemli katkılar yapacağı 
düşünülmektedir.  
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Özet 

Bu çalışmanın amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi'nde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin sağlık 
hizmetlerini kullanımın değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Araştırmanın evrenini; 2017-2018 eğitim ve 
öğretim yılı içerisinde, Süleyman Demirel Üniversitesi’nin farklı fakülte, enstitü ve bölümlerinde öğrenim 
görmekte olan 1644 uluslararası öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, 26 madde ve 6 boyuttan oluşan 
bir anket aracılığıyla toplanmıştır. Anket; araştırmacılar tarafından literatür kapsamında oluşturulmuştur. Söz 
konusu evrenden kolayda örnekleme yolu ile 235 öğrenciye ulaşılabilmiştir. Çalışmanın sonucunda; öğrencilerin 
Türkiye’de en fazla eğitim almak amacıyla bulundukları ve bu eğitimin öğrenci hareketliliği programından 
faydalanmak ve Türkiye’nin kültürünü tanımak amacıyla gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.  Öğrencilerin sağlık 
hizmetine erişim düzeyi arttıkça ve yakın çevreden sosyal destek gördükçe Türkiye’deki yaşam şartlarından 
memnuniyet düzeyinin arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca;  sağlık hizmeti kullanımında ayrımcılık ve eşitsizliğe 
yönelik algılarının düşük olması sebebiyle Türkiye’deki yaşam memnuniyetlerinin yüksek olduğu söylenebilir. 
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A RESEARCH ON INTERNATIONAL STUDENTS' HEALTH SERVICE EXPERIENCES 

Abstract 

The purpose of this study is; to evaluate the use of health services by international students studying at Süleyman 
Demirel University. The universe of study; consists of 1644 international students studying at Süleyman Demirel 
University in different faculties, institutions and departments during the 2017-2018 academic year. The data of 
the study was collected using a questionnaire consisting of 26 items and 6 dimensions. Survey; was created by 
the researchers within the scope of the literature. 235 students were able to reach the university through 
convenience sampling as mentioned universe. At the end of the study; most students indicated that they come to 
Turkey with the purpose to study through student mobility programs and to explore Turkey’s culture. As the 
students' level of access to health services increases and they receive social support in their vicinity, it resulted 
in an increased level of satisfaction in their living conditions in Turkey. Additionally due to the low levels of 
perceived discrimination and inequality when using health services it can be said that the students’ life 
satisfaction in Turkey is high.  

Key Words: International student, health service usage  

1. GİRİŞ 

Geçtiğimiz son birkaç yılda insanların kendi ülkeleri dışında yaşama, eğitim görme ve sağlık 
hizmeti alma arzusu giderek artış göstermiş ve bu durum kişilerin farklı ülkelere seyahat etmelerine 
neden olmuştur. Farklı ülkelerde yaşamını sürdürme arzusunun altında yatan pek çok sebep 
bulunmaktadır. Bu sebepler arasında başta iyi bir eğitim alma arzusu olmak üzere sağlık turizmi ve 
refah bir yaşam sürdürebilme gibi konular da yer almaktadır. Söz konusu bu durumlar ise ülke ve 
yaşam değişiklikleri kapsamında pek çok çalışmaya konu edinmiştir.  
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İnsanların farklı ülkelerde eğitim amacıyla bulunmasının altında, tercih edilen ülkelerin iyi bir 
burs imkânları sağlaması yatmaktadır. Akinola'ya (2014: 6) göre, son yıllarda uluslararası öğrenci 
pazarında bir artış olduğu ve bu durumun öğrencilerin eskiye oranla daha fazla mobil olmalarından 
kaynaklı olduğu ve giderek ivme kazandığı şeklinde ifade edilebilir. Türkiye de bu pazarda, kendi 
ülkelerinin dışında bir eğitim deneyimi arayan uluslararası öğrencileri çeken gelişmekte olan 
ülkelerden biri olarak görülmüştür.  2015 yılı UNESCO raporu göre; Vanuatu, Tuvalu, Nauru ve 
Lihtenştayn da dahil olmak üzere, yüz altmıştan fazla ülkeden yaklaşık kırk bin uluslararası öğrencinin 
Türk okullarında olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, bu sayının, dünya çapında seferber edilen 
tüm uluslararası öğrencilerin sadece yüzde 1,1'ini temsil ettiği unutulmamalıdır. Bu istatistiklere göre, 
Türk okullarındaki 4.412 uluslararası öğrenciden Azerbaycan, Türkiye'ye öğrenci gönderen ülkeler 
arasında lider konumundadır. Türkmenistan 4167 öğrenci ile Azerbaycan'ı takip etmektedir. 
Türkiye'deki çok sayıda yabancı öğrencinin geldikleri diğer ülkeler arasında İran, Almanya, 
Bulgaristan, Afganistan, Moğolistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Bosna Hersek bulunmaktadır. 
OECD’ye (2013) göre; pek çok öğrenci, daha yüksek eğitim fırsatlarını uygun bir maliyetle almaya 
çalışırken öğrenci hareketliliğinden giderek daha fazla yararlanıldığı için bir çekim çeşitliliğinin 
olduğu söylenebilir.   

Akinola'ya (2014) göre, uluslararası öğrenciler kimi zaman ev sahibi ülkede iklim, yiyecek, su, 
çevre ve kültürel zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Kimi zaman ise yerel öğrenci nüfusuna göre 
sağlık açısından dezavantajlı konumdadırlar ve sıklıkla sosyal destek ve iletişim eksikliği, sağlık 
hizmetlerine erişim kısıtı, ayrımcılık ve eşitsizlik gibi farklı konular açısından bazı zorluklarla 
karşılaşabilmektedirler.  İnsanların çalışma ve öğrenme yeteneği, sağlık ve esenlik düzeylerinden 
etkilenmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (1948), sağlığı “yalnızca hastalık ya da sakatlığın olmayışı 
değil tüm vücut sisteminin fiziksel, zihinsel, sosyal sosyal anlamda tam bir refah düzeyinin 
göstergesidir” şeklinde açıklamıştır. Bunlar, mutluluk ve güven duygularının da toplumun bir parçası 
olduğu ve kişiye fiziksel olarak uygun olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, uluslararası 
öğrenciler, sağlıklı olmadıklarında veya karşılaştıkları sağlık riskleri nedeniyle eğitim süreçlerini 
verimli bir şekilde devam ettiremeyebilirler.  Bu açıdan, Türkiye'de eğitim alan uluslararası 
öğrencilerin sağlık hizmetleri kullanımına yönelik değerlendirmelerinin hem alan yazın hem de 
üniversiteler açısından önemli bir boşluğu dolduracağı söylenebilir.  

2. YÖNTEM 

Bu çalışman Süleyman Demirel Üniversitesi'nde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin 
sağlık hizmetlerini kullanımın değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Aynı zamanda sağlık hizmetlerine 
erişimde karşılaştıkları zorlukların ele alınması planlanmaktadır. Dünyadaki diğer ülkelere benzer 
şekilde, Türkiye'deki farklı üniversitelerde öğrenim gören uluslararası öğrenciler de sağlık 
hizmetlerine erişimleri esnasında öğrenimlerini ve akademik çalışmalarını aksatıcı bir takım 
problemlerle karşılaşmaktadırlar. Öğrencilerin bir kısmı sağlık sigortası eksikliği nedeni ile bir kısmı 
ise sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan problemlerden dolayı ülkesine geri dönmek zorunda 
kalabilmektedir. Bu öğrencilerin genellikle destek eksikliği, erişilebilirlik ve iletişim sorunları, 
ayrımcılık ve eşitsizlik gibi zorluklarla karşılaştığı söylenebilir.   

Bu araştırmanın evrenini; 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı içerisinde, Süleyman Demirel 
Üniversitesi’nin farklı fakülte, enstitü ve bölümlerinde öğrenim görmekte olan 1644 (1341 
önlisans/lisans, 299 lisansüstü) uluslararası öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama döneminin 
öğrencilerin final sınavlarına denk gelmesi, bazı öğrencilerin ülkelerinde olmalarından bazılarının ise 
aktif olarak öğrenimlerine devam etmemelerinden dolayı ulaşılabilirlik konusunda bir takım sıkıntılar 
yaşanmıştır. Bu sebeple evren büyüklüğünden yola çıkarak % 10 hata payı ve %90 güvenirlik 
düzeyinde söz konusu evrenden kolayda örnekleme yolu ile 235 öğrenciye ulaşılabilmiştir. 
Araştırmanın verileri Süleyman Demirel Üniversitesi’nde öğrenim gören uluslararası öğrenciler ile 
yüz yüze anket metodu ile gerçekleştirilmiştir.  

Tablo 1. Uluslararası Öğrencilerin Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı 
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Değişkenler              Frekans Yüzde 

Cinsiyet     

Kadın 76 32.3 

Erkek 157 66.8 

Yaş (Yıl) 
  

24 yaş ve altı 164 69.8 

25 yaş ve üzeri 61 26.0 

Medeni Durum 
  

Evli 20 8.5 

Evli Değil 211 89.8 

Eğitim Durumu 
  

Ön Lisans ve Lisans 184 78.3 

Lisansüstü  49 20.9 

Uyruğu  
  

Düşük gelir düzeyinde  ülke grubu 106 45.1 

Alt-Orta gelir düzeyinde ülke grubu 39 16.6 

Üst Orta ve Yüksek gelir düzeyinde ülke grubu 65 27.7 

Çalışma Alanı 
  

Sağlık Bilimleri 41 17.4 

Fen Bilimleri 64 27.2 

Sosyal Bilimler 89 37.9 

Tablo 1’e bakıldığında bazı değişkenlerin toplam değerinin, örneklem sayısı olan 235 olarak 
verilmediği görülmektedir. Bu durumun sebebinin bazı öğrencilerin sosyo-demografik verilerde eksik 
bilgi vermelerinden kaynaklı olduğu söylenebilir.  

Tablo 1’de görüleceği üzere araştırmada yer alan öğrencilerin %32.3’ü kadın iken erkekler 
%66.8’ini oluşturmaktadır. 24 yaş ve altı katılımcı sayısı %69.8 ile daha fazla iken 25 yaş ve üstü 
katılımcılar %26.0’lık kısmı oluşturmaktadır. Medeni durum bakımından ele alındığında katılımcıların 
oldukça yüksek bir kısım %89.8’i bekar iken %8.5’inin evli olduğu görülmektedir. Katılımcılara ait 
olan eğitim durumunda ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim görenler %78.3 iken lisansüstü 
seviyesinde eğitim gören katılımcılar %20.9 olarak bulunmuştur. Katılımcıların uyrukları geldikleri 
ülkelerin gelişmişlik düzeyi bakımından ele alınmış ve neticede düşük düzey %45.1, alt-orta düzey 
%16.6 ile üst-orta ve yüksek %27.7 olarak bulunmuştur. Son olarak katılımcıların eğitim gördükleri 
bölümler 3 alana ayrılmış ve %17.4’lük kısım sağlık bilimleri, %27.2’lik kısım fen bilimleri ve 
%37.9’luk kısım sosyal bilimleri kapsamaktadır.  
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Araştırmanın verileri, 26 madde ve 6 boyuttan oluşan bir anket aracılığıyla toplanmıştır. Söz 
konusu anket; literatür taraması sonucunda araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Anket 2 bölümden 
oluşmaktadır. İlk bölümde uluslararası öğrencilerin sağlık hizmeti kullanım deneyimlerini ölçen 
sorular bulunmaktadır. İkinci bölümde ise; Türkiye’yi tercih etme nedenleri, Türkiye’de bulunma 
süreleri ve eğitim süreçleri hakkında bazı sorular ile sağlık hizmeti kullanım sıklıkları gibi temel 
sorulardan oluşan sosyo-demografik sorular bulunmaktadır.    

Veriler bilgisayar ortamına Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 22.0) paket 
programı kullanılarak aktarılmış ve yine bu program aracılığıyla analize tabii tutulmuştur. Ankette yer 
alan maddeler 5’li likert ile ölçülmüş olup; toplanan veriler standart sapma, aritmetik ortalama, frekans 
ve yüzde hesaplamaları yapılarak analiz edilmiştir. Ayrıca, araştırmanın istatistiksel değerlendirmeleri 
bu puan ortalamaları dikkate alınarak yapılmıştır. Ankete verilmiş olan cevapların ifadelere katılma 
düzeyini ölçmek için 5’li likert ölçeği kullanılmıştır (Kaplanoğlu, 2014): Buna göre katılımcılar 
verilen ifadelere hiç katılmıyorsa “1”, tamamen katılıyorsa “5” puan aralığındaki düzeylerden birini 
seçmiştir. Bu bakımdan katılma düzeylerinin aralıkları “Hiç Katılmıyorum” için 1.00-1.179, “Kısmen 
Katılmıyorum” için 1.80-2.59, “Orta Düzey Katılıyorum” için 2.60-3.39, “Çoğunlukla Katılıyorum” 
için 3.40-4.19, ve “Tamamen Katılıyorum” için 4.20-5.00 şeklinde değerlendirilmeye alınmıştır.  

Veriler normallik testine tabi tutularak, her bir boyutun basıklık ve çarpıklık değerleri 
bulunmuştur (Tablo 9). Yapılan test sonucuna göre, ankette yer alan boyutların test istatistiği 
değerlerinin +1.5 ile -1.5 arasında olduğu tespit edilmiştir (Tabachnick ve Fidell, 2013). Bu sebeple; 
boyutların demografik değişkenlere göre karşılaştırmaları yapılırken parametrik testler kullanılmıştır. 
İkili grupların karşılaştırılmasında parametrik testlerden olan ‘iki ortalama arasındaki farkın önemlilik 
testi (t testi)’ ve üç ve üzeri grubun karşılaştırmasında ise parametrik testlerden olan ‘varyans analizi 
(ANOVA) (F testi) kullanılmıştır. Varyans analizi sonucunda gruplar arasında fark bulunduğunda, 
farkın kaynağını tespit etmek üzere ‘Tukey’s-b testi’ kullanılmıştır. Uluslararası öğrencilerin sağlık 
hizmetleri kullanımına yönelik deneyimleri ile ülkelerindeki yaşam şartlarının Türkiye ile 
kıyaslanması arasındaki ilişki ise korelasyon analizi sonucunda ortaya konmuştur.  

3. BULGULAR 

Tablo 2. Uluslararası Öğrencilerin Türkiye’de Bulunma Süreleri 

Türkiye’de Bulunma Süresi Frekans % 

6 aydan az 20 8.5 

6 ay-1 yıl 60 25.5 

2-3 yıl 72 30.6 

3 yıldan daha fazla 83 35.3 

 

Tablo 2’de görüleceği üzere çalışmaya katılan öğrencilerin Türkiye’de bulunma süreleri 4 
seçenek altında incelenmiştir. Neticede 6 aydan daha az Türkiye’de bulunanlar %8.5, 6 ay ile 1 yıllık 
süre içinde olduğunu belirtenler %25.5, 2-3 yıllık kısım %30.6 ve son olarak 3 yıldan daha fazla 
olduğunu belirtenler %35.3’lik kısımdır.   

Tablo 3. Uluslararası Öğrencilerin Türkiye’ye Gelme Nedenleri 

Türkiye’ye Gelme Nedeni Frekans % 

Eğitim 215 91.5 
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Sağlık 3 1.3 

Sağlık Turizmi 3 1.3 

Diğer 6 2.5 

 

Tablo 3’te öğrencilere Türkiye’ye gelme nedenleri sorulmuş ve %91.5’lik kısım eğitim amacı 
ile geldiğini ifade etmiştir. Katılımcıların cevaplarına göre sağlık amacı ile gelenler %1.3, sağlık 
turizmi için gelenler %1.3’lük kısımdır. Diğer nedenlerden ötürü geldiğini ifade edenler ise %2.5 
olarak bulunmuştur.  

Tablo 4. Uluslararası Öğrencilerin Türkiye’yi Eğitim Amacıyla Tercih Etme Nedeni 

Türkiye’yi Eğitim Amacıyla Tercih Etme Nedeni Frekans % 

Harç ücretlerinin düşük olması 32 13.6 

Öğrenci Hareketliliği Programından Faydalanmak 56 23.6 

Burs miktarlarının yüksek olması 49 20.9 

Türkiye’nin kültürünü tanıma isteği 58 24.7 

Diğer 15 6.4 

 

Tablo 4’te katılımcılara eğitim almak amacıyla neden Türkiye’ye geldikleri sorulunca 
%13.6’lık kısım harç ücretlerinin düşük olması sebebiyle geldiklerini belirtmişlerdir.  %23.6’lık kısım 
öğrenci hareketliliği programından yararlanmıştır. %20.9’luk kısım burs miktarının yüksek 
olmasından dolayı Türkiye’de olduğunu belirtmiştir. %24.7’lık kısım Türkiye kültürünü tanıma isteği 
tercih etmiştir. Kalan %6.4’lük kısım ise, diğer sebeplerden ötürü geldiğini ortaya koymuştur. 

Tablo 5. Uluslararası Öğrencilerin Türkiye’yi Tercih ettikleri Eğitim Programı 

Tercih Edilen Eğitim Programı Frekans % 

Devlet Bursları Kapsamında 156 66,4 

Özel Burslar Kapsamında 14 6,0 

Uluslararası Öğrenci Sınavları Kapsamında 17 7,2 

Öğrenci Değişim Programı Kapsamında 9 3,8 

Tablo 5, uluslararası öğrencilerin Türkiye’de bulunmalarına imkân tanıyan eğitim 
programlarını göstermektedir. Öğrencilerin  %66.4’lük bir kısmı Türkiye’de eğitim alma amacıyla 
devlet burslarını (Irak devlet  bursu, Afganistan devlet bursu gibi) tercih ettikleri görülmektedir. 
Öğrencilerin % 6’lık bir kısmı kendi imkânları ile yani özel burslar çerçevesinde eğitim alırken, % 
7.2’lik bir kısmı ise Yüksek Öğretim Sınavı ve doktora programı gibi herhangi bir program 
kapsamında yapılan sınavlarda başarılı olarak eğitim almayı hak etmişlerdir. Öğrencilerin % 3’lük bir 
kısmı ise Erasmus, Mevlana gibi öğrenci değişim programları aracılığıyla Türkiye’de bulunduklarını 
belirtmişlerdir.  
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Tablo 6. Uluslararası Öğrencilerin Türkiye’deki Yaşam Şartlarını Kendi Ülkerlerine Göre 
Değerlendirmeleri 

Türkiye’deki Yaşam Şartlarını Kendi Ülkerlerine Göre Değerlendirme Frekans % 

Çok Kötü 3 1.3 

Kötü 10 4.3 

Orta Düzeyde 84 35.7 

İyi 72 30.6 

Çok İyi 48 20.4 

 

Tablo 6’da Türkiye’deki yaşam standardını kendi ülkeleriyle kıyaslamaları istenen katılımcılar 
en fazla orta düzeyi seçerek %35.7’lik kısmı oluşturduğu görülmektedir. Çok kötü diyenlerin %1.3, 
kötü diyenlerin %4.3, iyi diyenlerin %30.6 ve çok iyi diyenlerin %20.4 olduğu görülmektedir.  

Tablo 7. Uluslararası Öğrencilerin Sağlık Hizmeti Kullanım Değerlendirmelerine Dair İfadelerden 
Aldıkları Puanların Dağılımları 

No İfadeler X̄ SS 

1 Herhangi bir sağlık sorunu konusunda çevremden destek almak beni mutlu eder. 3.670 1.260 

2 Çevremden destek aldığımda eski sağlığıma daha çabuk kavuşacağıma inanıyorum. 3.502 1.145 

3 Sağlık hizmetine erişimde en iyi desteği bana arkadaşım verir. 3.241 1.170 

4 Sağlık hizmetine erişimde en iyi desteği bana hocam verir. 2.744 1.267 

5 Sağlık hizmetine erişimde aldığım sosyal destek seviyesi çok iyi derecededir. 3.195 1.094 

6 Sağlık hizmeti alırken en çok hekimler tarafından destek görmekteyim. 3.326 1.103 

7 Sağlık hizmeti alırken en çok hemşireler tarafından destek görmekteyim. 3.155 1.148 

8 Sağlık hizmeti alırken arkadaşlarıma destek vermek hoşuma gider. 3.623 1.245 

9 Sağlık hizmeti alırken genel olarak iletişim problemi (dil problemi) yaşamaktayım. 2.586 1.251 

10 Sağlık hizmeti alırken daha çok hekimlerle iletişim problemi yaşamaktayım. 2.652 1.217 

11 Sağlık hizmeti alırken daha çok hemşirelerle iletişim problemi yaşamaktayım. 2649 1.296 

12 Sağlık hizmeti almamda iletişim problemleri arasında en çok dil problemini önemli 
görmekteyim. 

2.836 1.386 

13 Hekime kendimi ifade etmede sorun yaşamıyorum. 3.271 3.262 

14 Başvurduğum hekimden sağlık sorunuma ilişkin yeterince bilgi almaktayım. 3.262 1.171 

15 Hekimin empati kurması neticesinde aldığım sağlık hizmetinden olumlu etkilenirim. 3.429 1.068 
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Tablo 7’de uluslararası öğrencilerin sağlık hizmeti kullanım deneyimi anketi ifadelerinin 
aritmetik ortalama ve standart sapma dağılımlarına yer verilmiştir. Tabloya bakıldığında 1, 2, 8, 15, 
17, 18 ve 20. ifadelerin 3.40’ın üzerinde olduğu görülmektedir. Buna göre katılımcıların genel 
anlamda sağlık hizmeti alırken arkadaşlarına destek vermenin hoşlarına gittiği (3.623), çevresinden 
destek alması halinde eski sağlığına daha çabuk kavuştuğu (3.502),  sağlık hizmetlerinde ihtiyacı 
olduğu zaman nereye gideceğini bildiği (3. 476), acil servisi kolaylıkla bulabildiği (3.459), sağlık 
hizmetlerine kolayca erişebildiği (3.443) ve hekimin empati kurması halinde aldığı sağlık hizmetinden 
olumlu etkilendiği (3.429) görülmektedir.  

Anketin ifadelerinde 1. sırada olan “Herhangi bir sağlık sorunu konusunda çevremden destek 
almak beni mutlu eder.” ifadesi (3.670) katılımcılar tarafından en yüksek katılım düzeyi olan ifadedir. 
25. sırada yer alan “Rengimden dolayı hastaneye gittiğimde eşit olmayan tedavi aldığımı 
hissediyorum.” ifadesi (2.371) ise; katılım düzeyi en düşük olan ifade olarak görülmektedir.  

2.5. Faktör Analizi Sonuçları  

Uluslararası öğrencilerin sağlık hizmeti kullanım deneyimlerine yönelik ankette yer alan 
ifadeler; boyutlarının oluşturulabilmesi ve daha anlaşılır analizlere ulaşabilmek amacıyla faktör 
analizine tabi tutulmuştur. Faktör analizinde Direct Oblimin (eğik döndürme) döndürme yöntemi 
uygulanmış ve ifadelerin faktör yük sınırının 0.40’dan düşük ve 0.10’dan daha az farkla birden fazla 
faktöre dahil olmadığı göz önünde bulundurularak herhangi bir maddenin anketten çıkarılmamasına 
karar verilmiştir. Faktör analizi neticesinde 6 faktörün tespit edildiği ifadelere ilişkin faktör analizi 
sonuçları Tablo 11’de verilmiştir.  

 

 

Tablo 8. Uluslararası Öğrencilerin Sağlık Hizmeti Kullanım Değerlendirmelerine Dair İfadelerin Faktör Analizi 
Sonuçları 

Faktörler Faktör Açıklanan Cronbach Alfa 

16 Sağlık hizmeti alırken bana ayrılan süre yeterlidir. 3.271 1.180 

17 Sağlık hizmetlerine kolayca erişebilirim. 3.443 1.221 

18 Sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyduğumda nereye gideceğimi her zaman bilirim. 3.476 1.226 

19 Sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyduğumda hangi uzmanlık alanına gideceğimi her zaman 
bilirim. 

3.369 1.170 

20 Acil servisleri kolaylıkla kullanabilirim. 3.459 1.121 

21 Sağlık hizmetlerine erişirken farklı bir muamele görüyorum. 2.951 1.167 

22 Sağlık çalışanlarının bana karşı önyargılı olduğunu hissediyorum. 2.822 1.271 

23 Bazı sağlık çalışanlarının bana karşı ayrımcılık yaptığını hissediyorum. 2.626 1.284 

24 (Farklı bir uyruğa sahip olmamdan dolayı) Irkımdan dolayı hastaneye gittiğimde eşit 
olmayan tedavi gördüğümü hissediyorum. 

2.439 1.253 

25 Rengimden dolayı hastaneye gittiğimde eşit olmayan tedavi aldığımı hissediyorum. 2.371 1.305 

26 Hak ettiğim sağlık hizmeti kalitesini elde edemediğimi düşünüyorum. 2.909 1.332 
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Yükleri Varyans 

Faktör 1: Erişim   

 

 

 

19.968 

 

 

 

 

0.772 

16. Sağlık hizmeti alırken bana ayrılan süre yeterlidir. 0.578 

17. Sağlık hizmetlerine kolayca erişebilirim. 0.653 

18. Sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyduğumda nereye gideceğimi her 
zaman bilirim. 

0.749 

19. Sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyduğumda hangi uzmanlık 
alanına gideceğimi her zaman bilirim. 

0.729 

20. Acil servisleri kolaylıkla kullanabilirim. 0.723 

Faktör 2: Ayrımcılık ve Eşitsizlik 

21. Sağlık hizmetlerine erişirken farklı bir muamele görüyorum. 0.635  

 

 

 

 

36.488 

 

 

 

 

 

0.837 

22. Sağlık çalışanlarının bana karşı önyargılı olduğunu 
hissediyorum. 

0.683 

23. Bazı sağlık çalışanlarının bana karşı ayrımcılık yaptığını 
hissediyorum. 

0.795 

24. (Farklı bir uyruğa sahip olmamdan dolayı) Irkımdan dolayı 
hastaneye gittiğimde eşit olmayan tedavi gördüğümü 
hissediyorum. 

0.741 

25. Rengimden dolayı hastaneye gittiğimde eşit olmayan tedavi 
aldığımı hissediyorum. 

0.694 

26. Hak ettiğim sağlık hizmeti kalitesini elde edemediğimi 
düşünüyorum. 

0.686 

Faktör 3: İletişim 

9. Sağlık hizmeti alırken genel olarak iletişim problemi (dil 
problemi) yaşamaktayım. -0.696  

 

 

43.541 

 

 

 

0.777 

10. Sağlık hizmeti alırken daha çok hekimlerle iletişim problemi 
yaşamaktayım. 

-0.732 

11. Sağlık hizmeti alırken daha çok hemşirelerle iletişim problemi 
yaşamaktayım. 

-0.739 

12. Sağlık hizmeti almamda iletişim problemleri arasında en çok 
dil problemini önemli görmekteyim. 

-0.754 

Faktör 4: Yakın Çevre Sosyal Destek 

1. Herhangi bir sağlık sorunu konusunda çevremden destek almak 
beni mutlu eder. 

-0.753  

 

49.956 

 

 

0.757 2. Çevremden destek aldığımda eski sağlığıma daha çabuk 
kavuşacağıma inanıyorum. 

-0.744 
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3. Sağlık hizmetine erişimde en iyi desteği bana arkadaşım verir. -0.628 

8. Sağlık hizmeti alırken arkadaşlarıma destek vermek hoşuma 
gider. 

-0.765   

Faktör 5: Anlaşılırlık 

13. Hekime kendimi ifade etmede sorun yaşamıyorum. 0.723  

 

54.711 

 

 

0.577 
14. Başvurduğum hekimden sağlık sorunuma ilişkin yeterince bilgi 
almaktayım. 

0.481 

15. Hekimin empati kurması neticesinde aldığım sağlık 
hizmetinden olumlu etkilenirim. 

0.705 

Faktör 6: Uzak Çevre Sosyal Destek 

4. Sağlık hizmetine erişimde en iyi desteği bana hocam verir. -0.717  

 

 

58.864 

 

 

 

0.715 

5. Sağlık hizmetine erişimde aldığım sosyal destek seviyesi çok iyi 
derecededir. 

-0.592 

6. Sağlık hizmeti alırken en çok hekimler tarafından destek 
görmekteyim. 

-0.590 

7. Sağlık hizmeti alırken en çok hemşireler tarafından destek 
görmekteyim. 

-0.553 

 

 Tablo 8’de uluslararası öğrencilerin sağlık hizmeti kullanımının değerlendirilmesine yönelik 
ankete ait ifadelerin faktör yükleri ile açıklanan varyans değerleri verilmiştir. Çalışmada ölçme aracı 
olarak kullanılan anketin faktör yapısını ortaya koymak, değişkenler arasındaki korelasyonun 
anlamlılığını açıklamak ve yapı geçerliliğini sağlamak amacıyla Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve 
Barlett’s testi yapılarak değerleri belirlenmiştir.  Yapılan testin sonucunda anket faktörlerinin KMO 
değeri 0,798 olarak tespit edilmiş olup, seçilen örneklem büyüklüğünün analiz için yeteri düzeyde 
olduğu görülmüştür. Ayrıca Barlett’s testi sonucunda (p<.001) olarak bulunmuştur.  

Tablo 9. Katılımcıların Sağlık Hizmeti Kullanımına İlişkin Boyutların Psikometrik Özellikleri 

Boyutlar İfade 
Sayısı Max/Min Cronbach Alfa X̄ SS 

Normallik Testi 

Kurtosis 
(Basıklık) 

Skewness 
(Çarpıklık) 

1.Erişim 5 1-5 0.772 3.403 0.891 -0.316 -0.287 

2.Ayrımcılık ve 
Eşitsizlik 6 1-5 0.837 2.689 0.945 -0.514 0.149 

3.İletişim 4 1-5 0.777 2.690 1.005 -0.724 0.087 

4.Yakın Çevre 
Sosyal Destek 4 1-5 0.757 3.513 0.925 -0.350 -0.458 

5.Anlaşılırlık 3 1-5 0.577 3.317 0.869 -0.236 -0.170 
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6.Uzak Çevre 
Sosyal Destek 4 1-5 0.715 3.109 0.854 -0.136 -0.282 

 

Erişim Boyutu: Beş ifadeden oluşmakta olan bu boyut araştırmaya katılan uluslararası öğrencilerin 
sağlık hizmetinde erişimde süre, kolaylık ve gereksinim duyulması halinde hangi uzmanlığa gidilmesi 
gerektiği ile alâkalıdır. Bu boyuta ait olan aritmetik ortalama 3.403 iken standart sapması 0.891 olarak 
bulunmuştur. Bunun yanı sıra boyutun güvenilirlik derecesini ölçen Cronbah Alfa değeri ise 0.772’lik 
sonuç ile güvenilir bulunmuştur.   

Ayrımcılık ve Eşitsizlik Boyutu: 6 ifadeden oluşan bu boyut katılımcıların sağlık hizmeti alırken 
uluslararası öğrenci olmaları nedeni ile herhangi bir ayrımcılık ve eşitsizlik ile karşılaşıp 
karşılaşmadıklarını ortaya koymaktadır. Bu boyut için aritmetik ortalama 2.689 ve standart sapması ise 
0.945 olarak bulunmuştur. Boyutun güvenilirlik derecesi (Cronbach Alfa) 0.837 ile oldukça güvenilir 
bulunmuştur.  

İletişim Boyutu: Bu boyut toplamda 4 ifadeyi içermektedir. Araştırmada yer alan katılımcıların sağlık 
hizmeti kullanımında kendilerini ifade ederken dil problemi ile karşılaşıp karşılaşmadıklarını ortaya 
koymaktadır. Bu boyuta ait olan aritmetik ortalama 2.690 ve standart sapma değeri 1.005 olarak 
bulunmuştur. Güvenilirlik derecesi (Cronbach Alfa) 0.777 ile güvenilir bulunmuştur. 

Yakın Çevre Sosyal Destek Boyutu: Bu boyut 4 ifadeyi içermektedir. Bu ifadeler katılımcıların 
sağlık hizmetine erişimde yakın çevresinden sosyal destek alma noktasında fikirlerini içermektedir. Bu 
boyuta ait olan aritmetik ortalama 3.513 iken standart sapma ise 0.925 olarak bulunmuştur. Boyuta ait 
olan güvenilirlik derecesi (Cronbach Alfa) 0.757 ile güvenilir olarak ölçülmüştür.  

Anlaşılırlık Boyutu: Bu boyut üç ifadeyi kapsamaktadır. Bu ifadeler katılımcının kendini ifade etme 
noktasında bir sorun yaşamaması karşıda yer alan sağlık çalışanın bunu anlamada bir sıkıntı 
çekmediğini ortaya koymaktadır. Bu boyutun aritmetik ortalaması 3.317 ve standart sapması 0.869 
olarak bulunmuştur. Güvenilirlik derecesi (Cronbach Alfa) 0.577 ile düşük derecede güvenilir 
bulunmuştur.  

Uzak Çevre Sosyal Destek Boyutu: Son boyut 4 ifadeyi kapsamaktadır. Katılımcıların sağlık hizmeti 
kullanımında uzak çevre (öğretmen, hekim ve hemşire) bakımından sosyal destek alıp almadığıyla 
ilgili görüşlerini ortaya koymaktadır. Bu boyutun aritmetik ortalaması 3.109 ve standart sapması ise 
0.854 olarak bulunmuştur. Boyutun güvenilirlik derecesi (Cronbach Alfa) 0.715 ile güvenilirdir.  

2.6. Uluslararası Öğrencilerin Sağlık Hizmeti Kullanımının Değerlendirilmesine Yönelik 
Ankete Ait Boyutların Demografik Değişkenlere Göre Karşılaştırmaları  
 Uluslararası öğrencilerin sağlık hizmeti kullanımının değerlendirilmesine yönelik boyutların 
demografik değişkenlere göre karşılaştırılmasına ilişkin bulgular sırasıyla Tablo 10, Tablo 11, Tablo 
12, Tablo 13, Tablo 14 ve Tablo 15 gösterilmektedir. 

Tablo 10. Erişim Boyutunun Demografik Değişkenlere Göre Karşılaştırması 

Değişkenler N X̄ SS Test Değerleri 

Cinsiyet 

Kadın 76 3.467 0.864 t=0.428 

p=0.794 
Erkek 157 3.368 0.905 

Yaş (Yıl) 

24 yaş ve altı 164 3.348 0.874 t=-2.084 

1965



 
   

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

25 yaş ve üzeri 61 3.626 0.929 p= 0.038 

Eğitim Durumu 

Ön Lisans ve Lisans 184 3.370 0.881 t= -1.027 

p= 0.305 
Lisansüstü 49 3.517 0.929 

Uyruğu     

Düşük gelir düzeyinde  
ülke grubu 106 3.343 0.926 

 

F=2.205 

p= 0.113 Alt-Orta gelir düzeyinde 
ülke grubu 39 3.405 0.782 

Üst Orta ve Yüksek gelir 
düzeyinde ülke grubu 65 3.636 0.901 

Çalışma Alanı     

Sağlık Bilimleri 41 3.681 0.679  

F=1.494 

p= 0.227 
Fen Bilimleri 64 3.371 0.904 

Sosyal Bilimler 89 3.484 0.974 

 

 Tablo 10’da uluslararası öğrencilerin sağlık hizmeti kullanımına yönelik anketin erişim 
boyutunun demografik değişkenler ile karşılaştırılmasından elde edilen bulgular yer almaktadır. 
Erişim boyutunun puanları katılımcıların cinsiyetleri (t=0.428,  p=0.794), eğitim durumlarına (t= -
1.027, p= 0.305), uyruklarına (F=2.205, p= 0.113) ve çalışma alanlarına (F=1.494, p= 0.227) göre 
karşılaştırılması halinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır.  

 Erişim boyutunun katılımcıların yaşlarına göre karşılaştırılması yapıldığında istatistiksel 
olarak anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir (t=-2.084, p= 0.038). Aradaki farkın 25 yaş ve üzeri 
olan kişilerin 24 yaş ve altı ola kişilere göre daha yüksek puan almasından dolayı olduğu 
görülmektedir. Bundan ötürü 24 yaş ve altı olan kişilerin 25 yaş ve üzeri olan kişilere göre sağlık 
hizmetine erişimde sorunlar yaşadığını ortaya koymaktadır.  

Tablo 11. Ayrımcılık ve Eşitsizlik Boyutunun Demografik Değişkenlere Göre Karşılaştırması 

Değişkenler N X̄ SS Test Değerleri 

Cinsiyet 

Kadın 76 2.642 0.946 t= 0.710 

p= -0.372 
Erkek 157 2.690 0.925 

Yaş (Yıl) 

24 yaş ve altı 164 2.633 0.924 t=-1.006 
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25 yaş ve üzeri 61 2.775 0.998 p= 0.316 

Eğitim Durumu 

Ön Lisans ve Lisans 184 2.671 0.941 t= -0.113 

p=0.910 
Lisansüstü 49 2.688 0.897 

Uyruğu     

Düşük gelir düzeyinde  
ülke grubu 106 2.635 0.901 

 

F=2.135 

p=0.121 
Alt-Orta gelir düzeyinde 
ülke grubu 39 2.901 0.999 

Üst Orta ve Yüksek gelir 
düzeyinde ülke grubu 65 2.511 0.954 

Çalışma Alanı     

Sağlık Bilimleri 41 2.243 0.800 F=5.145 

p=0.007 
Fen Bilimleri 64 2.842 0.965 

Sosyal Bilimler 89 2.663 0.981 

 

 Tablo 11’de  uluslararası öğrencilerin sağlık hizmeti kullanımına yönelik anketin ayrımcılık ve 
eşitsizlik boyutunun demografik değişkenler ile karşılaştırılmasından elde edilen bulgular yer 
almaktadır. Ayrımcılık ve eşitsizlik boyutunun puanları katılımcıların cinsiyetlerine (t= 0.710, p= -
0.372), yaşlarına (t=-1.006, p= 0.316), eğitim durumlarına (t= -0.113, p=0.910) ve uyruklarına 
(F=2.135, p=0.121) göre karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı 
görülmektedir. 

 Ayrımcılık ve eşitsizlik boyutunun katılımcıların çalışma alanlarına göre karşılaştırılması 
yapıldığında ise, istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu görülmektedir (F=5.145, p=0.007). 
Aradaki farkın kaynağının Sağlık Bilimleri alanında öğrenim gören öğrencilerin puanlarının Fen 
Bilimlerinde öğrenim gören öğrencilerin puanlarından düşük olmasından kaynaklandığı söylenebilir.  

Tablo 12. İletişim Boyutunun Demografik Değişkenlere Göre Karşılaştırması 

Değişkenler N X̄ SS Test Değerleri 

Cinsiyet 

Kadın 76 3.370 0.881 t=0.719 

p=0.361 
Erkek 157 3.517 0.929 

Yaş (Yıl) 

24 yaş ve altı 164 2.644 0.988 t= -0.752 

p=0.453 
25 yaş ve üzeri 61 2.757 1.045 

1967
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Eğitim Durumu 

Ön Lisans ve Lisans 184 2.683 0.989 t= 0.353 

p=0.725 
Lisansüstü 49 2.627 1.010 

Uyruğu     

Düşük gelir 
düzeyinde  ülke 
grubu 

106 2.685 1.066 

F=3.680 

p=0.027 

Alt-Orta gelir 
düzeyinde ülke 
grubu 

39 3.001 0.949 

Üst Orta ve Yüksek 
gelir düzeyinde 
ülke grubu 

65 2.452 0.922 

Çalışma Alanı     

Sağlık Bilimleri 41 2.396 1.120 F=4.515 

p=0.012 
Fen Bilimleri 64 2.953 0.908 

Sosyal Bilimler 89 2.565 1.019 

 

 Tablo 12’de uluslararası öğrencilerin sağlık hizmeti kullanımının değerlendirilmesine yönelik 
anketin iletişim boyutunun demografik değişkenler ile karşılaştırılmasından elde edilen bulgular yer 
almaktadır. İletişim boyutunun puanları katılımcıların cinsiyetlerine (t=0.719, p=0.361), yaşlarına (t= -
0.752, p=0.453) ve eğitim durumlarına (t= 0.353, p=0.725) göre karşılaştırılması yapıldığında 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığını ortaya koymaktadır.  

 İletişim boyutunun katılımcıların uyruklarına göre karşılaştırılması yapıldığında istatistiksel 
olarak anlamlı farklılık olduğunu ortaya koymaktadır (F=3.680, p=0.027).  Aradaki anlamlı farkın orta 
düzey gelir grubuna ait katılımcıların puanlarının, yüksek gelir grubuna ait katılımcıların puanlarından 
yüksek olmasından kaynaklandığı söylenebilir.   

 İletişim boyutunun katılımcıların çalışma alanlarına göre karşılaştırılması yapıldığında 
istatistiksel olarak anlamlı farlılık olduğu görülmektedir (F=4.515, p=0.012). Aradaki farkın 
kaynağının Sağlık Bilimleri alanında öğrenim gören öğrencilerin puanlarının Fen Bilimlerinde 
öğrenim gören öğrencilerin puanlarından düşük olmasından kaynaklandığı söylenebilir. 

Tablo 13. Yakın Çevre Sosyal Destek Boyutunun Demografik Değişkenlere Göre Karşılaştırması 

Değişkenler N X̄ SS Test Değerleri 

Cinsiyet 

Kadın 76 2.705 1.019 t=2.221 

p=0.027 
Erkek 157 2.655 0.981 
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Yaş (Yıl) 

24 yaş ve altı 164 3.514 0.928 t= -0.867 

p=0.387 
25 yaş ve üzeri 61 3.632 0.850 

Eğitim Durumu 

Ön Lisans ve Lisans 184 3.504 0.913 t= -0.314 

p=0.754 
Lisansüstü 49 3.550 0.936 

Uyruğu     

Düşük gelir düzeyinde  
ülke grubu 106 3.493 0.996 

F=0.503 

p=0.605 

Alt-Orta gelir düzeyinde 
ülke grubu 39 3.533 0.794 

Üst Orta ve Yüksek gelir 
düzeyinde ülke grubu 65 3.636 0.818 

Çalışma Alanı     

Sağlık Bilimleri 41 3.628 0.960 F=0.342 

p=0.711 
Fen Bilimleri 64 3.491 0.897 

Sosyal Bilimler 89 3.588 0.877 

 

 Tablo 13’de uluslararası öğrencilerin sağlık hizmeti kullanımının değerlendirilmesine yönelik 
anketin yakın çevre sosyal destek boyutunun demografik değişkenler ile karşılaştırılmasından elde 
edilen bulgular yer almaktadır. Yakın çevre sosyal destek erişim boyutunun puanları katılımcıların 
yaşlarına (t= -0.867, p=0.387), eğitim durumlarına (t= -0.314, p=0.754), uyruklarına (F=0.503, 
p=0.605) ve çalışma alanlarına (F=0.342, p=0.711) göre karşılaştırılması yapıldığında istatistiksel 
olarak anlamlı farklılık olmadığını göstermektedir.  

 Yakın çevre sosyal destek boyutunun katılımcıların cinsiyetlerine göre karşılaştırılması 
yapıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğunu ortaya koymaktadır (t=2.221, p=0.027).  
Aradaki farkın kadınların erkeklere göre daha yüksek puan alması nedeniyle olduğu görülmektedir. 
Bundan dolayı kadınların erkeklere göre sağlık hizmetine erişimde yakın çevreden sosyal destek alma 
ihtiyacının olduğu söylenebilir.  

Tablo 14. Anlaşılırlık Boyutunun Demografik Değişkenlere Göre Karşılaştırması 

Değişkenler N X̄ SS Test Değerleri 

Cinsiyet 

Kadın 76 3.371 0.943 t=0.641 

p=0.522 
Erkek 157 3.294 0.812 
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Yaş (Yıl) 

24 yaş ve altı 164 3.282 0.876 t= -1.872 

p=0.062 
25 yaş ve üzeri 61 3.520 0.760 

Eğitim Durumu 

Ön Lisans ve Lisans 184 3.284 0.876 t= -1.207 

p= 0.229 
Lisansüstü 49 3.450 0.772 

Uyruğu     

Düşük gelir düzeyinde  
ülke grubu 106 3.268 0.909 

 

F= 0.508 

p= 0.603 
Alt-Orta gelir düzeyinde 
ülke grubu 39 3.417 0.748 

Üst Orta ve Yüksek gelir 
düzeyinde ülke grubu 65 3.365 0.882 

Çalışma Alanı     

Sağlık Bilimleri 41 3.506 0.988  

F= 0.681 

p= 0.507 Fen Bilimleri 64 3.354 0.706 

Sosyal Bilimler 89 3.317 0.909 

 

 Tablo 14’te uluslararası öğrencilerin sağlık hizmeti kullanımının değerlendirilmesine yönelik 
anketin anlaşılırlık boyutunun demografik değişkenler ile karşılaştırılmasından elde edilen bulgular 
yer almaktadır. Anlaşılırlık boyutunun puanları katılımcıların cinsiyetlerine (t=0.641, p=0.522), 
yaşlarına (t= -1.872, p=0.062), eğitim durumlarına (t= -1.207, p= 0.229), uyruklarına (F= 0.508, p= 
0.603) ve çalışma alanlarına (F= 0.681, p= 0.507) göre karşılaştırılması yapıldığında istatistiksel 
olarak anlamlı farklılık olmadığını göstermektedir.  

Tablo 15. Uzak Çevre Sosyal Destek Boyutunun Demografik Değişkenlere Göre Karşılaştırması 

Değişkenler N X̄ SS Test Değerleri 

Cinsiyet 

Kadın 76 3.251 0.708 t=1.937 

p=0.054 
Erkek 157 3.024 0.891 

Yaş (Yıl) 

24 yaş ve altı 164 3.064 0.861 t= -1.568 

p=0.118 
25 yaş ve üzeri 61 3.262 0.789 

1970
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Eğitim Durumu 

Ön Lisans ve Lisans 184 3.050 0.854 t= -1.700 

p= 0.091 Lisansüstü 49 3.279 0.772 

Uyruğu     

Düşük gelir düzeyinde  
ülke grubu 106 3.058 0.840 

 

F=0.707 

p=0.494 
Alt-Orta gelir düzeyinde 
ülke grubu 39 3.223 0.724 

Üst Orta ve Yüksek gelir 
düzeyinde ülke grubu 65 3.175 0.911 

Çalışma Alanı     

Sağlık Bilimleri 41 3.158 0.738 F=0.018 

p=0.982 
Fen Bilimleri 64 3.140 0.905 

Sosyal Bilimler 89 3.128 0.851 

  

 Tablo 15’de uluslararası öğrencilerin sağlık hizmeti kullanımının değerlendirilmesine yönelik 
anketin uzak çevre sosyal destek boyutunun demografik değişkenler ile karşılaştırılmasından elde 
edilen bulgular yer almaktadır. Uzak çevre sosyal destek erişim boyutunun puanları katılımcıların 
cinsiyetlerine (t=1.937, p=0.054), yaşlarına (t= -1.568, p=0.118), eğitim durumlarına (0.091, -1.700), 
uyruklarına (F=0.707, p=0.494) ve çalışma alanlarına (F=0.018, p=0.982) göre karşılaştırılması 
yapıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığını ortaya koymaktadır. 

Tablo 16. Uluslararası Öğrencilerin Sağlık Hizmeti Kullanımı ile Türkiye’deki Yaşam Şartlarını 
Kendi Ülkelerine Göre Kıyaslama Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Boyutlar Yaşam Şartları 
Kıyaslaması 

Sa
ğl

ık
 H

iz
m

et
i K

ul
la

nı
m

ı 1. Erişim Boyutu r=0.236, p=0.000 

2. Ayrımcılık ve Eşitsizlik Boyutu r=-0.136, p=0.045 

3. İletişim Boyutu r=-0.101, p=0.138 

4. Yakın Çevre Sosyal Destek 
Boyutu r=0.187, p=0.006 

5. Anlaşılırlık Boyutu r=0.125, p=0.066 

6. Uzak Çevre Sosyal Destek Boyutu r=0.133, p=0.051 

 Tablo 16, uluslararası öğrencilerin sağlık hizmeti kullanımı boyutları ile ülkelerindeki yaşam 
şartlarının Türkiye ile kıyaslanması arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla korelasyon analizi 
yapılmıştır. Analiz sonuçlarına bakıldığında “yaşam şartları kıyaslaması” ile sağlık hizmeti kullanımı 
anketinde yer alan “erişim” ve “yakın çevre sosyal destek” boyutları arasında pozitif; “ayrımcılık ve 
eşitsizlik” boyutu arasında ise negatif anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Yani öğrencilerin, 
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Türkiye’deki yaşam şartlarını kendi ülkelerine göre daha iyi gördükçe sağlık hizmetlerine erişim ve 
yakın çevreden sosyal destek görme konusunda olumlu düşüncelere sahip oldukları ve ayrımcılık ve 
eşitsizlik olduğuna dair algılarının da düşme eğiliminde olduğu söylenebilir.  

4. SONUÇ 

Bu çalışmada; uluslararası öğrencilerin sağlık hizmetlerine erişim, sağlık hizmeti alımında 
deneyimledikleri ayrımcılık ve eşitsizlik, iletişim, yakın ve uzak çevrelerinden aldıkları sosyal destek 
ve sağlık hizmeti kullanımında anlaşılırlık kapsamında sağlık hizmetleri kullanımı deneyimleri 
değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında ayrıca; uluslararası öğrencilerin uyruklarına, çalışma 
alanlarına, eğitim durumlarına ve yaş, cinsiyet, medeni durum gibi sosyo demografik özellikleri tespit 
edilmiştir. Türkiye’yi tercih etme nedenler, Türkiye’de bulunma süreleri ve eğitim süreçleri, 
yararlandıkları eğitim programı, sağlık hizmeti kullanım sıklıkları ile en fazla tercih edilen sağlık 
kuruluşları gibi konular da çalışmanın bulguları arasında yer almaktadır.  

Çalışma kapsamında ele alınan öğrencilerin çoğunluğu erkeklerden oluşmakta iken, yine 
çoğunlukla 24 yaş ve altında bir grupta yer aldıkları görülmektedir. Öğrencilerin uyrukları ülke gelir 
düzeylerine göre gruplandırıldığında yarıya yakınının düşük gelir düzeyinde bir (Afganistan, Yemen, 
Uganda, Eritre, Benin ve Çad gibi)  ülke grubunda yer aldığı söylenebilir. Yine öğrencilerin çalışma 
alanlarına göre bir değerlendirme yapılacak olursa en fazla Sosyal Bilimler alanında öğrenci 
bulunduğu görülmüştür.  Öğrencilerin çoğunluğunun 2-3 yıl ile 3 yıldan daha fazla bir süre zarfında 
Türkiye’de bulundukları ve büyük çoğunluğunun eğitim almak amacıyla geldikleri de çalışma 
sonucunda ulaşılan bilgiler arasındadır. Diğer ülkelerden ziyade eğitim almak amacıyla Türkiye’nin 
tercih edilmiş olmasının altında yatan nedenler ise; Türkiye’deki harç ücretlerinin düşük olması, 
Türkiye’de eğitim alınan süre boyunca verilen burs miktarlarının yüksek olması ve Türkiye ile 
anlaşmalı öğrenci hareketliliği programlarının güzel bir fırsat olarak görülmesidir. Türkiye’nin 
kültürel özelliklerini tanıma isteği de yine eğitim amacıyla Türkiye’nin tercih edilmesinde yer alan 
önemli faktörler arasındadır. Bir ülkenin kültürünün aktarılması ve taşınmasında “gönüllü kültür 
elçiliği” yapan bu öğrencilerin eğitim süreci boyunca birçok farklı güzelliği görüp, tecrübe ederek 
kendi ülkelerine taşımaları ve etkileşimi artırmaları da kültürlerarası yakınlaşmada önemli bir basamak 
olarak görülebilir.   

Türkiye uluslararası öğrenci hareketliğine destek vermek amacıyla her yıl ön lisans, lisans, 
yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrencilere araştırma bursu tahsis etmektedir. Aynı şekilde 
öğrencilerin kendi ülkelerinin sağlamış olduğu burslar da öğrenci hareketliğine destek vermek 
amacıyla verilmektedir. Bu çalışmanın sonucunda da öğrencilerin çoğunluğunun devlet bursları 
kapsamında Türkiye’de eğitim aldıklarını belirtmişlerdir.  Özel bursların sınırlı sayıda kaldığı da 
çalışma sonunda tespit edilen önemli bulgular arasında yer almaktadır.  

Öğrencilerden Türkiye’deki yaşam şartları ile kendi ülkelerinde yaşam şartlarının 
değerlendirilmesi istendiğinde, Türkiye’deki yaşam şartlarının kötü bir düzeyde olduğunu belirten 
öğrenci sayısının az olduğuna dikkat çekmek yerinde bir değerlendirme olacaktır. Öğrencilerin büyük 
bir çoğunluğunun düşük gelir düzeyindeki bir ülkeye mensubiyeti göz önüne alındığında, Türkiye’den 
ve Türkiye’deki yaşamdan memnuniyet düzeylerinin yüksek olması da beklenilen sonuçlar arasında 
yer almaktadır.  

Kendi ülkesinden ayrılıp farklı bir kültüre merhaba diyen öğrencilerin maddi desteklerden 
ziyade manevi anlamda da birtakım sosyal desteğe ihtiyaç duydukları söylenebilir.  Sosyal destek; 
öğrencilerin gerek yakın arkadaş çevresinden gerekse uzak çevre olarak adlandırabilecek toplumsal 
çevreden maddi ve maddi olmayan desteklerini kapsamdadır ki ülkesinden uzakta bir kişinin en çok 
ihtiyaç hissettiği konular arasında olduğu söylenebilir. Çalışma sonucuna göre, araştırmanın 
katılımcılarının sosyal destek almaktan, yakın ve çevrelerine sosyal destek vermekten hoşlandıkları 
söylenebilir. Hatta öğrencilerin sosyal destek almalarının sağlığına yeniden kavuşma noktasında 
önemli bir etken olduğu söylenebilir. Ek olarak öğrencilerin sağlık hizmetlerine kolayca erişebildiği ve 
sağlık hizmeti alımı esnasında empatik yaklaşım sayesinde sağlık hizmetlerinden olumlu manada 
etkilendiğini de belirtmek gerekmektedir. Ayrıca; öğrencilerin herhangi bir ideolojik yaklaşım yahut 
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kalıp yargılardan dolayı ayrımcılığa maruz kalmadıklarını belirten ifadeden düşük puan almaları 
ülkemiz adına sevindirici bir durumdur.  

Son olarak; öğrencilerin Türkiye’deki yaşam şartlarını kendi ülkelerinin yaşam şartlarına göre 
daha iyi görme düzeyleri arttığında sağlık hizmeti kullanımında herhangi bir ayrımcılık ve eşitsizliğe 
maruz kalmadıklarını söylenebilir. Yine öğrencilerin sosyal destek ve sağlık hizmetlerine erişim 
düzeyleri arttıkça yaşamdan memnuniyet düzeylerinin de arttığı çalışmanın önemli sonuçları 
arasındadır. 
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ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNE 
İLİŞKİN PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Mahmut Akbolat1 
Mustafa Amarat2 

Zahra Haniya3 

Özet 

Son 5 yılda Türkiye’de ve çalışma kapsamında düşünülen Sakarya Üniversitesinde eğitimine devam eden yabancı 
uyruklu öğrenci sayısı giderek artmaktadır. Bununla birlikte alan yazında öğrencilerin sağlık hizmeti ulaşımı ve 
yeterliliği hususunda problemler yaşadıkları ileri sürülmektedir. Bu çalışma kapsamında öğrencilerin sağlık 
hizmetlerine ilişkin yaşadıkları problemlerin sebeplerinin ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 
Bu amaç doğrultusunda yabancı uyruklu sekiz öğrenci ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 
20 dakika süren görüşmelerde alan yazından elde edilen yarı yapılandırılmış bir form kullanılmıştır. Görüşmeler 
Nvivo 11 programı aracılığı ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre; öğrencilerin yaşadıkları problemlerin 
kaynağı sağlık personeli olup, en fazla dil ve ayrımcılığa maruz kalma problemi yaşamaktadırlar. Yaşadıkları 
problemlerin sonucunda öğrenciler önerilen tedaviyi reddetmekte, özel hastanelere ya da başka bir ildeki devlet 
hastanesine başvurmaktadırlar. Öğrencilerden iki tanesi tedavi için kendi ülkesine dönmeyi tercih etmek 
durumunda kalmıştır. Sadece yabancı öğrencilerde değil Türk vatandaşları içinde problem olan sağlık 
personelinin tutum ve davranışları konusunda çalışmalar yapılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Öğrenciler, Sağlık hizmetleri, Sağlık Problem 

PROBLEMS AND SOLUTION PROPOSALS FOR HEALTH SERVICES FOR FOREIGN STUDENTS 

Abstract 

The number of international students studying in Turkey and Sakarya University has increased within the last 5 
years. In the literature, it has been determined that students have faced problems in the health service access and 
its adequacy. Within the scope of this study, it is aimed to determine the source, cause and solution proposal of 
the problems that students have experienced about health services. For this reason, in-depth interviews were 
carried out with eight international students. Each interview lasted approximately 20 minutes. During the 
interviews, a semi-structured questionnaire from the literature was used. The findings were analyzed through the 
Nvivo 11 program. As a result of the analysis, the students claimed that the language and discrimination are the 
source of the problems they faced when they were dealing with health workers. The students rejected the treatment 
offered to them, they preferred to went to a private hospitals or state hospitals in another city due to these problems. 
Two of the students had to return to their own country for treatment. It is suggested that studies on the attitudes 
and behaviors of health personnel as a problem should include not only international students but also for Turkish 
citizens. 

Key Words: Foreign/International Students, Health Services, Health Problem  
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Şekil 1. Yıllara göre Yabancı Uyruklu Öğrenci Değişimi 

Bu öğrencilerin gelmiş oldukları ülkeler Şekil-2’de yer almaktadır. Sakarya Üniversitesine en fazla 
Azerbaycan, Türkmenistan ve Suriye’den öğrencilerin geldikleri görülmektedir. 

 
Şekil 2. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Ülke Dağılımı 

Uluslararası öğrencilerin sayısı arttıkça, yurtdışındaki olan eğitim ile ilgili çeşitli sorunlar ve zorluklar 
da tespit edilmiştir (Seong Lee, 2017). Bu öğrencilerin diğer ülkelerde eğitim gören uluslararası 
öğrenciler gibi sağlık, dil ve iletişim, arkadaşlık, kültürel, ekonomik, psikolojik, akademik ve sosyal 
sorunları mevcuttur. Sakarya Üniversitesi uluslararası lisans ve lisansüstü öğrencilerin problemlerini 
tespit etmek için gerçekleştirilen bir anket çalışmasında öğrencilerin % 36.8’i sağlık hizmetlerine 
ulaşmada zorluk yaşadıklarını, %34.7’si yeterli tedaviye ulaşamadıklarını, % 32.5’i sunulan sağlık 
hizmetlerinin yeterli olmadığını belirtmektedir (Yardımcıoğlu vd.,2017). Bu çalışma sağlık 
hizmetlerinde problem yaşayan öğrencilerin ne tür problemler yaşadıklarını ve bu problemlere ilişkin 
gerçekleştirdikleri eylemler ve çözüm önerileri tespit etmek amacı ile gerçekleştirilmiştir.  

2. Yöntem 

Araştırma kapsamında birebir mülakat yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemin seçilmesinin sebebi 
uluslararası öğrencilerin fikir ve görüşlerini derinlemesine incelemeye imkân vermesidir. Derinlemesine 
görüşmelerde literatürden elde edilen bilgiler çerçevesinde oluşturulmuş yarı yapılandırılmış sorular 
yöneltilmiştir (Babadağ vd., 2014; Yardımcıoğlu vd.,2017; Poderatsova ve Nambatya ,2017). Her bir 
mülakat bir akademisyen gözetiminde araştırmacılar tarafından gerçekleştirilmiştir. Mülakat süreleri 
ortalama 20 dakikadır.  
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Araştırmada kartopu örneklem seçimine gidilmiştir. Sekiz farklı ülkeden ulaşılabilen yabancı uyruklu 
lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile görüşülmüştür. Gerçekleştirilen mülakatlar ses kayıt cihazı vasıtası 
ile kaydedilmiştir. Daha sonra ses kayıtları Nvivo 11 programı çerçevesinde analiz edilmiştir. Verilerin 
çözümlenmesinde içerik analizinden yararlanılmıştır. Bu analiz yönteminde temel amaç toplanan 
verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmektir (Yıldırım ve Şimşek, 2011).  

3. Bulgular 

Analiz sonuçlarına göre araştırma kapsamında beş farklı tema elde edilmiştir. Temalar; öğrencilerin 
sağlık hizmetine ulaşmada ve kullanmada yaşadıkları problemlerin olup olmadığı, yaşanan problemlerin 
nedenleri, problemlerin sonuçları, problemlere ilişkin çözüm önerileri ve sağlık hizmetlerini kendi 
ülkeleri ile karşılaştırmaları oluşturmaktadır. 

Sağlık hizmetlerine ulaşma ve kullanmaları konusunda bilgi sahibi olup olmadıkları, bilgi sahibi iseler 
bu bilgileri hangi kaynaklardan elde ettikleri sorularına ilişkin öğrenci görüşleri; bilgi sahibi olmadıkları 
ve henüz bir sağlık hizmetine ihtiyaç duymadıklarını, diğer yabancı öğrencilerden bilgi sahibi 
olduklarını ve Türkiye Burslarının kendilerine verdikleri bilgilendirme formları sayesinde 
öğrendiklerini dile getirmişlerdir. 

Öğrencilerin hepsi sağlık hizmeti aldıkları sırada sağlık personelinden kaynaklı bir takım problemler 
yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Yaşadıkları problemlerin nedenleri ise, iletişim, dil problemleri, sağlık 
personeline güven duymama, personel tarafından ilgilenilmemek, önyargı ile yaklaşılması ve 
ayrımcılıklara maruz kalma, randevu alamamak, sigorta kesintisi, tedavi kalitesi olarak sıralamışlardır. 

Yaşadıkları problemler neticesinde öğrenciler, kendilerine önerilen tedaviyi reddetmiş, başka bir 
şehirdeki hastaneye gitme kararı vermiş, özel hastaneyi tercih etmiş ya da kendi ülkesinde tedavi olmayı 
tercih etmektedir. 

Son olarak öğrencilere kendi ülkeleri ile Türk sağlık hizmetlerini karşılaştırmaları istenmiştir. Öğrenci 
ifadeleri bu karşılaştırmada üç alt boyutta oluştuğu görülmektedir. Bu boyutlar; hizmet kalitesi, tıbbı 
donanım ve sağlık hizmet sunucuları oluşturmaktadır. Tablo 1’de araştırma kısmında elde edilen tema, 
alt tema ve frekanslarını yer almaktadır. 

Tablo 1. Araştırma Temaları 

Tema ve Alt temalar Frekanslar 
Sağlık Sistemi Hakkında Bilgi 8 
            Bilgim Yok 1 
            Diğer Öğrenciler Sayesinde 2 
            Türkiye Bursları Sayesinde  5 
Problem Kaynağı 12 
            Sağlık Personeli 8 
            İnternet sitesi 2 
            Türkiye Bursları 2 
Problem Nedeni 25 

İletişim 3 
Dil Problemleri 6 
Güven duymamak 1 
İlgilenmemek 1 
Önyargı Ayrımcılık 6 
Randevu alamamak 3 
Sigorta kesintisi 3 
Tedavi kalitesi 2 

 

Tablo 1. Devam 

Problem Sonucu 10 
Tedavi görmemek 3 
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Başka bir şehire gitmek 1 
Özel hastaneyi tercih etmek 2 
Kendi ülkesinde tedavi görmek 4 

Tedavi Hizmetleri Karşılaştırma  
Hizmet kalitesi 2 
Tıbbı Donanım 1 
Sağlık hizmet sunucuları 3 

4. Sonuç ve Tartışma 

Araştırmaya katılım gösteren öğrenciler içerisinden bir tanesi hariç tümü Türkiye’ye geldiklerinde ya 
da gelmeden önce kendilerine Türkiye Bursları tarafından sağlık sigortası yapılacağını bildiklerini ifade 
etmişlerdir. Bazı öğrenciler sağlık sigortası bilgisini ve bu sigortasının kapsamını sağlık hizmeti ihtiyacı 
hissettiklerinde çevrelerinden elde ettiklerinin dile getirmektedir. Öğrenciler, sağlık hizmeti 
kullanımlarında yoğun olarak dil problemi yaşadıklarını dile getirmiştir. Babadağ vd. (2014), 2012-2013 
yıllarında gerçekleştirdiği odak grubu görüşmelerinde benzer bulgulara ulaşmıştır. Araştırma 
bulgularında yabancı öğrencilerin en fazla iletişim zorluğu yaşadıklarını ve daha az danışmanlık hizmeti 
aldıklarını tespit etmiştir. Kıroğlu vd. (2010) yabancı uyruklu öğrencilerin kısmen de olsa dışlanma 
duygusu yaşadıklarını belirtmektedir. Bu çalışmada da yabancı uyruklu öğrencilerin sağlık hizmeti 
kullanımı sırasında kimi zaman kendilerine önyargı ile yaklaşıldığını ve ayrımcılığa uğradıkları bulgusu 
tespit edilmiştir. Bu problemlerin temel kaynağı olarak öğrenciler sağlık personellerini işaret etmektedir. 
Tecrübe ettikleri problemlerin sıklığı ve şiddetine göre verdikleri tepkiler değişse dahi dört öğrenci 
Türkiye’de sağlık hizmeti almaktan vazgeçtiğini ve kendi ülkesinde tedavi gördüğü dile getirmiştir. 
Bunun dışında özel sağlık sigortası olmasa dahi bazı öğrenciler sadece özel hastaneleri kullandıkları 
veya tedaviyi tamamen reddettiklerini söylemiştir. Fakat öğrencilere kendi ülkeleri ile Türkiye sağlık 
hizmetlerinin karşılaştırılması istendiğinde öğrencilerin büyük çoğunluğu Türkiye’deki tıbbı donanım 
ve teçhizat daha gelişmiş olduğunu, daha yüksek kalitede sağlık hizmeti aldıklarını ifade etmişlerdir. 
Daha öncede vurgulandığı gibi öğrenciler sağlık hizmetleri ile alakalı olarak sağlık personelinin tutum, 
davranış ve yeterliliğinin kendi ülkelerine nazaran daha olumsuz bulmaktadırlar. Öğrencilerin sağlık 
hizmetlerinde yaşadıkları iletişim problemleri azaltmak için hastanelerde öncelikle tercümanların 
sayılarının arttırılmasında faydalı olacağı düşünülmektedir. Bostan vd. (2014) 2004-2009 yılları 
arasında SABİM’e yapılan başvuruların en fazla kurum ve doktorlarla ilgili olduğu tespit edilmiştir. Bu 
problem sadece yabancı uyruklu öğrenciler için değil Türkiye’de sağlık hizmeti alan tüm vatandaşlar 
için önem arz etmektir. Problemin çözümü için daha fazla derinlemesine araştırmaların yapılması 
önerilmektedir. 
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BEŞ YILLIK KALKINMA PLANLARINDA SAĞLIK İNSAN GÜCÜ 
PLANLAMASI 

Resul İzmirli1 
Serhan Şahinli2 

Özet 

Sağlık insan gücü planlaması “topluma bugün sunulan ve gelecekte toplumun ihtiyaç duyacağı sağlık 
hizmetini gerçekleştirmek üzere sağlık çalışanlarının mesleki yeterliliklerinin gerektirdiği donanıma 
sahip olacak şekilde, dengeli bir dağılımla ve yerinde bir zamanlama ile istihdam edilmesidir. Bu 
çalışmanın temel amacı, 1963 yılından günümüze kadar Türkiye’de uygulamaya konulan Beş Yıllık 
Kalkınma Planları’ndaki sağlık insan gücü planlamasına yönelik hedeflerin ve genel bir 
değerlendirmenin yapılmasıdır. BYKP’da uygulamaya geçirilen ilk beş planda istenilen hedeflere 
genel olarak ulaşılamadığı ve somut adımların atılmadığı görülmüştür. Beşinci BYKP’da (1985-1989) 
tıbbi cihaz israfının önlenmesi, bakım-onarım hizmetlerinin geliştirilmesi ve gerekli personelin 
yetiştirilmesi sağlanması hedeflenmiştir. Bu personelin çeşitli dallarda yetişmesi için, orta kademede 
teknik okullar ile YÖK, programlar başlatmıştır. Altıncı BYKP’da (1990-1994), daha önceki planlarda 
olduğu gibi sağlık insan gücü sayısının arttırılmasını hedeflemiş, bununla birlikte eğitim ve sürekli 
gelişime de vurgu yapmıştır. İlk defa ikinci planda değinilmiş olan, Halk Sağlığı Okulu’nun kurulması 
sürecinin başlatılması planlanmıştır. Aile hekimlerinin yetiştirilmesi ele alınmıştır. Yedinci BYKP’da 
(1996-2000) sağlık insan gücünün bölgeler arası ve kır-kent düzeyinde dağılımı ile meslekler ve 
meslek içi ihtisas alanları itibariyle dağılımının dengeli hale getirilmesi amacıyla etkili insan gücü 
planlaması yapılacaktır. İşyükü esasına dayalı kadro standartları geliştirilecek, meslek gruplarının 
görev, yetki ve sorumlulukları yeniden düzenlenecek ve personelin dengeli dağılımını sağlayacak bir 
ücretlendirme sistemine geçilecektir. Sekizinci BYKP’da (2001-2005), Avrupa Birliği insan gücü 
normları, sağlık sisteminin yapılanması ve eğitim kurumlarının altyapı imkânları dikkate alınarak tıp 
fakültelerinin öğrenci kontenjanları yeniden belirlenmiştir. Dokuzuncu BYKP (2007-2013), AB’ye 
üyelik sürecine katkı sağlayacak temel strateji dokümanı olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle plan 
dönemi AB mali takvimi dikkate alınarak 2007-2013 yıllarını kapsayacak şekilde 7 yıllık olarak 
belirlenmiştir. Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (2014-2018), SDP çerçevesinde sağlıkta hizmet 
kalitesi ve erişimde önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu kapsamda; aile hekimliği, anne ve çocuk 
sağlığı, hastane ve hasta yatak sayıları, sağlık personeli, koruyucu sağlık, kurumsal yapılanma, 
bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve hasta hakları başta olmak üzere pek çok alanda reform niteliğinde 
gelişmeler sağlanmıştır. Sonuç olarak, DPT’nin kuruluş tarihi olan 1960 yılından günümüze kadar 
uygulanan BYKP’da sağlık insan gücüne yönelik hedeflerde önemli ölçüde iyileşme sağlandığı 
görülmüştür.                                                        

Anahtar Kelimeler: Sağlık, İnsan gücü, Kalkınma Planları 

HEALTH HUMAN DEVICE PLANNING IN FIVE YEAR DEVELOPMENT PLANS 

Abstract 

Health manpower planning "is to be employed with a balanced distribution and on-the-spot timing so 
that the community is equipped with the equipment required by the vocational qualifications of the 
health workers in order to realize the health service that the community will need in the future. The 
main purpose of the study, from 1963 until today in Turkey put into practice the objectives for the 
Five-Year Development Plans and in health manpower planning is to make a general assessment. It 
has been seen that the first five planes put into practice in FYDP have not been reached in general and 
the concrete steps have not been taken. In the Fifth FYDP (1985-1989), it was aimed to prevent the 
waste of medical devices, to develop maintenance-repair services and to train the necessary personnel. 
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In order for these personnel to grow up in various branches, middle-level technical schools and YÖK 
have started programs. In the 6th FYDP (1990-1994), the aim was to increase the number of health 
manpower as in previous plans, with emphasis on education and continuous improvement. It is 
planned to start the process of establishing the Public Health School, which was first mentioned on the 
second plenary. The training of family physicians has been dealt with. Effective human power 
planning will be carried out in the seventh FYDP (1996-2000) in order to balance the distribution of 
health human power among interregional and rural-urban levels and to balance out occupational and 
occupational specialization areas. The staff standards based on the work-force basis will be developed, 
the tasks, powers and responsibilities of the occupational groups will be reorganized and a 
compensation system will be introduced to ensure a balanced distribution of personnel. In the Eighth 
ICCPR (2001-2005), the student quotas of the medical faculties have been redefined, taking into 
account the European Union human power norms, the structure of the health system and the 
infrastructure possibilities of the educational institutions. The Ninth RPP (2007-2013) was designed as 
the basic strategy document to contribute to the EU accession process. For this reason, the plan period 
has been determined to be 7 years, covering the years 2007-2013, taking into consideration the EU 
financial timeline. In the Tenth Five-Year Development Plan (2014-2018), significant progress has 
been made in health care quality and access within the HTP framework. In this scope; family 
medicine, maternal and child health, number of hospital and patient beds, health personnel, preventive 
health, institutional structuring, fight against infectious diseases and patient rights. As a result, it has 
been observed that significant progress has been achieved in the targets of health manpower in FYDP, 
which was applied from 1960 until the day of the establishment of SPO. 

Keywords: Health, Human power, Development Plans 
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TIP FAKÜLTESİ DÖNEM VI ÖĞRENCİLERİNİN HASTANE 
ORYANTASYON PROGRAMI ÖNCESİ VE SONRASI TEMEL 

KLİNİK SÜREÇLER VE KALİTE KAVRAMLARI 
KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYİ 

Ayşe Yavuz 1 
Mehtap Açar 2 

Mine Durusu Tanrıöver 3 

Özet 

Hastaneler Kalite Koordinatörlüğü tarafından Tıp Fakültesi Dönem VI öğrencilerini “Kalite ve Hasta 
Güvenliği” açısından hastane ve kliniklerin temel kurallarına ve süreçlerine adapte edebilmek amacıyla 
her eğitim-öğretim yılı başında oryantasyon programı düzenlenmektedir. Her oryantasyon öncesinde ve 
sonrasında anketler yapılarak öğrencilerin bilgi algıları ve oryantasyondan ne oranda faydalandıkları 
değerlendirilmektedir. Bu çalışmada anketlerin geriye dönük olarak değerlendirilmesi ile; 1. 2018-19 
eğitim-öğretim yılının başında gerçekleştirilen oryantasyon programının, kısa dönemde öğrencilerin 
kendi algıladıkları yetkinliklerinde ne düzeyde bir farklılık oluşturduğunun, 2. Yıllar içinde öğrencilerin 
kalite ve güvenlik kavramları hakkında oryantasyondan önce algıladıkları bilgi düzeylerinde fark olup 
olmadığının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Elde edilen sonuçlar, klinik yaşama geçen ve hasta bakım 
süreçlerine dahil olan intörnlerin bazı temel bilgi ve becerilerde kendilerini yetkin görmediklerini, her 
öğrenci grubunun bilgi düzeyinin farklı olduğunu ortaya koymaktadır. Sonuç olarak, Dönem VI 
öğrencilerinin klinik hayata geçmeden önce gerekli bilgi ve becerilerle donanması için, Hasta Güvenliği 
ve Kalite İyileştirme programlarının temel ilkelerini içeren oryantasyon programları düzenlenmelidir. 
Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde Akademik Hastanelerin kalite yönetim yapılanmalarının, Tıp Fakültesi 
ile işbirliği içinde olması gerekliliği açıktır. Intörnlerin yer aldığı klinik süreçler ile ilgili bilgi ve 
becerilerin geliştirilmesi için yapılandırılmış, uygulamalı ve tekrarlayan eğitimler, hastanelerdeki hasta 
güvenliği ve kalite iyileştirme programlarının vazgeçilmez bir parçası olmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Oryantasyon, Kalite, Hasta Güvenliği, Yetkinlik, Algı 

KNOWLEDGE LEVEL OF GRADE VI MEDICAL STUDENTS ON BASIC CLINICAL 
PROCESSES AND QUALITY CONCEPTS BEFORE AND AFTER HOSPITAL 

ORIENTATION PROGRAM    

Abstract 

Quality Department organizes orientation programs at the beginning of each academic year for Grade 
VI students to adapt them to basic rules and processes in terms of “Quality and Patient Safety”. 
Questionnaires are applied before and after the orientation to evaluate the knowledge perceptions and to 
what extent the students benefit from the orientation. Retrospectively analyzing these questionnaires, 
we aimed to examine to what level the program organized at the beginning of 2018-2019 academic year 
has influenced the self-perceived competencies on short-term, also to see if there is a difference within 
years in perceived knowledge levels about quality and safety concepts. The results showed that interns 
do not feel themselves competent for some basic skills and knowledge and each student group has 
different knowledge levels. Orientation programs including basic principles of “Patient Safety and 
Quality Improvement Programs” must be organized in order to equip Grade VI students with necessary 
skills and knowledge before clinical life. It is clear that quality management structures within academic 
hospitals should collaborate with Faculty of Medicine. Structured, practical and recurrent programs must 
                                                      
1 Kalite Koordinatörlüğü Personeli, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Kalite Koordinatörlüğü, 
aysesarpkaya2003@gmail.com  
2 Kalite Koordinatörlüğü Personeli, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Kalite Koordinatörlüğü, 
mehtapacar@gmail.com  
3 Kalite Koordinatörü, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Kalite Koordinatörlüğü, mdurusu@hacettepe.edu.tr  
 

1982



 
   

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

be an essential part of patient safety and quality improvement programs of hospitals to improve the 
clinical skills and knowledge of the interns.  

Key Words: Orientation, Quality, Patient Safety, Competence, Perception 

1983



 
   

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

PALYATİF BAKIM İHTİYACI OLAN HASTA VE HASTA 
YAKINLARININ KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM 

ÖNERİLERİ 

Abdulvahap Kado1 
Itır Erkan2 

Rejin Kebudi3 
Bülent Zülfikar4 

H. Cüneyt Ulutin5 

Özet   

Palyatif bakım hizmetleri Türkiye’de yeni yeni gelişmeye başlayan bir alandır. Bu alanda sağlık 
personelinin bilgi ve deneyim eksikliği mevcuttur. Bu çalışmanın amacı palyatif bakım ihtiyacı olan 
hasta ve hasta yakınlarının karşılaştığı sorunların tespit edilmesi ve çözüm önerileri sunulmasıdır. 
Araştırmanın evrenini İstanbul ilinde bir kamu hastanesinin onkoloji servisinde takip ve tedavi alan 
hastalar ve hasta yakınları oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında toplamda 400 hasta ve hasta 
yakınına 36 sorudan oluşan anket yapılmıştır. Elde edilen verilerin frekans-yüzde analizi yapılmıştır. 
Araştırma sonucunda hasta ve hasta yakınlarının palyatif bakım sürecinde çeşitli sıkıntılarla karşı 
karşıya kaldıkları tespit edilmiştir. Katılımcıların %56’sı bürokratik işlemlerde sağlık ekibinin 
yardımcı olmadığını belirtmiştir. Katılımcıların %68’i hastane içinde, dinlenme alanları, spor alanları, 
kitap okuma ve müzik dinleme alanları gibi sosyal alanların olması istediklerini belirtmiştir. Ayrıca 
katılımcıların büyük bir çoğunluğunun fiziksel ve ruhsal açıdan beklentilerinin olduğu tespit 
edilmiştir. Palyatif bakım sürecinde hasta ve hasta yakınları hekim, hemşire ve sağlık personeli ile 
iletişim sorunu yaşamakta ve karşılaştıkları sorunlar karşısında yardım alamamaktadırlar. Türkiye’de 
palyatif bakım hizmeti veren kuruluş sayısı oldukça azdır. Hastanelerin fiziksel yetersizlikleri bu 
süreçte hasta ve hasta yakınlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Hastanelerin fiziksel durumlarının 
gözden geçirilmesi ve yeniden yapılandırılması gerektiği düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Palyatif bakım, Hasta, Onkoloji servisi 

PATIENTS WHO NEED PALLIATİVE CARE AND THEIR RELATIVES WITH THE 
PROBLEMS AND SOLUTION PROPOSALS 

Abstract 

Palliative care is an area just beginning to show improvement in Turkey. Commonly this area lacks 
knowledge and experience of healthcare personnel. The aim of this study is to identify the problems 

faced by the patients and their relatives who need palliative care and to offer solutions. The universe of 
the research is composed of patients and their relatives receiving follow-up and treatment in the 

oncology service of a public hospital in Istanbul province. A total of 400 patients and a questionnaire 
consisting of 36 questions were made in the scope of the research. Frequency-percentage analysis of 
the obtained data were used. As a result of the research, it was determined that the patients and their 
relatives were confronted with various troubles in the palliative care process. 56% of the participants 
stated that the health team did not help in the bureaucratic procedures. 68% of the participants stated 

that they wanted to have social spaces such as recreation areas, sports areas, libararies and music 
listening areas in the hospital. It has also been determined that physical and mental expectations of a 
large majority of participants. During palliative care, patients and their relatives have communication 

problems with doctors, nurses and health personnel and are unable to receive help in the face of 
problems they confront. The number of organizations providing palliative care services in Turkey is 
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quite low. Physical disabilities of hospitals affect patients and their relatives negatively in this process. 
It is thought that the physical conditions of the hospitals should be watched and restructured. 

Key Words: Palliative care, Patient, Oncology service 
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HEKİMLERİN GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP 
KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ 

 
Aysun Yeşiltaş1 

Sibel Şahin2 
 

Özet 
Sağlığı geliştirmek ve hastalıkları iyileştirmek amacıyla modern tıbbın yanı sıra alternatif yöntemler de 
kullanılmaktadır. Bu çalışma ile hekimlerin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GTT) uygulamalarına 
yönelik bilgi, tutum ve davranışlarını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma evrenini bir devlet 
hastanesinde görev yapan hekimler oluşturmaktadır. Araştırma evreni toplamda 80 hekim olmakla 
birlikte 73 hekim üzerinde bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Verilerin istatistiksel analizi SPSS 21 
paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada hekimlerin “GTT kesinlikle 
kullanılmamalıdır” ve "GTT hafif hastalıklarda kullanılabilir" ifadelerine diğer ifadelere göre daha fazla 
katıldıkları görülmüştür. Ayrıca hekimlerin "hekimler GTT tıp konusunda bilgi edinmelidir" ve "GTT 
uygulamaları modern tıpla birlikte kullanılmalıdır" ifadelerine ise katılmadıkları görülmüştür. 
Hekimlerin yaş, cinsiyet, medeni durum, uzmanlık alanı, toplam hizmet süresi ve bu hastanedeki toplam 
hizmet süresine göre GTT yöntemlerine ilişkin görüşleri değerlendirildiğinde anlamlı farklılık 
bulunmamıştır. Ancak hekimlerin GTT eğitimi alma durumlarına göre GTT yöntemlerine ilişkin 
görüşleri değerlendirildiğinde ise istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Geleneksel tıp, tamamlayıcı tıp, alternatif tedavi, hekim 

 

PHYSICIANS’ OPINIONS FOR USE TRADITIONAL MEDICINE AND SUPPLEMENT 

Abstract 

In addition to modern medicine, alternative methods are used to improve health and improve illnesses. 
This study aims to determine the knowledge, attitudes and behaviors of Traditional and Complementary 
Medicine (GTT) practices of physicians. The research community is composed of doctors who work in 
a public hospital. A total of 80 physicians were surveyed and a survey was conducted on 73 physicians. 
Statistical analysis of the data was performed using the SPSS 21 packet program. In the study, it was 
seen that physicians participated more strongly in the expressions "GTT should never be used" and 
"GTT can be used in mild diseases". It has also been observed that physicians do not participate in 
"physicians should learn about GTT medicine" and "GTT applications should be used in conjunction 
with modern medicine". There was no significant difference when physicians' opinions regarding GTT 
methods were evaluated according to age, gender, marital status, specialty area, total service duration 
and total service duration in this hospital. However, a statistically significant difference was found when 
the opinions of the physicians regarding GTT methods were evaluated according to the cases of 
receiving GTT training. 

Key Words: Traditional medicine, complementary medicine, alternative therapy, physician 
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SABİM, BİMER VE CİMER ŞİKÂYETLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Mahmut Akbolat1 
Mustafa Amarat2 

Özgün Ünal3 
Muharrem Demirkol4 

Özet 

Günümüzde hasta ve hasta yakınları Sağlık Bakanlığının, Başbakanlığın ve Cumhurbaşkanlığının 
kurmuş olduğu şikâyet hatlarına almış oldukları sağlık hizmetleri konusunda başvuru 
yapabilmektedirler. Başvurular genel sağlık hizmeti sunumunun daha etkili olmasında önemli bir 
geribildirim mekanizmasını oluşturmaktadır. Bu sebeple 2016 ve 2017 yıllarında Kocaeli ilinde kamu 
sağlık kuruluşlara yapılan başvuruların hangi iletişim merkezlerine ve hangi konularda gerçekleştiğini 
belirlemek ve mevcut sorunlara çözüm önerileri gerçekleştirmek için bu çalışma gerçekleştirilmiştir. 
Tüm iletişim merkezlerine yapılan başvurular incelendiğinde hasta ve hasta yakınlarının sağlık 
personelleri ve doktorlarla iletişim problemlerinin ilk sıralarda yer aldığı tespit edilmiştir. Literatürdeki 
çalışmalar incelendiğinde 2004 yılından günümüze en sık rastlanan sorunların henüz aşılamadığı 
görülmektedir. Daha iyi bir sağlık hizmeti sunumu gerçekleştirmek için hasta ve hasta yakınlarının 
şikâyetleri dikkate alınarak politika yapıcılar tarafından çözüm önerileri geliştirmeleri gerekmektedir. 
Bu çözüm önerilerinin başında doktor-hasta iletişimini üzerinde çalışmalar yapmanın faydalı olacağı 
düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: SABİM, BİMER, CİMER, Vatandaş Başvuruları  

 

SABİM, BİMER, CİMER, ASSESSMENT OF COMPLAINTS 

Abstract 

Nowadays, patients and their relatives are able to apply for complaints about the health services 
established by the Ministry of Health, the Prime Ministry and the Presidency. The applicants constitute 
an important feedback mechanism for the overall health service delivery to be more effective. For this 
reason, study has been carried out in order to determine the communication centers and the subjects in 
which the applications made to public health institutions in Kocaeli in 2016 and 2017 were realized and 
to propose solutions for existing problems. When the applications made to all communication centers 
were examined, it was determined that the communication problems of the patients and their relatives 
with the health personnel and doctors took place in the first place. When the studies in the literature are 
examined, it is seen that the most common problems that have been encountered in the daily routine 
from 2004 are not yet overcome. In order to provide a better health care service, policy makers need to 
develop solution proposals, taking into account the complaints of patients and their relatives. It is 
thought that it is useful to work on doctor-patient communication at the beginning of these solution 
proposal. 

Key Words: SABIM, BIMER, CIMER, Citizen Applications 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE NOMOFOBİNİN UYKU 
ERTELEMEYE ETKİSİ 

 
Mehmet Yorulmaz* 

Ramazan Kıraç** 
Hatice Sabırlı*** 

Özet 

Amaç: Bu araştırmada, Selçuk üniversitesi öğrencilerinde nomofobi’nin uyku ertelemeye olan etkisi etkisi 
incelenmiştir. 

Gereç ve Yöntem: Çalışma Selçuk üniversitesi tüm fakültelerinde eğitim gören öğrenciler üzerine uygulanmıştır.  
Nicel araştırma deseni kullanılarak araştırmaya 104 erkek 196 kadın olmak üzere 300 kişi katılmıştır. Rathus 
tarafından hazırlanmış olan 21 maddelik Nomofobi ölçeği ve Uyku Erteleme ölçeği Morris Rosenberg tarafından 
geliştirilen 9 maddelik envanteri kullanılmıştır. Ölçeklerin cronbach-alpha değeri sırasıyla 0.694 ve 0.764 ’tür.  
Araştırmada yüz yüze anket yöntemi kullanılarak elde edilen  Verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmış 
değerlerin bulunmasında SPSS paket programı kullanılmıştır. 

 Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin; %34,7(104)’ü erkek, %65,3(196)’sı kadındır.  Araştırmaya katılan 
öğrencilerin üniversiteye yerleşmeden önceki yaşadığı yer oranları ise; %14,7(44)’ı köy, %4,0(12)’ı kasaba, 
%31,7(95)’i ilçe, %49,7(149)’si il merkezi olarak tespit edilmiştir. Araştırmaya Selçuk Üniversitesinin 1. 2. 3. 4. 
sınıflarında öğrenim gören, öğrenciler dahil olmuştur. 

Sonuç: Araştırmanın sonuçlarına baktığımızda üniversite öğrencilerinde cinsiyet ile nomofobi, cinsiyet ile uyku 
erteleme arasında anlamlı  bir fark olmadığı gözlemlenmiştir. Öğrencilerin sınıfı ile nomofobi ve sınıfı  ile  uyku 
erteleme arasında anlamlı  bir fark olmadığı gözlemlenmiştir. Öğrencilerin üniversiteye yerleşmeden önceki 
yaşadığı yer ile nomofobi ve yaşadığı yer ile uyku erteleme arasında anlamlı bir fark olmadığı tespit edilirken uyku 
Erteleme ile Nomofobi arasında anlamlı pozitif ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Öğrenciler, Nomofobi  , Akıllı Telefon, Uyku Erteleme. 

 

EFFECTS OF NOMOFOBININ SLEEPING AT UNIVERSITY STUDENTS 

Abstract 

Objective: In this study, the effect of nomophobia on delayed sleep in students of Selçuk University was 
investigated. 
Material and Method: The study was carried out on students who were educated in all faculties of Selçuk 
University. Using quantitative research design, 300 people including 104 male and 196 female participated in the 
research. The 21-item Nomphobia Scale and the Sleep Delay Scale developed by Morris Rosenberg were used by 
Rathus. The cronbach-alpha values of the scales were 0.694 and 0.764, respectively. SPSS package program was 
used to evaluate the data obtained by using the face-to-face survey method and to find the calculated values. 
 Findings: Students participating in the research; 34.7% (104) were male, 65.3% (196) were female. The 
percentage of the students who participated in the survey before they settled in the university; 14,7% (44) were 
found in the village, 4,0% (12) in the town, 31,7% in the district and 49,7% in the province. The students who 
were studying at Selçuk University 1st, 2nd, 3rd and 4th grade were included in the study. 
Conclusion: When we looked at the results of the study, it was observed that there was no significant difference 
between gender and nomophobia, gender and sleep delay in university students. It was observed that there was no 
significant difference between the class of students and the nomophobia and class and sleep deferment. It was 
determined that there was no meaningful difference between the place where the students lived before the 
university and the nomophobia and the place to live and the delayed sleep. There was a significant positive 
relationship between sleep retardation and Nomofobia. The telephone addiction of the students was effective in 
sleep delays as well as many other issues. 
 
Key Words: Students, Nomophobia, Smartphone, Sleep Delay. 
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HEMŞİRELİK BİLİŞİMİNİN HASTA VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI 
AÇISINDAN YARARLARI 

Ulviye Özcan Yüce1 

Derya Atik2 

Mesut Karaman3 

Tuğba Öztürk Yıldırım4 

Özet 

21. yüzyılda küreselleşme, hızla gelişen teknoloji, toplumların yapısındaki değişiklikler ve bilgiye 
ulaşmanın kolaylaşmasıyla artan talepler birey ve organizasyonların yeniden yapılanmasını zorunlu hâle 
getirmiş, bu gelişmeler her organizasyonu değişime zorladığı gibi, sağlık hizmetlerinin yeterli ve etkin 
düzeyde sunulabilmesi için de değişimi olmazsa olmaz hale getirmiştir. Küreselleşme çağında özellikle 
teknolojik gelişmeler sonrasında sağlık hizmetlerinden beklenen, sunulan sağlık hizmetlerinin geniş 
kapsamlı olması ve değişen tüm teknolojik desteği içermesidir. Aynı zamanda ilerleyen sağlık bilimin 
tüm ürünlerini mevcut sağlık eğitimine entegre ederek değişimi sağlayabilmelidir. Bu talepler 
doğrultusunda sağlık sektöründe yer alan kurumlar verileri değerlendirme, hizmet alanını genişletme, 
verimliliği arttırma, maliyetleri düşürme, sağlık hizmetlerini iyileştirme ve kaynakları daha iyi yönetme 
gibi konularda bilişim teknolojilerinden yararlanmak zorunda kalmışlardır. Sağlık sektörünün önemli 
bir parçası olan hemşirelik de bu değişim ve gelişim içerisinde yer alarak hemşirelik bilişimini etkin bir 
şekilde hayata geçirmek durumundadır. Bu çalışma sağlık bilişiminin hemşirelikte kullanımının hasta 
bireyler ve sağlık çalışanları ile sağlık sistemine getirdiği kolaylıklara dikkat çekmek amacıyla ilgili 
literatür taraması sonucu derleme türünde hazırlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bilişim 1, Hemşirelik 2, .Sağlık Bilişim Sistemleri 3, 

THE BENEFITS OF PATIENTS AND HEALTH EMPLOYEES IN NURSING 

Abstract 

With globalization, rapid technological development in the 21st century, changes in the structure of the 
societies and the ease of access to information, the demand for increased individual and organizational 
restructuring has become a necessity and these developments have made change inevitable in order for 
health services to be presented adequately and effectively. In the era of globalization, especially after 
technological developments, health services are expected from a wide range of health services and all 
the technological support that is changing. At the same time, it should be possible to integrate all of the 
products of the progressive health science into existing health education and to make the change. In line 
with these demands, institutions in the health sector have had to take advantage of information 
technologies such as evaluating data, expanding service area, increasing productivity, reducing costs, 
improving health services and better managing resources. Nursing, which is an important part of the 
healthcare sector, has to take a part in this change and development and to spend a good deal of life on 
nursing knowledge. This study was prepared as a final review article to draw attention to the convenience 
that the use of health informatics in nursing by the ill individuals and health workers and the health 
system. 

Key Words: İnformatics 1,  Nursing 2, Health İnformation Systems 3, 
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ÇOCUK CERRAHİSİNDE YATAN HASTA REFAKETÇİLERİNİN 
ENFEKSİYON EĞİTİMİ 

Hesna Karaer¹ 
Haydar Sur² 
Rıdvan Top³ 

 

Özet 

Bu araştırmada çocuk cerrahisinde yatan hastaların refakatçilerinin enfeksiyon eğitimi ile ilgili kişisel hijyen 
alışkanlıklarının, bilgi, tutum ve davranışların saptanması; hasta ve refakatçilerin bilinçlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Bu çalışma Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Servisi’ndeki 83 hasta refakatçisine uygulanmıştır. 
Araştırma verileri araştırmacı tarafından oluşturulan anket formu ile toplanmıştır. Anket soruları hasta ve 
refakatçilerin tanıtıcı özelliklerini ve hijyen kuralları ile ilgili bilgilerini değerlendiren sorulardan oluşmuştur.  

 Değerlendirme sonucunda hijyen kurallarıyla ilgili olarak çocuk hasta ve refakatçilerinin çoğunluğu yeterli 
düzeyde hijyen ve temizlik bilgisine sahip olduğu bulunmuştur. Ancak yeterli temizlik ve hijyen bilgisine sahip 
olmayan, yanlış ve hatalı bilgiye sahip olan refakatçiler belirlenmiştir. Tüm bu verilere dayanarak hasta ve 
refakatçilerine eğitim kitapçığı dağıtılmış ve hasta çocuklar afişlerle hijyen alışkanlığı kazanılmasına yardımcı 
olunmaya ve önemi anlatılmaya çalışılmıştır. 

 Anahtar Kelimeler: Hijyen, Sağlığı geliştirme, Enfeksiyon 

 
THE INFECTION EDUCATONS OF PARENT ATTENDANTS IN 

PEDIATRIC SURGERY 
Abstract 

 In this study, it was aimed to determine personal hygiene habits, knowledge, attitudes and behaviors related to 
infection education of the companions of hospitalized patients in the pediatric surgery service and to raise 
awareness of patients and their companions. 

This study was applied to 83 patient accompanists in pediatric surgery service at Akdeniz University Hospital. The 
survey data is collected via a questionnaire form created by the researcher. The questions in the form evaluate the 
descriptive specifications and knowledge about hygien rules of the patients and their companions. 

As a result, the majority of the pediatric patients and their companions have sufficient hygiene and cleaning 
knowledge. However, there are also companions who do not have sufficient hygiene. Therefore, a training booklet 
was distributed to participant; and patients were tried to help to gain hygiene habits with posters and knowledge 
about its importance. 

 Key words: Hygiene, Health promotion, Infection 
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YAŞLANMA KARŞITLIĞI VE YAŞLANMANIN 
TIBBİLEŞTİRİLMESİNDE YAZILI BASININ ROLÜ 

Erdinç Ünal1 
Mehtap Ataseven Bulun2 

Özet 

Yaşlanma karşıtlığı toplumda hızla büyüyen bir sosyal harekettir. Normal yaşam dönemlerinden biri 
olan yaşlanma karşıtlığında ve dolayısıyla yaşlılığın tıbbileştirilmesinde medyanın önemli rolü vardır. 
Bu çalışmanın amacı yazılı basının yaşlanma ile ilgili söylemlerinin niteliksel analizini yapmak ve 
yaşlanma haberleri aracılığıyla bu yönde topluma verilen mesajları tespit etmektir. Bu amaçla 
Türkiye’de ulusal düzeyde yüksek tiraja sahip 4 gazete ve 1 derginin 2016 yılındaki bir yıllık yayın 
dönemine ait haberleri retrospektif olarak taranmış ve saptanan 248 haber çalışma kapsamına 
alınmıştır. Haberlerin metinleri ve görselleri içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Çalışmanın 
bulgularına göre haber metinlerinde en fazla değinilen konu yaşlanmanın engellenebilir olduğudur. En 
sık işlenen temalar ise yaşlanmayla ortaya çıkan riskler ve yaşlanma karşıtı ticari yönlendirmelerdir. 
Haberler ile önerilen yaşlanma karşıtı uygulamalar arasında beslenme ve medikal estetik uygulamaları 
ön plana çıkmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Yaşlanmanın tıbbileştirilmesi, Yaşlanma karşıtlığı, Medya ve yaşlılık  

 

Abstract 

Anti-aging is a rapidly growing social movement in society. The negative attitude towards old age, 
which is one of the normal life periods, has been developed, and therefore the media has an important 
role in mediating old age. The purpose of this study is to make a qualitative analysis of the rhetoric 
about the aging of the written press and to identify the messages given to it through aging news. With 
this aim, 4 newspapers that have high circulation in Turkey at national level and one magazine’s 
annual publication of to the period in 2016 were screened retrospectively and identified 248 articles 
were taken into study. The texts and images of the news were analyzed by content analysis method. 
According to the findings of the study, the most mentioned issue in the news texts is that the aging can 
be prevented. The most common themes are aging-related risks and commercial direction of anti-
aging. Nutrition and medical aesthetic applications come to the forefront among the anti-aging 
practices recommended by the news. 

 

Key Words: Medicalization of aging, Anti-aging, Media and aging,  
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SAĞLIK SEKTÖRÜNDE MALPRAKTİS VE MESLEKİ SORUMLULUK 

SİGORTASININ HEMŞİRELİK ALANINDA UYGULANMASI 

Züleyha Polat Akgün1 
Nüket Güler Baysoy 2 

Özet 

Malpraktis (mesleki sorumluluk) sigortası, sağlık hizmeti verilirken meydana gelen ve hizmet verenin 
sorumluluğu nedeniyle hukuki bir davaya konu olabilecek sürecin sigortası olarak ifade edilebilir ve 
esasen hekimler için tanımlanmıştır. Mesleki sorumluluk sigortası ülkemizde sadece hekimler için 
mevcut iken dünyada diğer sağlık çalışanlarında da uygulanmaktadır. Bu araştırmada malpraktis ve 
mesleki sorumluluk sigortasının hemşirelik alanında uygulanmasına ilişkin çalışmaların incelenmesi 
amaçlanmıştır. Araştırmada doküman tarama modeli kullanılarak, konuyla ilgili yapılan bilimsel 
yayınlar incelenmiş ve ekonomik, hukuki ve mesleki açıdan özetlenmiştir. Araştırmanın sonucunda 
dört önemli yargıya varılmıştır. Birincisi, malpraktis sigortası sağlık personeli ile hasta arasındaki 
empati ve ilişkiyi zayıflatsa da, insan kaynaklarının yetersiz olduğu durumlarda önemli fonksiyonu 
vardır. İkincisi, bu uygulamaya geçmeden önce, sigorta kapsamına alınacak unsurlar iyi tanımlanmalı, 
“mesleki sorumluluk” dışındaki değişkenler bu sigortadan hariç tutulmalı, finansmanın kim tarafından 
sağlanacağı sorusu netleştirilmelidir. Üçüncüsü, yeterli sayıda, donanımlı personel olsa bile sistem iyi 
kurgulanmadığında sigorta uygulamasının başarısının azalacağı hatırlanmalıdır. Dördüncüsü, son 
yıllarda yabancı yayınlarda ana-çocuk sağlığı alanındaki malpraktis konusuna, Türkiye çalışmalarında 
ise hemşirelikte malpraktis yapma yatkınlığının ölçülmesine odaklanılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Malpraktis, Hemşirelik, Sağlık Hizmetleri, Mesleki Sorumluluk Sigortası 

 

MEDICAL MALPRACTICE AND LIABILITY INSURANCE APPLICATIONS FOR NURSES  

Abstract 

Malpractice (liability) insurance defined as insurance of process of lawsuit caused by responsibilities 
of healthworkers during a health-service-process and fundamentally defined for physicians. Liability 
insurance is only applicable for doctors in our country but are widened to other healthcare workers 
worldwide. The aim of this study is to review the literature about liability insurance in nurses. 
International cited researches were evaluated and malpractice and liability insurance for nurses 
summarized in economic, law and occupational perspectives. Four main conclusions are drawn. 
Firstly, although liability insurance has negative impact on empathy and communication between 
healthcare workers and patients, it has important functions in case of shortage of human resources. 
Secondly, insurance comprehensiveness should be well-defined, parameters other than “liability 
insurance” should be excluded and who will obtain the finance should be clarified. Thirdly, if system 
is not well-fictionalize, success of the application will be decreased even there is well-equipped 
enough personnel. Fourth, recent literature in English had focused on nurse liability on obstetrics and 
gynecology while Turkish literature is usually about measuring the tendency of nurses to malpractice. 

 

Key Words: Malpractice, Nursing, Health Services, Liability Insurance, Litigation  
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HASTANE YÖNETİCİLERİNİN CİNSİYET PROFİLLERİ ÜZERİNE 
BİR İNCELEME 

Sinem Sarıçoban1 
Hatice Ulusoy2 
Merve Aşkın3 

Özet 

Kadın çalışan sayısının oldukça yüksek olduğu hastanelerde yöneticilerin cinsiyet profillerinin 
incelenmesi kadınların ne düzeyde yönetim kademelerinde yer aldığının belirlenmesi açısından önem 
arz etmektedir. Bu çalışmada hastane yöneticilerinin cinsiyetlerine ve hastane mülkiyetine göre 
profilleri incelenerek kadınların yönetimdeki pozisyonlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 
yedi il ve merkez ilçelerdeki genel hastane statüsünde olan toplam 49 kamu ve özel hastane ve toplam 
408 hastane yöneticisi değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonuçlarına göre kadın yönetici oranı 
%33,1; erkek yönetici oranı %66,9 olarak bulunmuştur. Kadınların en çok başhemşirelik yardımcılığı, 
başhemşirelik ve kalite direktörlüğü yaptığı saptanmıştır. Başhemşirelik ve kalite ile ilgili birimler 
çıkarıldığında ise kadın yöneticilerin oranı %22,9’a düşmektedir. Ayrıca kadınların daha çok özel 
hastanelerde yöneticilik yaptığı görülmüştür. Sonuç olarak, kadın çalışan sayısı fazla olmasına karşın 
sağlık kurumlarını erkeklerin yönettiği, başhemşirelik dışında üst kademe yönetim pozisyonlarında 
erkeklerin yer aldığı ve kadınların genellikle orta kademe yönetim pozisyonlarında görev yaptığı 
bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kadın Yönetici, Hastane, Cinsiyet Profili, Yönetim 

 

A STUDY ON GENDER PROFILES OF HOSPITAL MANAGERS 

Abstract 

Analyzing the gender profiles of the managers in hospitals in which the number of female workers is 
high is very important in terms of determining in what level women take part in management. In this 
study it has been aimed to determine the positions of women in management by analyzing their 
profiles according to the genders of hospital managers and hospital ownership/property. With this aim 
totally 49 public and private hospitals which have general hospital status in seven provinces and 
central districts and totally 408 hospital managers have been evaluated. According to the result of the 
evaluation it has been found out that %33.1 are female managers and %66.9 are male managers. That 
women work mostly as head nurse aide, head nurse and the director of quality has been determined. 
When units related to nursing and quality are excluded, the rate of female managers falls to 22.9%. It 
is also seen that women are more likely to be managers in private hospitals. As a result it has been 
found out that although the number of working females is high males manage the health institutions, 
except for head nursing males take part in top managements, and females generally work in middle 
managements. 

 

Key Words: Female Manager, Hospital, Gender Profile, Management 
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MEDİKAL TURİZM SEKTÖRÜNDE BÜYÜK VERİ 
UYGULAMALARI 

Ömer Kürşad Tüfekci1  
Ikhlas Abubaker Ali Awlaqi2 

Özet 

Büyük veri, farklı sektörlerdeki birçok işletmeyi rekabetçi üstünlük sağlamak ve ürün/hizmetlerini 
geliştirmek için faaliyetlere uygulanan yeni bir kavram olarak iş dünyasında yerini almıştır. Bu 
çalışmada büyük veri kavramı, önemi ve uygulama alanları teorik bir çerçevede vurgulanmıştır. 
Ayrıca, sağlık turizmine genel bir bakış sağlanarak, medikal turizm ve sağlık turizmi arasındaki büyük 
farkın açıklığa kavuşturulması üzerinde durulmuştur. Buna ek olarak, sağlık ve medikal turizm 
sektöründeki büyük veri uygulamaları incelenmektedir. Bu araştırmanın temel amacı, medikal turizm 
sektörüne ve özellikle saç ekimi sektörüne odaklanarak, büyük veri uygulamaları ve Türkiye'deki 
büyük veri uygulamalarının mevcut durumunu incelemektir. Bu araştırma nitel araştırma deseni ile ele 
alınmıştır. Bu kapsamda İstanbul'da faaliyet gösteren saç ekimi merkezleri ile görüşmeler yapılmıştır. 
Araştırma kapsamında hedef kitleyi seçerken tüketicilerin tercihlerini etkilemek için büyük verinin 
analiz teknikleri ile pazarlama stratejilerinde kullanıp kullanmadıkları üzerinde durulmuştur. 
Araştırmada elde edilen bulgular, büyük veri uygulamalarının İstanbul’daki saç ekim sektöründe 
yaygın olarak kullanılmadığını ve birçok saç ekim merkezinin hizmetleri geliştirmek ve yeni müşteri 
kazanmak için Facebook analizi ve Google Adwords gibi bazı temel veri analizi tekniklerini 
kullandıklarını göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Büyük Veri, Büyük Veri Teknikleri, Sağlık Turizm, Medikal Turizm, Saç Ekim 
Merkezleri 

 

BIG DATA APPLICATIONS IN THE MEDICAL TOURISM SECTOR 

Abstract 

Big data has taken its place in the business world as a new concept applied to the operations of many 
businesses in different sectors in order to provide competitive advantage and improve the 
products/services offered. In this study, the concept of big data and its importance and the areas of 
application are highlighted in a theoretical framework. Additionally, providing an overview of health 
tourism, a clarification of the major difference between medical tourism and health tourism is 
emphasized. Moreover, the application of big data in the sector of health and medical tourism is 
examined. The main aim of this study is to observe the application of big data techniques in the 
health/medical tourism sector, particularly focusing on the hair transplant sector in Istanbul, Turkey. A 
qualitative approach was used in this research. Within this scope, interviews were conducted with hair 
transplantation centers operating in Istanbul. Within the framework of the research, the interviews 
conducted emphasized on whether these hair transplant centers use big data and its analysis techniques 
in their marketing startegies in order to influence consumers’ preferences when choosing the best 
destination to undergo a hair transplantation. The findings of this research show that big data 
applications are not widely used in the hair transplant industry in Istanbul and that many centers are 
using some primary data analysis techniques such as Facebook analysis and Google Adwords to 
improve the services provided and obtain new customers. 

Key Words: Big Data, Big Data Techniques, Health Tourism, Medical Tourism, Hair Transplant 
Centers. 
                                                      
1 Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 
oktufekci@gmail.com 
2 Lebanese International University, The School of Business, ekhlasolaqi@yahoo.com 

1995



 
   

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

SAĞLIK BİLİŞİMİ VE ETİK 

Nezihe Tüfekci1  
Havvana Kıyıcı2  

Özet 

Amaç: Çalışmada sağlık bilişiminin son yıllarda gittikçe yoğun ve etkin olması nedeniyle var olan 
olumsuzlukları bertaraf etmek için, yeni olumsuzlukların ortaya çıkmasını engellemek için etik ile 
sağlık bilişimi ilişkisi teorik olarak incelemek amaçlanmıştır. 

Araştırmanın önemi: Sağlık alanındaki bilişim uygulamalarının kullanımının artmasıyla birlikte etik 
sorunları ortaya çıkması muhtemeldir. Bu nedenle bu çalışma sağlık bilişimi ile etik ilişkisine yönelik 
farkındalık oluşturulması açısından önem taşımaktadır. 

Yöntem: Çalışma teorik çerçevede ele alınarak değerlendirilmiştir. Bu nedenle sağlık bilişimi ve etik 
konularında derlemeler yer almaktadır. Bu bağlamda bu çalışmada kişisel verilerin korunması, 
mahremiyet ve gizlilik konuları ele alınmıştır. 

Bulgular: En önemli bulgu, bilişim dünyasındaki etik problemlere çözüm geliştirme çalışmaları 
büyük öneme sahip olduğu ile ilgilidir. Sağlık bilişiminde etik duyarlılık bilinci için katkıda 
bulunulmaya çalışılmıştır. Çalışma konu ile ilgili bir literatür taramasını da içermektedir. 

Sonuç: Sonuç olarak etik çerçevesinde sağlık hizmetinde bilişim sistemlerinin etkin bir biçimde 
kullanılması kalite, hizmet hızı ve daha az maliyete neden olacağı söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: Sağlık bilişimi, etik, kişisel veri, mahremiyet, gizlilik 

 

HEALTH INFORMATICS AND ETHICS 

Abstract 

Purpose: The aim of the study was to examine the relationship between ethics and health information 
theoretically for to eliminate the existing negativities, to prevent the emergence of new adversities due 
to the fact that health information has become increasingly intense and effective in recent years.  

Significance of research: Ethical problems are likely to arise with increased use of healthcare 
information applications. For this reason, this study is important for creating awareness about health 
information and ethics relationship. 

Method: The study was evaluated in the theoretical framework. For this reason, compilations are 
included in health information and ethics. In this context, this study deals with the protection of 
personal data, privacy and confidentiality. 

Findings: The most important finding is related to the fact that the solution development work on the 
ethical problems in the world of information has great importance. Ethical sensitivity in health 
informatics has been tried to contribute to consciousness. The study also includes a literature review of 
the subject. 

Conclusion: As a result, it can be said that efficient use of information systems in health care services 
in terms of ethics will result in quality, speed of service and less financiality. 

Key Words: Healthcare information, ethics, personal data, privacy, confidentiality 
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CERRAHİ BRANŞLARDAKİ TIPTA UZMANLIK EĞİTİM 
SÜRELERİ VE CERRAHİ İŞLEMLERİN HEKİMLİK 

UYGULAMALARI VERİTABANI (HUV) BİRİMLERİNİN 
İNCELENMESİ 

Mehmet Karakaya 1 

Özet 

Hekimlik faaliyetleri sunulan sağlık hizmetinin temel yapı taşlarıdır. Uzun eğitim süreci ve emek sonucu 
ortaya çıkarılabilen bu faaliyetlerin değerlerini ölçmek bir hayli güçtür. Bu anlamda Türkiye’de hekim 
emeğini değerleyen ulusal mesleki kuruluş Türk Tabipler Birliği’dir.  

Bu çalışmada cerrahi branş hekimlerinin uzmanlık eğitimi süreleri ve yaptıkları cerrahi girişimlerin 
TTB-HUV (Türk Tabipler Birliği – Hekim Uygulamaları Veritabanı) birimlerinin değerleri 
incelenmiştir. Bu amaçla, özel bir hastanede, 2017 yılında yapılan tüm cerrahi işlemler TTB – HUV 
birimleri ile listelenmiş ve uygulama yapan branşlara göre sınıflandırma yapılmıştır. Çalışma sonucunda 
uzmanlık eğitim süresi 5 yıl olan cerrahi branşların, uzmanlık eğitimi 4 yıl olan cerrahi branşlara göre 
daha TTB-HUV değerlemesine göre daha yüksek birimli cerrahi girişimler yaptığı görülmüştür.   

Anahtar Kelimeler: Hekimlik Uygulamaları, Türk  Tabipler Birliği, Tıpta Uzmanlık 

 

INTERPRETATION OF PERIOD OF MEDICAL SPECIALIZATION ON SURGICAL 
BRANCHES AND DATABASE OF MEDICAL PRACTICE (HUV) POINTS 

Abstract 

Medical activities are constituent of the health service which has offered. It is quite difficult to measure 
the value of these activities that can be consisted by way of long education process and labor. In this 
respect, Turkish Medical Association -the national professional organization-  evaluates the labor of the 
physicians in Turkey.  

In this study, the duration of specialist education of surgical specialists and the values of the TTB-HUV 
points of surgical interventions they performed were examined. For this aim, all surgical procedures 
performed in a private hospital in 2017 were listed with TTB - HUV points and classified according to 
the branches performing it.  In conclusion of the study, it was seen that the surgical branches with 5 
years of expertise training performed higher point surgical procedures than the surgical branches with 4 
years of expertise education compared to TTB-HUV evaluation. 

Key Words: Medical Practices, Turkish Medical Association, Medical Specialization  
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ÜRETKENLİK KARŞITI DAVRANIŞLAR ÜZERİNE BİR 
DEĞERLENDİRME 

Çağdaş Işıkay1 

Özet 

Amaç: Araştırma, ülkemizde üretkenlik karşıtı davranışlar (ÜKD) üzerine yapılan lisansüstü tezleri 
incelemek ve konuya ilişkin genel çıkarımlarda bulunmak amacıyla yapılmıştır.  

Materyal-Metod: Araştırma kapsamında, YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde bulunan ve erişime açık olan 
12 (on iki) adet lisansüstü tez, belirlenen kriterlere göre taranmış ve analize dahil edilmiştir. Tezin 
türü, yılı, ait olduğu enstitü, anabilim dalı, hangi örneklem üzerinde yapıldığı incelenmiştir. Ayrıca, 
ÜKD ile ilişkilendirilen konular değerlendirilmiştir. Verilerin frekans dağılımları ortaya konulmuştur. 

Bulgular: ÜKD üzerine yapılan tezlerin; %83,33’ünün yükseklisans tezi olduğu, %91,67’sinin sosyal 
bilimler enstitüsü bünyesinde ve %66,68’inin işletme anabilim dalında yapıldığı belirlendi. Tezlerin 
%8,33’ünün en düşük düzeyde 2011 yılında yapıldığı saptandı. Yapılan tezlerin, sağlık, tekstil, enerji, 
hizmet, havacılık, eğitim sektörlerinde yürütüldüğü tespit edildi. ÜKD ile daha çok, demografik 
değişkenler, kişilik, adalet-adaletsizlik algısı ve etik iklim algısı arasındaki ilişkiler incelenmiştir.  

Sonuçlar ve Öneriler: Üretkenlik karşıtı işyeri davranışları, örgütsel süreçleri olumsuz etkilemekte ve 
kurumlar için maliyetli olmaktadır. Bu konuya eğilim artmakla birlikte, lisansüstü tezler sınırlı 
düzeydedir. Ayrıca; örgütsel vatandaşlık, bağlılık, tükenmişlik, performans ve ÜKD arasında 
ilişkilerin incelenebileceği kanaatine varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Üretkenlik Karşıtı Davranışlar, Lisansüstü Tezler. 

AN EVALUATION ON COUNTERPRODUCTIVE WORK BEHAVIORS 

Abstract 

Objective: This research is made to examine the theses on counterproductive work behaviors (CVB) 
in our country and to make general inferences about the subject. 

Material-Method: Within the scope of the study, 12 (twelve) graduate theses, which are available at 
YÖK National Thesis Center, were scanned according to the determined criteria and included in the 
analysis. The type of the thesis, the year, the institute to which it belongs, the department, the on 
which sample was made was examined. In addition, the issues related to CWB were evaluated. 
Frequency distributions of the data are presented. 

Findings: It was determined that 83,33% of the theses on CWB was the master thesis, 91,67% of them 
were in the social sciences institute and 66,68% of them were conducted in the department of business 
administration. It was found that 8,33% of the theses were made in 2011 at the lowest level. The 
theses were determined in health, textile, energy, service, aviation and education sectors. More with 
CWB, the relationship between demographic variables, personality, perception of justice-injustice and 
ethical climate perception has been identified. 

Results and Suggestions: Anti-productive workplace behaviors negatively affect organizational 
processes and are costly for institutions. Although the tendency to this subject has increased, graduate 
theses are limited. In addition, it has been concluded that the relations between organizational 
citizenship, loyalty, burnout, performance and CWB can be examined. 

Keywords: Counterproductive Work Behaviors, Graduate Theses. 
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HASTALARIN ALGILADIĞI HİZMET KALİTESİ, 
MEMNUNİYET VE BAĞLILIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN YOL ANALİZİ VE YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Menderes Tarcan1 
Aydin Teymourifar2 

Özet 

Günümüzde, sağlık sektöründe de diğerlerinde olduğu gibi rekabetçi bir pazar vardır. Bu nedenle, 
hastaların bağlılığı, memnuniyet düzeyi ve algıladıkları kalite arasındaki ilişkiyi değerlendirmek 
özellikle de özel hastaneler için önemlidir. Genelde, bu faktörler arasında doğrudan bir ilişki olduğu 
varsayılmaktadır. Ancak, bu ilişki her kurum için deneysel olarak analiz edilmelidir. Bu çalışmada, 
yapısal eşitlik modellemesi ve yol analizi kullanılarak, bir eğitim ve araştırma hastanesi olan Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi Hastanesi'nde uygulanan Servqual anketinin sonuçları üzerinden bu ilişki 
değerlendirilmiştir. Anketler, hastanenin çeşitli bölümlerinden hizmet alan 158 hasta tarafından 
doldurulmuştur. SPSS AMOS 21 programında “hastaların memnuniyet düzeyi ve algıladıkları kalite ile 
bağlılıkları arasında ikili bir ilişki olduğu” varsayımının yapısal eşitlik modeli oluşturulup, istatistiksel 
olarak değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar kurulan varsayımı doğrulamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Yönetimi, Kalite, Memnuniyet, Bağlılık, Yapısal Eşitlik Modellemesi, Yol 
Analizi, SPSS AMOS 21 programı 

ASSESSMENT OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PERCEIVED SERVICE 
QUALITY, SATISFACTION, AND LOYALTY OF PATIENTS IN A HOSPITAL THROUGH 

THE STRUCTURAL EQUATION MODELING AND PATH ANALYSIS 

Abstract 

Nowadays, there is a competitive market in the health sector as it is in others. Therefore, designing 
models to evaluate the loyalty of the patients and also its relationship with other factors as quality and 
satisfaction are important, especially for the hospitals of the private sector. Generally, it is supposed that 
there is a direct relation between the level of quality perceived by patients and their satisfaction with the 
loyalty. However, this relationship should be experimentally analyzed for each institution. In this study, 
using the structural equation modeling and the path analysis, based on the results of the Servqual survey 
applied in the Hospital of Eskisehir Osmangazi University, which a training and research hospital in 
Turkey, this relationship is evaluated. The questionnaires are filled by 158 patients from various 
departments of this hospital. The casual model of the assumption that “there is a bilateral relationship 
between the level of satisfaction and perceived quality of the patients and their loyalty” is established 
and analyzed in the SPSS AMOS 21 program. The obtained results confirm this assumption. 

Key Words: Healthcare Management, Quality, Satisfaction, Loyalty, Structural Equation Modeling, 
Path Analysis, SPSS AMOS 21 program 
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YENİ KURULAN BİR KAMU HASTANESİNDE 
GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİNİN KURULMASI 

VE ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Sultan Gün İlhan1 
İbrahim Alptuğ Harbi2 

Haydar Sur3 

Özet 

Bu çalışma; yeni kurulan bir kamu hastanesinde, hasta ve çalışan güvenliğini tehdit eden her türlü olayın 
bildirimi için kullanılan — Güvenlik Raporlama Sistemi’nin kurulması, gelişim sürecinin gözden 
geçirilmesi, karşılaşılan engeller, sistemin kültür haline gelebilmesi için yapılan düzenlemeler, güvenlik 
raporlama bildirimlerinin analizini yaparak bildirim sisteminin etkinliğini belirlemek amacıyla 
gerçekleştirilmiş, tanımlayıcı türde bir retrospektif araştırmadır. İstanbul ilinde yer alan yeni kurulan bir 
kamu hastanesinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma 01.01.2012 ve 01.07.2014 tarihleri arasında Kalite 
Yönetim Birimine bildirilen Güvenlik Raporlama Sistemine ait veriler kullanılarak yapılmıştır. Elde 
edilen veriler, SPSS 17.0 paket programında değerlendirilmiştir. Araştırmada, yeni kurulan bir kamu 
hastanesindeki Güvenlik Raporlama Sistemi bildirimleri incelenmiş; 2012 yılında bildirim yapılmadığı, 
2013 yılında 4, 2014 yılında 5 bildirimin yapıldığı tespit edilmiştir. Yapılan hizmet içi eğitimlere katılım 
oranının %60 olduğu görülmüştür. 

Araştırma sonucunda güvenlik raporlama sisteminin aktif ve etkin kullanılmadığı görülmüştür. Hasta 
güvenliği kültürünü geliştirmek kurumun öncelikli konusu olmalı, sağlık çalışanlarının eğitilmesi ve 
kaliteli bakım verilmesinin desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Güvenlik raporlama sistemi, Tıbbi hata, Hasta güvenliği. 

THE ESTABLISHMENT OF A PUBLIC HOSPITAL IN THE NEWLY ESTABLISHED 
SAFETY 

Abstract 

In this study; It is a retrospective work that measures the establishment of the Security Reporting System, 
the monitoring of the development process, the analysis of security reporting notifications and the 
effectiveness of the notification system in a newly established public hospital. It was held in a newly 
established public hospital in Istanbul. The research was carried out using the Safety Reporting System 
data reported by the Quality Management Unit between 01.01.2012 - 01.07.2014. The obtained data 
were evaluated in the SPSS 17.0 package program. The Security Reporting System notifications were 
reviewed in a new public hospital in the survey; In 2012, 4, 2013 and 4, 2014, it was determined that 
there were not 5 notifications. It has been observed that the participation rate in in-service training is 
60%. 

As a result of the research, it has been seen that the security reporting system is not actively and 
effectively used. 

Keywords : Safety reporting system, Medical errors, Patient safety. 
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SAĞLIK YÖNETİMİ EĞİTİMİNDE AKADEMİK 

ETİK KONUSUNA KİŞİSEL BİR DE ĞERLENDİRME 

Bilal Ak 1 
 

Özet 

Etik konusu üzerinde en çok konuşulan ve tartışılan bir kavramdır. Toplumsal ve mesleki etik konusunda  birçok 
yayın ve araştırmalar yapılmaktadır. Sağlık alanında etik konusu şimdiye kadar tıbbi deontoloji kapsamında 
çalışılmıştır. Şimdi ise bu konu sağlık etiği adı ile  çalışılmaktadır. Öğrenim ve eğitim alanında ise eğitim etiği 
söz konusudur. Üniversitelerde ise akademik etik önem kazanmıştır.  

Türkiye’de, yükseköğretim kurumları etik değer ve ilkeleri olarak  beş temel değer ve ilke söz konusudur. Bu 
temel değer ve ilkeler;  akademik özgürlük ve özerklik, akademik dürüstlük, sorumluluk ve hesap verebilirlik, 
temel hakların korunması ve güçlendirilmesi ve başkalarına saygıdır. Yüksek Öğrenim Kurumu ve her üniversite 
kendi etik değer ve ilkelerine sahiptir. Akademik etik bu etik kurullar yolu ile sağlanmaktadır. 

 

 Türkiye’de akademik etik konusunda az sayıda araştırma bulunmaktadır. Sağlık yönetimi eğitimi etiği 
konusunda da araştırmalar ve çalışmalara ihtiyaç vardır. Sağlık yönetimi eğitimi etiği konusunda açısından 
önemli sorunların olduğu gözlenmektedir. Bu nedenle bu çalışmada sağlık yönetimi eğitiminde akademik etik 
konusu incelenmiştir. 

Sağlık yönetimi etiği konusunda mevcut durum; literatür, gözlem ve deneyimlere dayalı bir yöntem ile 
değerlendirilmiştir.  Sonuç olarak  sağlık yönetimi eğitiminde akademik etik açısından çok sayıda sorunlar 
bulunmaktadır ve bunların araştırılması gerekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: : Sağlık yönetimi, etik, tıbbi etik, akademik etik 

 

A PERSONAL EVALUATION OF ACADEMIC ETHICS  

ON HEALTH ADMINISTRATION EDUCATION 

Abstract 

The issue of ethics is the most widely discussed and discussed concept. There are many publications and 
researches on social and professional ethics. The issue of ethics in the field of health has been studied so far 
under medical deontology. Now this issue is working with the name of health ethics. Education and education in 
the field of education ethics is concerned. Academic ethics has gained importance in universities. 

Institutions of higher education in Turkey is a five fundamental values and principles such as ethical values and 
principles. These basic values and principles; academic freedom and autonomy, academic honesty, 
responsibility and accountability, protection and empowerment of fundamental rights and respect for others. 
Higher Education Institution and each university has its own ethical values and principles. Academic ethics are 
provided through these ethics committees. 

There are few studies about academic ethics in Turkey. Studies and studies on the ethics of health management 
education are also needed. It is observed that there are important problems regarding the ethics of health 
management education. Therefore, in this study, the issue of academic ethics in health management education is 
examined.  

Current situation in the field of health management ethics; It was evaluated by a method based on literature, 
observation and experience. As a result, there are many problems in academic ethics in health management 
education and they need to be investigated. 

Keywords: Health management, ethics, medical ethics, academic ethic 
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Her alanda etik kavramı hakkında çalışmalar yapılmaktadır. Mesleki etik bakımından da her meslek 
kendilerine özgü meslek ahlak kurallarını belirlemeye çalışmaktadır.  Ahlak kurallarının yazılı hale 
getirilmiş şekli olan etik kurallarına uymak konusunda “etik dışı” dediğimiz bazı uygulamalardan  
bahsedilmektedir. Bunlar arzu edilmeyen uygulamalar veya davranışlardır.  

Ülkemizde etik konusunda çok çalışma yapılmasına rağmen eğitim alanında bilhassa da akademik etik 
konusunda yeterince çalışma ve araştırma yapılmamıştır. Dolayısı ile akademik hayatın birçok 
disiplinine ilişkin araştırmalarda sınırlıdır. Bu çalışmada sağlık yönetimi alanında etik konusu ele 
alınarak literatüre ,tecrübelere ve gözlemlere dayalı bir yöntem ile bilgiler sunulmaya çalışılacaktır. Bu 
çalışmada öncelikle etik kavramı, etik ve ahlak ilişkisi, etik ilkeleri, meslek  etiği, sağlık ve tıp etiği, 
eğitim etiği ve bu kapsamda da akademik etik hakkında bilgiler sunulacaktır. Ayrıca, Yükseköğretim 
Kurumları Etik Değer ve İlkeleri ve onun içeriğinde üniversitelerde etik ilkeler, uygulamalar ve 
bilhassada sağlık yönetimi alanında görülen etik dışı uygulamalar hakkında bilgilere yer verilecektir. 

 

ETİK  KAVRAMI 

Etik; töre bilimi, çeşitli meslek kolları arasında tarafların uyması veya kaçınması gereken davranışlar 
bütünü ve ahlaki, ahlakla ilgili olarak tanımlanmaktadır. (Tdk.,2018)  Felsefenin alt dallarından birisi 
olan  "etik" , "iyi ve kötü nedir?", "doğru ve yanlış nedir?", "iyi ve kötü nasıl olanaklıdır?", "doğru ve 
yanlış nasıl olanaklıdır?", "evrensel bir iyiden ya da kötüden söz edilebilir mi?" gibi sorulara yanıt 
aramaktadır. Etik insanın toplumsal ölçekte gerçekleştirdiği ve başkalarını etkileyen sonuçları olan 
davranışları/eylemleri/yapıp-etmeleri ve bunları biçimlendiren düşünme süreçleri ile ilgilidir. Etik 
bilimi, insanların gelenekleştirdikleri kuralları basitçe izlemeyip, davranışın kabulleniş kurallarına 
akılcı nedenler aradıkları zaman başlamaktadır. (Etik-2017), (Oğuz,Y. -2018), (Günerli.A,2012), 
(Akarsu, B.-1984),( Ak, B.-2015), (Usta,A.-2011), (Yıldırım,G,, Kadıoğlu, S.-2007). 

 Etik; felsefenin ‘ödev’, ‘yükümlülük’, ‘sorumluluk’ ve ‘erdem’ gibi kavramlarını analiz eden, 
‘doğruluk’ veya ‘yanlışlık’ ile ‘iyi’ veya ‘kötü’yle ilgili ahlaki yargıları ele alan, ‘ahlaki eylem’in 
doğasını soruşturan ve iyi bir yaşamın nasıl olması gerektiğini açıklamaya çalışan dalıdır. (Ak, B.-
2016-5). 

Etik tartışmaların temel konusu insanın eylemlerini ahlaki bakımdan değerli ya da değersiz kılanın ne 
olduğudur.  Bireylerin davranışlarının etik standartlara uygunluğu büyük ölçüde içinde yaşadıkları 
toplumun; kültürü, sahip oldukları değerler sistemi, inançlar ve normlar tarafından belirlenmektedir. 
İlkeler, eylemleri yönlendiren temel düşüncelerdir.  Kurallar, ilkelere uygun eylem yollarıdır. Yazılı 
kurallar bir toplum içerisinde kanunlarla veya kesin sınırlarla belirlenmiş normlar olup, kişiden kişiye 
değişmezler. (Ak, B,2016-3-5) 

 

ETİK VE AHLAK 

Ahlak: “Bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve 
kuralları.’’ veya “İyi nitelikler, güzel huylar.’’ olarak tanımlanabilir.  TDK’na göre ahlak;    “Bir 
toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları, aktöre, sağtöre” 
olarak tanımlanmaktadır. Etik ve ahlak çoğu kez birbirlerinin yerine ve dönüşümlü olarak 
kullanılmakla birlikte genel olarak bu iki kavramın birbirinden farklı olduğu kabul edilmektedir. Etik, 
ahlak felsefesi olarak ta tanımlanmakta olup bu anlamda “insanların kurduğu bireysel ve toplumsal 
ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, kuralları, doğru yanlış ya da iyi-kötü gibi ahlaksal açıdan 
araştıran bir felsefe disiplinidir.’’  Ahlak olgusal ve tarihsel olarak yaşanan bir şey olmasına karşılık 
etik, bu olgunun kendisine yönelik araştırmadır. Etik daha çok ahlak üzerinde konuşur, sorgular, 
tartışır, düşünür, yargılarken evrensel kabul gören kurallar olarak evrenseldir. Ahlak ise yöreseldir. 
Ahlak ve etik insan aklına ve davranışlarına evrensel anlamda yön vermektedir. (Etik,2018), (Etik 
tanımı,2018), (Ülman,I.Y.,2000-1), (Ak, B., 2015-15) 
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ETİK İLKELER  

Etik ikeler etiğin kişisel,mesleki,toplumsal kurumsal  veya kamu veya özel olmasına  göre çeşitlilikler 
göstermesine rağmen genel olarak; adalet,tarafsızlık,dürüstlük (doğruluk,tarafsızlık), saydamlık ve 
katılımcılık, hesap verebilirlilik ,kamu yararını gözetmek,halka hizmet bilinci,hizmet standartlarına 
uymak,amaç ve misyona bağlılık, saygılık ve güven, nezaket ve saygı,ayrımcılık yapmamak, hediye 
almamak,kamu mallarını korumak,savurganlıktan kaçınmak, çıkar çatışmasından kaçmak ve 
imtiyazsız kamu hizmeti olarak sıralanmaktadır.( Ak, B.,2016-8). 

MESLEK ETİĞİ VE SAĞLIK  VE TIP ETİĞİ 

Mesleki etik (Professional ethics) belirli bir meslek grubunun, mesleğe ilişkin olarak oluşturup, 
koruduğu, meslek üyelerine emreden, onları belirli bir şekilde davranmaya zorlayan; kişisel 
eğilimlerini sınırlayan; yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten dışlayan, meslek içi rekabeti düzenleyen 
ve e hizmet ideallerini korumayı amaçlayan mesleki ilkeler bütünü ve iş hayatındaki davranışları 
yönlendiren, onlara rehberlik eden etik prensipler ve standartların toplamıdır. 

Sağlık etiği, sağlık hizmetleri sunumunda ahlaki davranışların felsefi açıdan temellendirilmesi 
anlamına gelmekte olup, sağlık profesyonellerine emanet edilen insan sağlığının değerinin farkında 
olunması ve hizmet sunumunda değer anlayışını temel almaktadır. Sağlık etiğinin ortaya çıkmasına 
yol açan durum, tıbbi bilginin sağlık hizmetleri sunumunda gelişigüzel kullanılmasının yarattığı 
sonuçlardır. Bu sonuçlarla ve gelecekte ortaya çıkabilecek sorunlarla yüz yüze gelen ve bunları etik 
dışı bulan sağlık profesyonelleri için bilimsel olarak yapılması olanaklı olana sınır koymak zorunludur 
ve sağlık etiği bu sınırlama için gerekli olan normları sağlamakta ve bu normların ilgili disiplinlerin 
eğitiminde öğretilmektedir. Buna göre sağlık etiğinden sağlık profesyonellerinin ilgili alanda araştırma 
yaparken veya mesleğini icra ederken genel olarak neleri yapması, neleri yapmaması gerektiği 
sorusunu ve sağlık hizmetleri sunumunda karşılaşılan bir sorunu nasıl çözmesi gerektiği sorusunu 
yanıtlaması beklenmektedir.  

Etik alanındaki ilkeler, gerçekte, evrensel değerlerin dile getiriliş biçimlerinden biridir. Tıp 
uygulamasındaki mesleki tutum ve davranışlarımızın, etik yönden doğru ve haklı gerekçeler 
taşıyabilmesi için de, bazı kural ve ilkelere gereksinim içinde olduğumuz açıktır. Etik sorunlar ya da 
etik ikilemlerle karşı karşıya gelindiğinde, kural ve ilkelerin sağlık çalışanlarının kararlarını 
yönlendirmede yadsınmaz biçimde katkıları olmaktadır. Sonuç olarak tıp etiği ilkelerinin yaşama 
geçirilmesi, hem mesleki değerlerin hem de evrensel değerlerin korunması ve yükseltilmesi yolunda 
önemli bir adım olmaktadır. (Ak, B.,2016-17-20) 

 

EĞİTİM ETİĞİ VE  MESLEKİ ETİK KURALLARI 

Eğitim geçmiş kuşakların birikimlerini kısa sürede ve düzenli biçimde insana kazandırmak için 
gereksinim duyulan bir etkinliktir.  Eğitim bir kamu hizmetidir ve eğitim, resmi anlamda kişilerin 
değerler, yetenekler ve bilgi bakımından eğitildiği toplumsal kurumlar olan okullarda verilir. 
Toplumsal, siyasal ve kültürel “kodların” iletilmesi görevi resmen okullara verilmiştir. 

Eğitimciler insanlarla çok yoğun bir etkileşim içindedirler; bireylerin davranışlarını değiştirirler; 
insanları oldukça yakından tanırlar; mesleki çabaları sonucunda bireylerin davranışlarını ve 
özelliklerini değerlendirirler.  

Birey ve grupların gelişmesine ve olgunlaşmasına yardım ederler; Bir mesleğin elemanları, 
mesleklerini profesyonel olarak yerine getirirler. Bunun anlamı, profesyonel kişilerin toplumda 
arzulanan gelişmenin sağlanması amacı ile sorunların çözümü için eğitimlerini ve entelektüel 
yeteneklerini kullanmalarıdır. Bu noktada etik standartlar bir başarının nasıl sağlandığını önemli bulur. 
Bu nedenle profesyonel bir kişinin davranışları, hem hizmet sunduğu toplumun bakış açısından hem 
de mesleğin kendisi tarafından değerlendirilir.  
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Mesleki etik kuralları olarak belirlenen ve üyelerinin genel ve ortak olan davranış biçimlerini 
tanımlayan ilkelerin; yetersiz ve ilkesiz üyeleri ayırmak, meslek içi rekabeti düzenlemek ve hizmet 
ideallerini korumak gibi üç temel işlevi bulunmaktadır. 

Mesleki etik ilkelerinin bu genel işlevlerinin yanında, meslek üyelerinin grubun diğer üyeleri ve 
toplum ile ilişkilerini düzenleme işlevleri de vardır.  

Bu anlamda mesleki etik ilkeleri hem belli bir meslek grubunun üyelerine hem de bu grubun topluma 
karşı ödevlerine ilişkin kuralları düzenlemesi söz konusudur.   Mesleki etik, iş dünyasında hüküm 
süren doğru ve yanlış davranışları ele alır ve  bütün ilişkilerde dürüstlük, sözünde durmak, doğaya ve 
insanlara saygılı olmak, hakça davranmak ve haksızlıklara karşı çıkmayı gerektirir ve ayrıca   
sağduyulu seçimler yapmada bireylere yol gösteren ilke ve değerleri inceler. (Ak, B.,2016-9-17) 

 

ÖRGÜT VE YÖNETİM ETİĞİ 

Örgütsel Etik; Yasal bir çerçevede iş görenlerde aynı tür davranışların yerleştirilmesini sağlayan, 
örgütün topluma karşı yerine getirmeyi üstlendiği hizmetleri sağlarken bazı toplumsal sorumlulukların 
da üstlenildiğini gösteren ilkeler dizisidir.(Ak,B., Örgütsel Etk,2015) 

Yönetsel etik, yönetsel kararların verilmesinde tutarlı, tarafsız ve gerçeklere dayalı olmayı; bireylerin 
varlık ve bütünlüğüne saygıyı; herkes için en iyi olacak eylemlerin seçilmesini ve eylemlerde adalet, 
eşitlik, tarafsızlık, dürüstlük, sorumluluk, saygı, açıklık, sevgi, demokrasi, hoşgörü v.b. gibi evrensel 
değerleri  temel almayı sağlayan yöneticilere eylemlerinde yol gösteren davranış ilkeleridir. (Ak, 
B.,2016-13). 

Kamu yönetimi etiği de kamu çalışanının her türlü davranışını yasalara, etik kodlara ve çeşitli 
kurallara göre yapması veya kamu görevlilerinin görev alanları ile ilgili her türlü eylemi, yasa ve 
bireysel ahlaki değerleri bir potada eriterek yapması olarak tanımlamak mümkündür. (ASO,Etik-
2018),(Aydın,M.,2013),( Ak, B.Tıbbi Etik,2015),( Ak,B.,SKY’de Etik,2015). 

 

ETİK VE ETİK DIŞI DAVRANIŞLAR 

Etik ihlali; davranışın belli bir / birkaç ilkeye veya kurala, tereddüde yer bırakmayacak biçimde aykırı 
olmasını ifade eder. Genellikle ilkeler arasında ikilemlere düşüldüğünü, ihlal edilenin ise daha çok 
kurallar olduğunu söylemek olanaklıdır. 

Etik davranışlar olarak; 

1-Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci 

2-Halka hizmet bilinci 

3-Hizmet standartlarına uyma 

4-Amaç ve misyona bağlılık 

5-Dürüstlük ve tarafsızlık 

6-Saygınlık ve güven 

7-Nezaket ve saygı 

8-Yetkili makamlara bildirim 

9-Çıkar çatışmasından kaçınma 

10-Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması 

11-Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı 

12-Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı 
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13-Savurganlıktan kaçınma 

14-Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyanlardan kaçınma 

15-Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık 

16-Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu 

gibi davranışlardan bahsedilirken etik dışı (etik olmayan) davranışlar olarak da, 

1-Ayrımcılık, 

2.Kayırma, 

3.Rüşvet, 

4.Yıldırma-korkutma, 

5.İhmal, 

6.Sömürü, 

7.Bencillik, 

8.Yolsuzluk, 

9.İşkence, 

10.Yaranma-dalkavukluk, 

11.Şiddet-baskı-saldırganlık, 

12.İş ilişkilerine politika karıştırma davranışlardan  bahsedilmektedir.(Ak,B.,Akademik Etik,2016-17) 

 

ÜNİVERSİTE KAVRAMI VE ÜNVERSİTENİN BEŞ TEMEL DEĞER VE İLKESİ 

Yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırmalar ve yayın yapan fakülte, enstitü, yüksekokul ve 
benzeri birim ve bölümlerden oluşan, bilimsel özerkliği ve kamu tüzelkişiliği bulunan öğretim 
kurumuna üniversite denilmektedir. 

Bu anlamda yüksek rekabet gücüne sahip, ekonominin ihtiyaçlarını karşılayacak, üstün vasıflı bireyler 
yetiştirmek ve böyle bir ekonominin gereksinim duyduğu teknik ve yönetsel bilgiyi sağlayacak bir 
üniversite yapılanmasını gerçekleştirmek önem kazanmaktadır.  

Yükseköğretim kurumları etik değer ve ilkeleri kapsamında  ünversitenin akademik özgürlük ve 
özerklik, akademik dürüstlük, sorumluluk ve hesap verebilirlik, temel hakların korunması ve 
güçlendirilmesi ve  başkalarına saygı olmak üzere  beş temel değer ve ilkesi söz konusudur. 

Akademik özgürlük ve  özgürlük kapsamında Akademik özgürlüğü; akademik personelin bireysel 
olarak, kendi özgür tercihlerini yapabilmesi, bu açıdan hiçbir dayatma ve baskı ile karşılaşmaması 
olarak tanımlayabiliriz.. Akademik özgürlük, akademisyenin ve/veya bilim insanının çalışmalarında ve 
düşüncelerini ifade etmesinde serbestliğe sahip olması şeklinde anlaşılmaktadır. Yani üniversite 
öğretim üyeleri işlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmaksızın, bilinenleri sorgulama ve 
çelişkili görüşlere sahip olma hakkına sahiptir.  

Akademik özgürlük genel olarak tüm özgürlüklerde olduğu gibi, sorumluluklar ve sınırlamalar da 
içerir. Dışsal bir baskıyla karşılaşmadan akademisyenin bilimsel etik kurallara uyması ve toplumsal bir 
sorumluluk taşıdığının bilincinde olması gerekmektedir.  

Eğer akademisyenler kendilerine tanınan özgürlükleri ve hakları istismar edecek şekilde kullanırlarsa, 
bu özgürlük ve hakların iktidar sahipleri tarafından kısıtlanma olasılığı ortaya çıkacaktır.  Bu nedenle 
üniversite içi bilimsel ve etiksel denetim mekanizmaları oldukça önemlidir. Bilim kurulları ve etik 
kurullar bu konudaki denetimi hakkıyla yapmak durumundadır. Akademik özgürlük, doğası gereği her 
türden iktidar sahibi için bir tehdit oluşturur. Üniversite mensuplarının tasfiyeleri veya iktidarı 
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kızdıran öğretim elemanlarının şu veya bu şekilde cezalandırılması veya çeşitli haklardan mahrum 
bırakılması, özellikle gelişmekte olan ülkelerde az görülen uygulamalar değildir.  

Akademik özgürlüğü sınırlandıran unsurlar her zaman devlet veya siyasi iktidarın gücü de olmayabilir. 
Önemli bir sınırlayıcı faktör de üniversite içinde gelişen ve otorite kazanarak yayılan, sorgulanmayan 
kimi görüşler ve tutumlardır.  Sözgelimi; 20. yüzyılın son çeyreğine kadar birçok ülkenin akademik 
kurumlarına sol düşüncenin hakim olması, toplumsal sorunların bu çerçevenin dışında ele alınamaması 
sonucunu doğurmuştur.  Şimdilerde ise bu kez kapitalizm ve piyasa ekonomisi hakim görüş haline 
gelmiştir. Onu eleştiren ve toplumsal sorunlara farklı bir pencereden bakmaya çalışan akademisyenler 
eleştirilmektedir . 

Özerk üniversite kavramı ile  ifade edilmek istenen, üniversitenin gerek yönetsel gerekse de bilimsel 
bakımdan devlete karşı özerk olmasıdır. Akademik özerklik, akademi ve akademisyenlerin kurumsal 
yapı olarak, bir üst otoriteye, dışarıdan gelen emir ve talimatlara bağlı olmaması, akademik ve bilimsel 
çalışma alanı ve metotlarını özgürce belirleyebilme durumunu ifade eder. Üniversiteler kendi bilim 
politikalarına uygun olarak bütçesini yapan, ulusal ve uluslararası bilim kuruluşları ile organik bağ 
kurabilen ve kararlarında kendi idari-etik kurallarına bağımlı kurumlar olmalıdır. Bilimsel özerklik 
sadece dışsal baskılarla değil, üniversitenin kendi kurumsal yapısı ve öğretim üyelerinin tutum ve 
davranışlarından da etkilenmektedir. Şöyle ki; kişisel husumet, akademik kıskançlık ve/veya ideolojik 
farklılıklardan kaynaklanan üniversite mensuplarının birbirleriyle olan mücadelesi de, üniversite 
toplumunun hiç de yabancısı olmadığı konulardır. Bunlar üniversite özerkliğine zarar vermekte, 
üniversiteye dışarıdan yapılmak istenen müdahalelere de kimi zaman haklılık zemini hazırlamaktadır. 
Üniversite sadece “parayı verenin düdüğü çalacağı” bir kurum olarak da düşünülmemelidir. Devlet 
sansürü kadar piyasa sansürü de sakıncalıdır 

 Akademik dürüstlük; akademik topluluğun üyeleri arasındaki güven ve dürüstlüğe dayalı bağları 
güçlendiren; toplumun bilime ve bilim insanına güvenini sağlayan; akademik çevrede uyulması 
gereken etik ilke ve standartlara uygun davranmaktır. Akademik dürüstlük, akademik standartları 
içtenlikle yerine getirmek ve her türlü akademik etkinlikte dürüst, açık ve sorumlu davranışların 
korunmasını da içerir.  

 

Sorumluluk ve hesap verebilirlik: Her türlü bilimsel ve akademik davranış ve faaliyetlerden dolayı 
kişisel ve mesleki sorumluluğun üstlenilmesi; üstlenilen görevlerin gerekli nitelik ve nicelikte yerine 
getirilmesi, üniversitenin kurumsal kimliği ve itibarının zarara uğratılmaması; finansal ve maddi 
kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması, diğer kişi ve birimlerle uyumlu ve etkili şekilde 
çalışılması anlamına gelir. 

Temel hakların korunması ve güçlendirilmesi: Yükseköğretim kurumları, mensuplarının ve toplumun 
tüm fertlerinin temel insan haklarını korur ve destekler. Bireyler, eylemlerinin ve kararlarının her 
zaman bu hakları güçlendirip desteklediğini garanti etmelidir.  

 

Başkalarına saygı: Üniversite insanların farklılıklarına saygı duyar ve onlara değer verir, ayrımcılık ve 
taciz gibi davranışlara izin vermez. Meslektaşlar, çalışanlar, öğrenciler, paydaşlar ve üniversite dışı 
birimler ve şahıslara saygı ve nezaketle muamelede bulunmak ve ilişki içerisinde olunan tüm 
şahısların onuru ve ihtiyaçlarını dikkate almak demektir. (YÖK,Akademik Etik,2018) 

 

AKADEMİK LİYAKAT 

Bilindiği gibi akademik yaşamı paylaşan tüm insanlar; yıllarca sistemli olarak çalışır, üretir, bilimin ve 
toplumun yararlanması için yayınlar, sonra da belirli ilke ve kurallara göre düzenlenmiş temel kriterler 
doğrultusunda belirli aşamalara gelmek üzere kuramsal bir düzende başvurularda bulunur. Bütün bu 
aşamalarda kendilerine düşen ve zorunlu oldukları belirli bir performansı göstererek, bu kriterler 
doğrultusunda değerlendirilmelerini bekler. İşte bu, karşılıklı sorumluluk ve etik de dahil tüm kuralları 
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ile işlemesi gereken bir süreçtir. Bu özel sürecin belirlenmiş bir stratejisi vardır ve hatta bu strateji, 
yasal değerlerle de belirli bir sisteme bağlanmıştır. Bu süreç, bir bakıma bir akademisyenin ömrünü 
verdiği hizmetin, emeğin ve ürünlerinin de sorgulanması ve performansının değerlendirilmesidir. Bu 
öz denetim mekanizması sonucunda da akademik liyakat değerlendirilmektedir. Böylece söz konusu 
süreç ve görevler, tüm platformlarda çok önemli bir sorumluluk anlayışını gerektirir. (Ak, 
B.,Akademik Etik,2016-32). 

BİLİM İNSANI 

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) bilim insanını: “Bilim insanı, akademik yaşamının bütün 
evrelerinde ve öğretim, yönetim ve akademik değerlendirmelere ilişkin görevlerde bilimsel liyakatı 
temel ölçüt olarak kabul eder, temel etik kurallarının dışına çıkmaz ve bu kuralların dışına çıkılmasına 
göz yummaz diyerek tanımlamaktadır. Eğitimin eksik verilmesi, kopyacılık, akademik ilerleme ve 
ödül jürilerinde bilimsel liyakat ölçütlerinin dışına çıkmak, kişileri kayırmak ve benzer davranışlar 
kabul edilemez” (Ak, B.,Akademik Etik,2016-34). 

TÜRKİYE AÇISINDAN ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK ETİK 

Akademik Etik: Akademisyenlerin bilimsel çalışma ve akademik etkinlikleri sürecinde birikim ve 
bilgilerini paylaşma ve öğrencilerine aktarmada, bilimsel çalışmaların üretilmesi ve 
değerlendirilmesinde, toplumun farklı paydaşları ile ilişkilerinde ödüllendirme ve yükseltme 
aşamalarında, bilim kurumları ve üniversitelerin bilimsel yetkinliğe dayalı yapılandırılması ve iyi 
eğitilmiş bilim insanlarının yetiştirilmesi faaliyetlerinin her aşamasında etik davranış kurallarına 
uymayı ifade eder. (YÖK,Akademik Etik,2018) 

 

Bugün ülkemiz yüksek öğretiminin en temel sorunlarından biri, merkezdeki kimi üniversitelerimiz 
dışında, bilim adamı yetiştirme ve kimlerin üniversitelerde bilimsel bilgi üreteceğini belirleme 
konusunda ciddi ölçütlerimizin olmamasıdır. Bilimin ülkemizde istenilen şekilde yeşerememesinin 
temelinde akademisyenlik bilincinin olmaması; bilim felsefesi, bilim kültürü ve bilim tarihi bilincinin 
ve bilgisinin yetersizliği rol oynamaktadır. 

Dünyanın başka hiçbir ülkesinde görülmeyen şekilde, üniversiteler kimi ideolojik-siyasi-idari güç 
odaklarının elinde onların çiftliği gibi yönetilmektedir. 

 Üniversite kavramı yeterince tanımlanmadığı için üniversitlerin diğer okullardan farkının ne olduğu, 
üniversitelerde artı değerin ne olduğu, bu kurumlarda nelerin öğretildiği, bu kurumlara kimlerin 
öğrenci olarak kabul edilebileceği, kimlerin öğretim elemanı olabileceği veya öğretim elemanlarının 
niteliğinin nasıl olması gerektiği şeklindeki soruların cevapları tam olarak verilememektedir. 

Öğretim üyesi, hepimizin kabul edeceği gibi aydınlanmış, geniş bilgili, görgülü, ufku geniş, toplumun 
gelişme dinamiklerini yaratan, topluma öncülük eden ve o toplumun beyin takımını oluşturan kişidir.  

Öğretim üyesinin  eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma, bulunduğu coğrafyadaki toplumun 
bilinçlenmesini sağlamak gibi üç temel görevi bulunmaktadır. (Ak, B.,Akademik Etik,2016-35,36). 

Akademik Etik: Akademisyenlerin bilimsel çalışma ve akademik etkinlikleri sürecinde birikim ve 
bilgilerini paylaşma ve öğrencilerine aktarmada, bilimsel çalışmaların üretilmesi ve 
değerlendirilmesinde, toplumun farklı paydaşları ile ilişkilerinde ödüllendirme ve yükseltme 
aşamalarında, bilim kurumları ve üniversitelerin bilimsel yetkinliğe dayalı yapılandırılması ve iyi 
eğitilmiş bilim insanlarının yetiştirilmesi faaliyetlerinin her aşamasında etik davranış kurallarına 
uymayı ifade eder. (YÖK,Akademik Etik,2018).  Üniversite dünyasında herkesin bildiği gördüğü ama 
kimilerinin bilmezlikten ve görmezlikten geldiği kimilerinin ise statükonun devam etmesi uğruna ses 
çıkaramadığı konuları kapsar. Akademik etik değerlerin geçerli olabilmesi üniversitelerde insan 
kalitesi, sistem kalitesi ve yönetim kalitesi gibi üç temel unsurun niteliğinin arttırılması ile 
sağlanabilmektedir. 
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AKADEMİK HAYATTA ETİK OLMAYAN DAVRANIŞLAR 

Yükseköğretim kurumları etik değer ve ilkeleri kapsamında; “yükseköğretim kurumları mensupları, 
her bireyin değer ve onuruna saygı ilkesi çerçevesinde, gerçeğin takipçisi olmayı, mükemmele ulaşma 
yönünde çalışmayı ve çalıştırmayı ve demokratik kültürün geliştirilmesi gereğini, bütün bu süreçleri, 
YÖK etik değer ve ilkeler rehberliğinde yürütmeyi kabul ve taahhüt ederler.” denilmektedir. 

Yükseköğretim kurumları etik değer ve ilkelerindeki tanımlar, değerler ve ilkeler, tüm eğitimcilerin, 
etik açıdan değerlendirilebilmelerine elverişli standardı ortaya koymaktadır.  

 

Öğretim Elemanlarının Kendi Disiplinlerine Karşı Yükümlülükleri kapsamında;  

-Mesleki görevlere başvurularda yanıltıcı açıklamalarda ve mesleki nitelikleri ile ilgili yanlış 
bildirimlerde bulunmaz ya da yeterliliği ve niteliğiyle ilgili gerçekleri kasıtlı olarak gizlemez,  

- Yetkin olmadığı alanlarda proje araştırmacılığı ve bilirkişilik; sınav, tez, atama veya yükseltme jürisi 
üyeliği yapmaz, denilmektedir. 

 

 Bilimsel Değerlendirme Etiği Yayın değerlendirmeleri açısından; 

-Bağımsız ve tarafsız davranır,  

 -Ön yargılı davranmaz, tutarlı hareket eder, bilimsel değerlendirmelerde tanımlayıcı, net ve açık olur,  

-Hakem belirlemelerinde bilimsel gereklerin dışına çıkmaz, alanla ilgili çalışanların hakem olarak 
belirlenmesine özen gösterir,  

-Alanı dışındaki değerlendirme taleplerini reddeder.  

 

Eğitim ve öğretim etiği  kapsamında  öğretim elemanlarının öğrencilere karşı yükümlülükleri 
açısından; 

 - Öğrencileri mesleğin ya da disiplinin temel değer ve ilkelerini öğrenmeye, fikirlerini serbestçe ifade 
etmeğe ve bağımsız düşünmeğe teşvik eder,  

 -Öğretim verdiği alanda, öğrencilerin güncel ve kaliteli eğitim alabilmesi için araştırmalar yaparak 
uzmanlığını sürekli geliştirir. 

 

 Hizmet etiği kapsamında; 

 -Keyfi davranışlarda, baskı, hakaret ve tehdit edici uygulamalarda bulunmaz,  

-Hizmet konusu yetkilerinin dışındaysa ilgili birime veya yetkiliye yönlendirir.  

 

Akademik yönetim etiği  açısından; 

-Güven ve huzurun olmadığı, çalışma barışının sağlanmadığı ortamda bilimsel verimlilik söz konusu 
değildir.  

-Yöneticiler akademik ortamda huzur ve güveni sağlamak zorundadır.  

-Fiziksel şartların ve araştırma ortamının, teknik ekibin ve desteğin sağlanması yönetimin 
sorumluluğundadır.  

-Öğretim elemanları arasında din, ırk, dil, etnik köken ve cinsiyet ayrımı yapmaz,  

 -Öğretim elemanlarının atama ve yükseltme başvurularının değerlendirilmesinde, üniversite 
senatosunca kabul görmüş akademik performans ölçütlerini esas alır; üniversiteye eleman alımında, 
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yükseltme ve atamalarda profesyonel standartların dışına çıkmaz. Akademik birimlerin akademik 
kadro ilanlarında aranan özel nitelik tariflerinde liyakat kuralının ihlal edilmemesine azami özen 
gösterir;  

 -Öğretim elemanlarının yurt içi veya yurt dışı bilimsel faaliyetlere katılımlarında eşitlik ve liyakat 
ilkelerine göre davranır,  

 -Akademik birim yöneticilerinin ve öğretim elemanlarının ders yükü/ek ders yükü taleplerini, öğretim 
elemanının uzmanlık alan ve yetkinliğini gözeterek hakkaniyet ilkesi çerçevesinde dağıtımını sağlar,  

 - Anayasal ve yasal zorunluluklar gereği mahkeme kararlarının zamanında ve usulüne uygun olarak 
yerine getirilmesinde hassasiyet gösterir,  

-Politik organlar ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkilerinde tarafsızlık ilkesine riayet eder. 
(YÖK,Akademik Etik,2018).   

 

Karar süreçleri kapsamında; yönetim kurulu, fakülte kurulu, enstitü kurulu, üniversite senatosu gibi 
yönetim organlarında muhalefet eden, edebileceği düşünülen, sorgulayan üyeler baskılanmakta, 
dışlanmakta, istifaya zorlanmakta ve örtülü tehditlerle yıldırılmaktadır. 

 

Ders dağılımları, alan dışı derslere girmeye zorlama ve ders saatleri konuları kapsamında  ise; ders 
dağılımlarında adalet ve uzmanlık ilkesinden uzaklaşılmaktadır. Yıldırılan kişilerin derslerinin 
ellerinden alınması veya olması gerekenden daha az ders verilmesi sağlanmaktadır.  

Alan dışı derslere girmeye zorlanması, girdiği derslerin sürekli başka derslerle değiştirilmesi gibi 
akademik kurallara uymayan davranışlar sergilenmektedir.  

Ders saatlerinin keyfiyete göre düzenlenmesi ile bazılarının işi kolaylaştırılmakta, yıldırılmak istenen 
kişiler de zor durumda bırakılmaktadır.(Büken, N. Ö,2018) 

  

-En sık görülen araştırma etiği ihlalleri 

En sık görülen araştırma etiği ihlalleri şunlardır: 

• Bilimsel araştırmaya gerekli özeni göstermemek,  

• Araştırmayı yapmadığı halde yapmış gibi göstermek,  

• Elde ettiği verileri amaca uygun değiştirmek,  

• Başkasının verilerini kullanmak,  

• Başkasının yaptığı çalışmayı kaynakça göstermeden kullanmak,  

• Başkasının eserini yabancı dilden çevirerek kendi eseriymiş gibi göstermek,  

• Başkasının araştırma materyalini saklamak,  

• Araştırmayı başkasına para ile yaptırmak ve yazdırmak, 

• Araştırma fonunu değişik yöntemlerle dolandırmak,  

• Araştırıcıların verilerini para ile satmak,  

• Bilim adamı adaylarının seçiminde liyakata uygun davranmamak,  

• Akademik aşamada kayırmacı davranmak,  

• Akademik kadro ilanlarında ilgili alanın ihtiyaçları yerine kendisine yakın kişiler için ilan vermek,  

• İlgisi olmayan kişileri araştırmada ortakmış gibi göstermek,  
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• Emeği geçmediği halde başkasının bilimsel çalışmasına kendisinin de dahil edilmesini istemek, 

• Gitmediği kongreye gitmiş gibi göstermek,  

• Mesai saatleri içinde dışarıda iş takibi veya danışmanlık yapmak,  

• Projede karşılıksız öğrenci ve diğer çalışanları kullanmak,  

• Yapılan işin karşılığını vermemek veya eksik vermek,  

Alanı olmadığı konularda uzman gibi davranmak veya uzmanlıklara saygı göstermemek.  

 

-Üniversitelerde en sık gözlenen eğitim etiğine aykırı tutum ve davranışlar 

Üniversitelerde en sık gözlenen eğitim etiğine aykırı tutum ve davranışlar şunlardır: 

• Başta eğitim ve öğretime gerekli önemi vermemek (kendisini yenilememek),  

• Derslere zamanında girmemek ve zamanında bitirmemek,  

• Bilimsel kalpazanlık yaparak ek ders ücreti için ders yükünü fazla göstermek,  

• Derse girmediği halde ek ders ücreti almak,  

• Kendi dersine asistanını göndermeyi alışkanlık haline getirmek, 

 • Maddi çıkar elde etmek için belirli kitap, donanım ve laboratuvar malzemesini talep etmek,  

• Dersleri yalnızca öğretmen merkezli işlemek,  

• Eğitimi ve öğrenmeyi bir bütün olarak işlemek ve tartışmak için öğrenciyi araştırmaya 
yönlendirmemek,  

• Derste öğrenciyi aşağılamak, sınıfta küçük düşürü- cü davranışlarda bulunmak,  

• Sınavları doğru yapmamak, değerlendirmede objektif davranmamak, bazı öğrencilere ayrıcalık 
göstermek, sınav sonuçlarını doğru değerlendirmemek.  

 

Üniversite öğrencilerinin etik dışı tutum ve davranışları 

Üniversite öğrencilerinin etik dışı tutum ve davranışları şu şekildedir: 

-Başka öğrenciyi kendi yerine sınava sokmak,  

-Kopya çekmek veya kopya vermek, kopya çekilmesine yardım etmek, 

-Başkasının ödevini kendi ödeviymiş gibi sunmak,  

-Ödevini başkasına yaptırmak,  

-Tezini para ile yaptırmak veya yazdırmak,  

-Başkasının fikirlerini kendisininmiş gibi sunmak,  

-Başka arkadaşlarını engelleyici tutumlara girmek,  

-Kayırmacılık istemek,  

-Toplumsal sorumluluklardan kaçınmak/haklı olanla dayanışma göstermemek,  

-Burs veya harçlık için eksik-hatalı bilgi vermek,  

-Kitap-malzeme-materyal i izinsiz almak ve  geri vermemek  

 

Üiversite yönetiminin etik dışı  tutum ve davranışları 



 
   

2011 

 

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

Üniversite yönetiminin etik dışı  tutum ve davranışları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır: 

-Keyfi davranmak,  

-Yönettiği birimde liyakata uymamak,  

-Kayırmacılık yapmak/ekibini-yakınlarını yükseltmek,  

-Kamusal kaynakları özel istemleri/çıkarları için kullanmak, çıkar sağlamak,  

-Kurumunu değil, bireysel önceliklerini düşünmek,  

-Çalışana haksız muamelede bulunmak,  

-Engelleme yapmak,  

-İlkelere göre değil, duruma göre hareket etmek,  

-Elinin altındaki bilgileri farklı amaçlarla kullanmak, tehdit veya şantajda bulunmak,  

-Kamusal kaynakları peşkeş çekmek,  

-Makamını kişiler üzerinde etki/güç kurmak için kullanmak,  

-Makamını atlama tahtası için kullanmak,  

-Söz verdiği gibi davranmamak,  

-Her türlü etik dışı davranışlara göz yummak.  

 

Üniversitelerin akademik etik konusunda almaları gereken tedbirler 

Üniversitelerin akademik etik konusunda almaları gereken tedbirler aşağıdaki gibidir: 

1. Üniversite yönetimlerinin etik konusunda taviz vermeyecekleri mesajı kendisini hissettirmelidir. 

2. Başta akademik kariyer aşamaları olmak üzere yayın faaliyetleri etik kurul tarafından ciddi olarak 
izlenmelidir.  

3. Akademik aşama için belirli ölçütler getirilmeli ve ilanlar herkese açık yapılmalıdır.  

4. Üniversitelerimizde on yıllardan beri süregelen ve çok tehlikeli bir şekilde adeta kanıksanmaya 
başlanan bilimsel saptırmalar ve daha da önemlisi bu saptırmaları yapanlar ,bilim etiğine uymayanlar 
deşifre edilmeli ve kamuoyuna teşhir edilmelidir.  

5. Eğitim etiğine bağlı kalan eğitmenler ödüllendirilmeli; dersini zamanında işlemeyen, yerine 
asistanını gönderen, sınav kağıtlarını doğru değerlendirmeyen eğitmenler uyarılmalı, tekrarı halinde 
cezalandırılmalıdır.  

6. Bilim etiğinin önemini vurgulamak için kurumsal temelde sürekli eğitim ve seminerler 
düzenlenmelidir.  

7. Bilimsel araştırma etiğine uygun olmayan her türlü fikir hırsızlığı, aşırma, veri değiştirme vs. 
davranışında bulunan kişiler cezalandırılmalı, isimleri deşifre edilmeli ve meslekten men etmeye kadar 
gidebilen cezalar uygulanabilmelidir 

8-Üniversite yöneticileri, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), Üniversiteler Arası Kurul, TÜBİTAK ve 
TÜBA’nın dünya görüşü, siyasal düşüncesi, inancı, akademik ve toplumsal konumu ne olursa olsun 
bilim ahlakını çiğneyenler karşısında tarafsız, etkin ve kararlı bir tutum içerisinde olması 
gerekmektedir.  

9-Öğretim üyelerinin çeşitli konulardaki taleplerinin  yetkililer tarafından dikkate alınması için  
öğretim üyeleri dernek ve sendikaları istenen düzeye getirilmelidir. 

 10-Bilim insanlarının çeşitli konularda görüşlerini belirli platformlarda tartışmalı, toplumsal 
sorunlardan da uzaklaşmamalıdırlar. 



 
   

2012 

 

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration 

11-Öğretim üyeliği bir meslek olmaktan çok bir yaşam biçimidir.  

Son yıllarda artan ücret yetersizliğinden tutun da yönetimsel sorunlara kadar bir dizi ciddi sorunları 
bulunmaktadır. Üniversitenin toplum ve dünya karşısındaki yükümlülüğü, eğitimde bilimsel tutarlılık 
ve kaliteyi teminat altına almak için hiçbir etki altında kalmamasını zorunlu kılmaktadır. Bu 
yükümlülüğü yerine getirmek için, 1988 yılında 29 Avrupa üniversitesi rektörü tarafından Bolonya’da 
imzalanan “Magna Carta Universitatum”da da açıkça ifade edildiği üzere, üniversitede bilimsel 
araştırma ve öğretim, gerek etik gerekse entelektüel yönden, her türlü siyasi ve ekonomik etkiden 
bağımsız olmalıdır, (Ak, B.,2016-37-44),(Ak, B., SKY’de Etik,2015), (Büken, N. Ö,2018) 

 

TÜRKİYE’DE AKDEMİK ETİK KONUSUNDA YAPILAN ARAŞTIRMALAR 

 

Yapılan taramalarda Türkiye’de akademik etik konusunda fazla bir araştırmaya rastlanılmamıştır. Bu 
alanda son zamanlarda yalnızca   Aydın, Demirkasımoğlu ve Alkın’ın “Türkiye'deki Kamu 
Üniversitelerinde Görev Yapmakta Olan Öğretim Üyelerinin Akademik Etik İlkeleri Benimseme ve 
Bu İlkelere Meslektaşlarının Uyma Düzeylerine İlişkin Görüşleri “ adlı araştırması dikkat 
çekmektedir. 

Bu araştırmaya göre; 

 

Akademisyenler; “mesleğe, meslektaşlara, öğrenciye, üniversiteye ve topluma karşı yükümlülüklerini 
“tam” benimserken, aynı boyutlardaki ilkelere meslektaşlarının “çok” uyduklarını düşünmektedirler.  

 

Akademisyenler tarafından hem en fazla benimsenen hem de meslektaşlarının en fazla uyduğu 
düşünülen boyut “Öğrencilere karşı yükümlülükler”dir.  

 

Eğitim-öğretim sürecinde karşılaşılan etik dışı durumlara ilişkin en öne çıkan görüşler, 
“akademisyenlerin ders ve uygulamalarda özensiz olması”; “ders verme yükümlülüğünü araştırma 
görevlilerine bırakma” ve “başarının değerlendirilmesinde özensiz olma”dır.  

 

Öğretim üyelerinin görüşlerine göre üniversite ortamında en sık karşılaşılan bilimsel yanıltma 
biçimleri “yazarlık hakkını ihlal etme ve intihal”dir.  

 

Akademisyenlerin etik dışı davranma nedenleri konusunda en fazla dile getirilen çıkan temalar 
“ekonomik kaygılar”, “akademik yükselme kaygısı” ve “kişisel çıkarlar”dır.  

Bu sonuçllar ışığında araştırmada araştırmacılar; öğretim üyeleri üniversitelerde etik bir kültür 
yaratabilmek için, “öğretim üyelerine etik eğitiminin verilmesi” ,  “öğretim üyelerinin atama-
seçiminde nesnel ölçütlerin kullanılması, etik ihlallere karşı cezai yaptırımların yeniden düzenlenmesi 
ve uygulanması, ilköğretimden basamağından yüksek öğretime kadar öğrencilere etik eğitiminin 
verilmesi/Eğitim programlarında etikle ilgili derslerin olması” gibi önerilerde bulunmuşlardır. (Aydın, 
İ.,2004),( Aydın , İ. Ve ark.,2011). 

 

 

TÜRKİYE’DE AKDEMİK ETİK KONUSUNDA DENEYİMLER 
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Türkiye’de şu anda  siyasi görüşü bilinen eski milletvekilleri üniversitelere rektör olarak atanmaktadır. 
Bu durum akademik etiğe aykırıdır. 

Bazı rektörler üniversitelerin akademik ve idari kadrolarına hiç çekinmeden akrabalarını, yakınlarını  
ve  tanıdıklarını  atamaktadırlar. 

 

Özel  ve vakıf üniversiteleri aile şirketleri gibi yönetilmektedirler. Kariyer ve liyakatı olmayan kişiler 
genel sekreterlik, akademik yöneticilik ve öğretim görevliliklerine getirilmekte ve  yönetim kurulu ve 
üyelerinin çocukları ve yakınlarının akademik diplomalar almalarında kolaylıklar sağlanmakta ve 
kurallar esnetilmektedir. 

 

Öğretim üyelerinde yönetime karşı  güven sorunu vardır. Sözleşmeler  çoğunlukla birer yıllık 
yapılmakta ve kişiler kendilerinde örgütsel bağlılık yani aidiyet duygularını geliştirememekte ve yıl 
sonu sözleşmem  bitecek diye işe uzun soluklu bakamamaktadır ki bu da verimsizliğe sebep 
olmaktadır. 

 

Bilhassa özel üniversitelerde öncelikle emekli öğretim üyeleri isdihdam edilmekte. Araştırma ve 
yenilenme güçleri azalmış bu akademisyenler maalesef işe  yüksek maaş ve yüksek ek ders hesabı ile 
bakmaktadırlar. Ek ders ücretlerini yükseltmek için ise uzmanlık alanı dışındaki derslere de talip 
olmakta ve hatta bu işi zorlamaktadırlar ki bu durum akademik etik ilkelerine ters düşmektedir. Hatta 
ders dağılımı ve ek ders paylaşımı için sürtüşmeler, kavgalar ve hatta etik dışı uygulamalar söz konusu 
olmaktadır. 

 

Uygulamalarda  uzmanlığı inkılap tarihi olan emekli bir albaya yüksek lisans programında sağlık 
hizmetlerinde pazarlama dersi verildiği, yine asker emeklisi bir  öğretim elemanına sağlık 
kuruluşlarında stratejik yönetim dersi verildiği fakat derste hastane yerine kışla, nizamiye, erat gibi 
cümlelerler kurduğu ve siz bunu hastaneler için düşünün  dediği , hastanelere ve sağlık kuruluşlarına 
ait bilgiler ve örnekler veremediği sonuçta faydalı olamadığı görülmüştür. Hayatta hastalanma dışında  
hastaneye gitmemiş ve uzmanlık alanı ile ilgisi olmayan kişilere  çağdaş sağlık kurumları yönetimi 
gibi dersler ile benzeri sağlık ve hastane ile ilgili dersler verdirilmekte ve bu kişiler bu benim konum 
ve uzmanlık alanım dışındadır dememektedirler. Ders dağılımlarında dersler  uzmanlık alanı dışında 
olan kişilere arkadaşlık, aynı okuldan mezun olma vb nedenlerle bir lütuf bir jest gibi peşkeş 
çekilmektedir. Sağlık Yönetimi Bölüm başkanlığına getirilen ve yönetim doktorası olan Emekli bir 
topçu albayın ders dağılımların hep emekli subay olan arkadaşlarına dağıttığı ve okulu kışlaya 
çevirdiği ve birlerine hala komutanım diye hitap ettikleri görülmüştür. Yani  üniversitelerde 
gruplaşmalar, ikilikler ve çatışmalara ortam hazırlanmaktadır. Meslek dışı bu akademisyenlerin adında 
yönetim geçen her dersi sahiplendikleri ve bu duruma yapılan  itirazlara ne olacak o dersin kitaplarını 
alır, internetten makaleler indirir ,slaytlar hazırlar dersi yürütürüz cevabı verdiklerine  şahit 
olunmaktadır. Sözgelimi ; emekli asker bir yönetimci benim yürüttüğüm sağlık yönetimi dersimi 
benden alıp kendisinin vereceğini söyledi ve bunun için zorlamada bulundu. Nedenlerini açıklayarak 
siz o dersi veremezsin denildiğinde dersin başında  yönetim yazıyor,benimde doktoram yönetim 
pekala verebilirim dediklerine şahit olunmuştur. Ek ders sayısını  artırarak fazla para kazanmak 
istenmesi ve bununu için genel etik ve akademik etik kurallarının hiçe sayılması etik dışı 
uygulamaların örneklerindendir. Üniversitelerde oluşan klikler, gruplaşmalar, diğer akademisyenleri 
dışlamalar, akademik hayatta  asker gibi davranmalar, akademisyenlerin mesailerine karışmalar ve 
akademisyenleri memur gibi yönetmeye çalışmalar ve mobing uygulamaları  örgütsel iklimi ve barışı 
bozmaktadır. 
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Bazı üniversitelerde  akademik yöneticiler uzmanlık alanı sağlık yönetimi olmayan öğretim üyeleriyle 
lisans programı açılmakta ,ikili öğrenim yapılmakta, yüksek lisans  ve doktora programları 
açmaktadırlar. Çok düşük ücretlerle yüksek lisans diploması verebilmektedirler. YÖK de kendi 
yayımladığı konu ile ilgili en az üç öğretim üyesi bulunma şartı koyuyor ama bu şartı taşımayan 
programlara da açılma izni vermektedir. Burada da akademik yönetim etiği açısından açıkça etik  ihlali 
bulunmaktadır. 

 

Türkiye’de sağlık yönetimi alanında lisans programı yürüten üniversiteler içinde YÖK’ün sahasında 
en az üç öğretim üyesi bulunma şartını taşıyan Hacettepe, Ankara ve Başkent üniversiteleri 
bulunmaktadır. Diğer programlar maalesef üç öğretim üyesi şartını karşılayamamaktadırlar. 

 

İstihdam ve eğitim  planlaması yapılmadan açılan bölümlerin yetersiz öğretim üyesi ve kalitesiz 
eğitimleri söz konusu iken  açık öğrenimde ön lisans ve lisans programlarına beş binden fazla öğrenci 
alınmasını izah etmek mümkün değildir. Bunun yanında Lisans tamamlama programları çok büyük 
haksızlık ve adaletsizliktir. Düşük puanlarla ön lisans programlarına girmiş kişilere hiçbir sınav 
yapılmadan, adaletsiz bir şekilde lisans programına alınmaktadırlar. Bu tamamlama ile ilgili kanun bir 
memur konfederasyonunun isteği üzerine siyasi olarak çıkarılmış adaletsiz ve vicdanları sızlatan bir 
uygulamadır. Bu konfederasyon kendi üyeleri için üniversitelerde paralı yüksek lisans programları 
açtırarak parayla diploma alınması yolunu açmıştır ki bu durum aynı zamanda üniversitelerimizin de 
etik dışı davranışının bir örneğidir. Lisans tamamlama programı ile kayırılmış kişilere hak etmedikleri 
imkanlar sağlanmıştır. YÖK  bu uygulamayı kanun var ne yapalım diyerek üzerinden atmaya 
çalışmaktadır ama bilinmelidir ki; bu tamamlama ile ilgili kanun YÖK kanununu felsefesine de 
aykırıdır. Tamamlama programını yürüten üniversitelerde sağlık yönetimi kökenli ve uzmanlık alanı 
sağlık yönetimi olan kaç öğretim üyesi var araştırılması gereklidir.  

 

 

SONUÇ 

Sağlık yönetimi öğrenimi ve eğitimi alanında etik uygulamalar yanında öğretim üyesi sayısı ve 
kalitesi,  eğitimin kalitesi, okulların fiziki imkanları, kaynak tahsisi, istihdam, motivasyon vb birçok 
açıdan sorunlar bulunmaktadır. Burada akademik etik açısından bazı konular yetersiz araştırma, 
literatür ve gözlemlere dayalı olarak ele alınmıştır. Bu konuya çok önem verilip sağlık yönetimi 
eğitiminde ciddi araştırmaların yapılmasına ihtiyaç vardır.  Etik dışı uygulamaların ortadan 
kaldırılması için etik kurulların ciddi çalışması, eğitimin kalitesinin artırılması için plansız açılan 
bölümlerin azaltılması, açık öğretim sağlık yönetimi bölümlerinin kapatılması, lisans tamamlama 
uygulamalarının durdurulması, meslek tanımının yapılması ve Sağlık Bakanlığı’nın sağlık meslekleri 
ile ilgili çıkardığı yönetmeliğe ilave edilmesi, sağlık yöneticisi kadrolarının tahsis edilmesi, kalitesiz 
ve konuyla ilgili en az üç öğretim üyesi olmayan lisans ve yüksek lisans doktora programlarına 
öğrenci alınmaması, sağlık yönetimi alanında öğretim üyesi yetiştirme konusunda yüksek lisans ve 
doktora eğitimlerinin Hacettepe, Ankara ve Başkent Üniversitesi gibi pilot üniversitelerde yaptırılması 
sağlanmalıdır. Alandaki etik dışı uygulamalara acile son verecek tedbirler alınmalıdır. 
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